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Taajuusmuuttajasyöttöiset moottorit ovat nopeasti yleistyviä sähkömoottoreita niiden tehok-

kuuden ja monipuolisuuden takia. Ne ovat erityisen suosittuja teollisuudessa ja järjestel-

missä, joissa tarvitaan nopeaa ja tarkkaa pyörimisnopeuden säätöä. Energiatehokkuutta voi-

daan pitää tärkeänä terminä, kun suunnitellaan taajuusmuuttajasyöttöisen sähkömoottorin 

hankintaa. Energiatehokkuuden sähkömoottorissa määrittää sen kyky muuttaa sähköener-

giaa mekaaniseksi energiaksi. Kun tavoitteena on parantaa yksittäisen moottorin energiate-

hokkuutta, on tarkasteltava moottorissa syntyviä häviökomponentteja.  

Sähkömoottoreissa muodostuvia häviökomponentteja on perinteisesti laskettu hyödyntä-

mällä aikatasoesitystä, jossa teho esitetään ajan funktiona. Tässä diplomityössä käydään läpi 

perinteisen tehon laskennan menetelmät, sekä kuinka sähköteho voidaan esittää taajuusta-

sossa. Taajuustasoesitys ja -laskenta käydään läpi numeerisella esimerkillä ja 15 kW induk-

tiomoottorista mitatuilla arvoilla taajuusmuuttaja- sekä sinisyötöllä. Taajuustasoesityksessä 



 

 

teho esitetään pystysuorina palkkeina, jotka kuvastavat tietyllä taajuudella esiintyvän tehon 

sisältämää energiaa. Taajuustasoesityksestä voidaan tehokkaasti erotella tehon perustaajuu-

della esiintyvä komponentti sekä korkeataajuiset komponentit.  

Diplomityössä osoitetaan, että taajuustasolaskennassa ei synny merkittävää virhettä perin-

teiseen tehonlaskentaan eikä tehon hetkellisestä arvosta laskettavaan tehoon verrattuna. 

Työssä eritellään tehon komponentit mitatuista arvoista ja lopulta esitellään lisähäviöiden 

varsinainen osuus kokonaishäviötehosta. Saadut tulokset osoittavat, että korkeataajuiset har-

moniset häviökomponentit rajoittuvat vain taajuusmuuttajasyöttöön eikä niitä sinisyötöllä 

ilmene. Kun korkeataajuinen häviökomponentti on poistettu, käyttäytyy jäännöshäviö lähes 

identtisesti sinisyötöllä saadun jäännöshäviön kanssa. 
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Frequency converter-fed motors are becoming increasingly popular due to their efficiency 

and versatility. They are particularly popular in industrial and system applications that re-

quire fast and precise control of rotational speed. Energy efficiency can be considered an 

important term when designing a frequency converter-fed electric motor. The energy effi-

ciency of an electric motor is determined by its ability to convert electrical energy into me-

chanical energy. When the aim is to improve the energy efficiency of an individual motor, 

the loss components generated in the motor must be examined. 

Traditionally, loss components in electric motors have been calculated using a time-domain 

representation, where power is represented as a function of time. This thesis discusses the 

traditional methods of power calculation, as well as how electric power can be represented 

in the frequency domain. Frequency domain representation and calculation are demonstrated 



 

 

through a numerical example and with measured values of a 15 kW induction motor using 

both frequency converter and sinusoidal input. In frequency domain representation, power 

is represented as vertical bars that reflect the energy contained in the power at a certain 

frequency. The frequency domain representation can be used to effectively separate the fun-

damental frequency component of the power and the high-frequency components. 

The thesis demonstrates that there is no significant error in frequency domain calculation 

compared to traditional power calculation or instantaneous power values. The power com-

ponents of the measured values are separated and the actual proportion of additional losses 

in the total loss power is presented. The results show that high-frequency harmonic loss 

components are limited to the frequency converter-fed system and do not appear in the si-

nusoidal input. When the high-frequency loss component is removed, the remaining loss 

behaves almost identically to the loss obtained from the sinusoidal input. 
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

λ aallonpituus [m] 

t aika [s] 

µ dynaaminen viskositeetti [Pas, kg/(sm)], kitkavakio 

η hyötysuhde [%] 

δ ilmavälin pituus [m] 

U  jännite [V] 

u jännite [V], hetkellinen arvo u(t) 

s jättämä 

T lämpötila [ºC, K] 

H magneettikentän voimakkuus [A/m] 

 magneettivuo [Vs], [Wb] 

B magneettivuon tiheys [Vs/m2], [T] 

 mekaaninen kulmanopeus [rad/s] 

d paksuus [m] 

A pinta-ala [m2] 

l pituus [m], suljettu linja 

S poikkileikkauksen ala 

R resistanssi [Ω] 

E sähkökentän voimakkuus [V/m] 

ψ  sähkövuo [C] 

D sähkövuontiheys [C/m2], halkaisija [m] 

f taajuus [Hz] 

ns tahtinopeus [RPM] 



 

 

P teho [W] 

ρ tiheys [kg/m3] 

V  tilavuus [m3] 

φ vaihesiirto 

J virrantiheys [A/m2] 

I virta [A], RMS 

i virta [A], hetkellinen arvo i(t) 

F voima [N] 

CM  vääntömomentin kerroin 

Dimensiottomat luvut 

k karheuden vakio  

µ kitkavakio 

p napapari 

Re Reynoldsin luku 

Alaindeksit 

0 tyhjäkäynti 

1 syötetty teho 

2 Akselilta ulos saatava teho  

av keskiarvo 

b laakeri (häviöt) 

Cu kuparihäviöt 

e sähkö 

fe rautahäviöt 

fw kitka- ja tuuletushäviöt 



 

 

Hy hystereesi 

in sisäänvirtaus 

LL lisähäviöt 

perus perustaajuuksinen 

Py pyörrevirta 

out ulosvirtaus 

r roottori 

S pinta 

s staattori 

tot kokonaisteho 

w kitkahäviö 

w1 ilmavälin ja pyörivän roottorin välissä muodostuva kitkahäviö 

w2 roottorin päätyjen tuottama kitkahäviö 

δ ilmaväli 

Yläindeksit 

^ huippu-/maksimiarvo 

Lyhenteet 

PWM Pulssin leveyden modulointi (Pulse Width Modulation)  

DC tasasähkö 

AC vaihtosähkö 

FFT Fast Fourier Transform 
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1 Johdanto 

Taajuusmuuttajasyöttöiset moottorit ovat nopeasti yleistyviä sähkömoottoreita niiden tehok-

kuuden ja monipuolisuuden takia. Ne ovat erityisen suosittuja teollisuudessa ja järjestel-

missä, joissa tarvitaan nopeaa ja tarkkaa pyörimisnopeuden säätöä. Taajuusmuuttajan avulla 

voidaan säätää kiertokenttäkoneen pyörimisnopeus halutuksi syöttötaajuutta ja -jännitettä 

muuttamalla. Taajuusmuuttaja muodostaa halutun taajuisen jännitteen käyttämällä pulssin-

leveysmodulaatiota (PWM, pulse width modulation). Pulssinleveysmodulaatio muodostaa 

laaja-alaisen jännitetaajuusspektrin, mikä aiheuttaa harmonisia häviöitä moottoriin. 

Sähkömoottorissa muodostuvia häviökomponentteja on tutkittu laajalti tavoitteena parantaa 

sähkömoottorin energiatehokkuutta sekä lisätä moottorin käyttöikää. Sähkömoottorin ener-

giatehokkuus voidaan määrittää tarkastelemalla sen hyötysuhdetta ja vertaamalla sitä ener-

giatehokkuusluokkaan, joita ovat esimerkiksi IE1, IE2, IE3 ja IE4. Kun tavoitteena on pa-

rantaa yksittäisen moottorin energiatehokkuutta, on tarkasteltava moottorissa syntyviä hä-

viökomponentteja, joista nykyään kiinnostavimpana voidaan pitää lisähäviöitä. Sähkömoot-

toreissa muodostuvia häviökomponentteja on perinteisesti laskettu hyödyntämällä aikataso 

esitystä, jossa teho esitetään ajan funktiona. Aikatasoesityksestä pystytään näkemään sähkö-

moottorin ottotehon käyrämuodot sekä laskemaan sen suuruus. Tässä työssä keskitytään tar-

kastelemaan tehoa taajuustasossa, josta pystytään tarkemmin erittelemään tehon sisältämät 

eri taajuudella esiintyvät komponentit.  

Diplomityössä tutustutaan induktiomoottorin toimintaan ja sen häviökomponentteihin sekä 

käydään läpi perinteisen tehonlaskennan menetelmät. Työssä esitellään taajuustasolaskenta 

aluksi keinotekoisilla arvoilla esimerkin yksinkertaistamiseksi ja myöhemmin sähkömoot-

torista mitatuilla arvoilla. Työn tavoitteena on todistaa taajuustasolaskennan validius sähkö-

moottorin tehon ja häviökomponenttien tarkastelussa ja tällöin tuoda esille vaihtoehtoinen 

tapa määrittää sähkömoottorissa muodostuvat häviötehokomponentit. 

1.1 Sähkötehon laskenta  

Tässä kappaleessa esitellään perinteinen sähkötehon laskenta ja tuodaan esimakua taajuus-

tasolaskentaan numeerisen esimerkin avulla. Diplomityössä teholla tarkoitetaan vain pätöte-

hoa. 
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1.1.1 Sähköteho aikatasossa 

Sähkömoottorin ottoteho ilmaisee, kuinka paljon sähkötehoa sähkömoottori kuluttaa tiettynä 

aikana, ja kuinka paljon se pystyy tuottamaan tehoa. Sähkötehoa voidaan laskea joko aika- 

tai taajuustasossa. Usein sähköteho lasketaan aikatasossa tietylle ajanjaksolle. Sähköteho 

voidaan esittää aikatasossa (t, p) kuvaajan avulla. Aikatasossa hetkellinen teho voidaan las-

kea perinteisesti mitatun virran ja jännitteen tulosta. 

 𝑝(𝑡) = 𝑢(𝑡)𝑖(𝑡), (1.1) 

jossa p(t) on tehon arvo hetkellä t, u on vastaavasti jännitteen hetkellinen arvo ja i on virran 

hetkellinen arvo. 

Tehon keskiarvo tietylle ajanjaksolle voidaan määrittää sen käyrämuodosta lasketulla in-

tegraalilla.  

 
𝑃av = ∫ 𝑝(𝑡)d𝑡

𝑡2

𝑡1

, (1.2) 

jossa Pav on tehon keskiarvo, jonka ajanhetket t1 ja t2 määrittävät. 

1.1.2 Sähkö taajuustasossa 

Sähkötehon esittäminen taajuustasossa jakaa mitatun signaalin aikatason eri taajuuksiset 

komponentit niiden taajuuden mukaan vaaka-akselille. Pystyakselilla näkyvät tällöin kom-

ponenttien suuruudet pylväinä. Teho voidaan esittää taajuustasossa (f,p) kuvaajan avulla. 

Taajuustason esitys muodostetaan Fourier muuntamalla yhdestä vaiheesta mitatut virran ja 

jännitteen käyrämuotodata, jonka jälkeen taajuustason teho saadaan kertomalla tiettyä taa-

juutta vastaavat komponentit ja vaihesiirto. 

1.1.3 Numeerinen esimerkki 

Numeerisen esimerkin tavoitteena on osoittaa, että aikataso- ja taajuustasoesityksellä päädy-

tään samaan lopputulokseen. Esimerkissä käytetään keinotekoisia signaaleja, jotka on muo-

dostettu MATLAB-laskentaohjelmalla. Esimerkissä käytettyjen komponenttien amplitudit 

sekä taajuudet on esitetty Taulukossa 1. Analysoidun datan pituutena esimerkissä on käytetty 

40 perusaaltojaksoa eli tässä tapauksessa yhtä sekuntia. Kuvissa 1–4 esimerkit on kuitenkin 

esitetty kahden perusaaltojakson ajalta kuvien selkeyden vuoksi. Esimerkki koostuu kol-

mesta eri tehokomponentista, joilla on eri taajuus, jännite, virta ja vaihesiirto. Taajuudella 

nolla on tasavirtakomponentti. Perusaaltona on sinimuotoinen signaali, jonka taajuus on 
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40 Hz:ä ja virran vaihesiirto 0.2. Kytkentätaajuus on perusaallon viideskymmenes harmoni-

nen komponentti taajuudella 2000 Hz:ä, jonka virran vaihesiirto on 0.8. 

Taulukko 1. Esimerkin komponenttien arvot. 

Signaali Taajuus Jännite Virta Vaihesiirto 

Tasavirtakompo-

nentti 

0 Hz 0.5 V 0.5 A - 

Perusaalto 40 Hz 4 V (amplitudi) 2 A (amplitudi) 0.2 

Kytkentätaajuus 2000 Hz 2 V (amplitudi) 1 A (amplitudi) 0.8 

 

Jännitteelle ja virralle voidaan muodostaa funktiot ajan suhteen yhtälöissä (1.3) ja (1.4) esi-

tetyllä tavalla.  

 𝑢(𝑡) = û cos (2π𝑓𝑡) (1.3) 

 𝑖(𝑡) = î cos (2π𝑓𝑡 + 𝜑), (1.4) 

jossa û on jännitteen amplitudi, î on virran amplitudi, f on taajuus, t on käytetty aikavektori 

ja  on vaihesiirto. 

Kuvassa 1.1 on esitettynä muodostetut jännitteen aaltomuodot ja vastaavasti virralle kuvassa 

1.2. 

 

Kuva 1.1. Luotujen sinimuotoisten jännitekomponenttien aaltomuodot 
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Kuva 1.2. Luotujen sinimuotoisten virtakomponenttien aaltomuodot 

Summaamalla kuvissa 1 ja 2 esitetyt jännitteen ja virran komponentit muodostetaan summa-

lausekkeet, jotka koostuvat DC (tasasähkö)-, 40 Hz:n- sekä 2000 Hz:n komponentista. Muo-

dostettujen summalausekkeiden aaltomuodot ovat nähtävissä Kuvassa 3, jossa sininen väri 

kuvaa jännitettä ja punainen virtaa. 
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Kuva 1.3. Jännitteen ja virran muodostetut aaltomuodot 

Teholle voidaan muodostaa lauseke yhtälön (1.1) mukaisesti, eli kertomalla Kuvassa 3 esi-

tetyt jännitteen ja virran arvot keskenään niitä vastaavalla ajanhetkellä t. Näin muodostuvan 

tehon aaltomuoto on esitetty Kuvassa 4. Käyrämuodosta on mahdollista laskea aaltojen taa-

juudet, sillä komponentteja on vain kaksi, mutta informaatiota kuten alkuperäisten käyrä-

muotojen amplitudia kuvaajasta ei voida päätellä ilman taustatietoa. Jotta tehon komponentit 

eri taajuuksilla voidaan erotella taajuuden ja amplitudin mukaan, ne on esitettävä taajuusta-

sossa.  



14 

 

 

Kuva 1.4. Kuvassa on esitetty hetkellinen teho vihreällä sekä tehon käyrämuodosta laskettu 

keskimääräinen teho punaisella. 

Taajuustasoesitykseen päästään Fourier analyysin avulla. Poiketen Kuvasta 4, todellisuu-

dessa mitattava data sisältää useaa eri taajuuksista komponenttia, jolloin tehon mittauksista 

piirretty kuvaaja voi sisältää hyvinkin paljon kohinaa. Fourier analyysin tarkoitus on muo-

kata mitattu data niin, että eri taajuuksiset komponentit, kuten harmoninen värähtely tai muu 

kohina, saadaan esitettyä selkeästi. Tässä esimerkissä Fourier analyysi toteutettiin Matlabin 

funktion FFT (Fast Fourier Transform) avulla. Taajuustasossa jännite, virta sekä teho esite-

tään niiden amplitudeina taajuuden funktiona. Kuvissa 1.5 ja 1.6 havaitaan myös DC-kom-

ponentti 0 taajuudella, joka on esitetty katkoviivana Kuvissa 1.1 ja 1.2. Kuvista 1.5 ja 1.6 

huomataan, että Taulukossa 1 esitetyt jännitteen ja virran amplitudit ovat selkeästi luetta-

vissa niitä vastaavilta taajuuksilta, eikä kuvissa ole havaittavissa energiaa muilla taajuuk-

silla. 
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Kuva 1.5. Jännitteen amplitudispektri.  

 

Kuva 1.6. Virran amplitudispektri. 
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Kuva 1.7. Kuvassa on esiteltynä tehon spektri ja alempana siitä muodostettu kumulatiivinen 

teho. Kuvassa oikea akseli kuvastaa tehon spektrin kuvaajassa tehon eri komponenttien ar-

voja ja kumulatiivisen tehon kuvaajassa sen kumulatiivista arvoa kuvaajan siinä pisteessä.  

Kumulatiivinen teho on tehon spektrissä esitettyjen tehon komponenttien summakuvaaja, 

joka havainnollistaa eri taajuudella esiintyvien komponenttien osuuksia kokonaistehosta. 

Kuvasta 1.7 voidaan huomata, että tehon keskiarvo voidaan myös laskea taajuustasosta sum-

maamalla Fourier analyysilla löydetyt harmoniset komponentit yhteen koko tarkasteltavan 

taajuustason alueella. Kumulatiivisen tehon kuvaajassa on piirrettynä kaikki tehon spektristä 

löytyvät tehot. 

Tässä esimerkissä teho on laskettu kolmella tavalla, joista tarkin arvo saatiin alkuarvoista 

laskemalla. Lasketut tehot ovat esitetty Taulukossa 2. Tehon hetkellisellä arvolla sekä taa-

juustaso summasta laskemalla saadut tehot poikkeavat tarkimmasta lasketusta tehosta vasta 

13. desimaalin kohdalla. Tehot ovat esitetty Taulukossa 2 siten, että alkuperäisillä kom-

ponenteilla laskettu teho on esitetty kokonaisuudessaan ja muilla tavoilla erotuksena kysei-

seen tehoon. Eri laskutavoilla syntyvä virhe on käytännössä lähes mitätön. 
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Taulukko 2. Lasketut tehot 

Laskutapa Laskettu teho 

Alkuperäinen komponenttien määritelmä 4.87 W  

Hetkellinen arvo  1.0125-13 W ΔP 

Taajuustaso 1.0214-13W ΔP  

 

Tehot ovat laskettu kolmella eri tavalla. Alkuperäisten komponenttien määritelmästä jännit-

teelle ja virralle muodostettiin lausekkeet seuraavasti  

 
𝑃 =

û

√2
×

î

√2
× cos (𝜑) (1.5) 

   

jossa jännite û ja virta î ovat taulukossa 1 määriteltyjen komponenttien amplitudit ja φ on 

vaihesiirto.  

Taulukossa 2 esitetty kokonaisteho saadaan laskemalla molemmille eri taajuudella esiinty-

ville komponenteille tehot yhtälön (1.5) mukaisesti ja summaamalla ne keskenään. Summa 

sisältää myös DC-komponentin, joka saadaan laskemalla teho perinteisellä yhtälöllä P=UI.  

Hetkellisistä diskreeteistä tehon arvoista kokonaisteho saadaan laskemalla keskiarvo Ku-

vassa 1.4 esitetyn tehon käyrämuodosta. Tehon aaltomuotoa varten muodostetaan lausekkeet 

jännitteelle ja virralle yhtälöiden (1.3) ja (1.4) mukaisesti, josta teho saadaan kertomalla 

komponentit keskenään yhtälön (1.1) esittämällä tavalla. Taajuustasosta teho lasketaan sum-

maamalla eri taajuudella esiintyvät tehon arvot keskenään. Näin muodostetaan myös kumu-

latiivinen teho, kuten Kuvassa 1.7 on esitetty. 

1.1.4 Näytteen aikakatkaisun merkitys 

Aikakatkaisu tehdään perusaallon jaksonpituuden mukaisesti ja näin ollen spektrianalyysi 

vastaa aikatason kuvausta. Taajuustasoesityksessä on kiinnostuttu tehosta ja halutaan, että 

FFT:ssä kaikki informaatio säilyy. Ikkunoinnilla voidaan painottaa tiettyjä komponentteja, 

jotta niiden tarkastelu olisi helpompaa, mutta tämä johtaa automaattisesti signaalin vääristy-

miseen. 

Esimerkissä käytettiin Matlabin FFT funktiota, jotta data pystytään muuntamaan aikatasosta 

taajuustasoon. FFT funktio olettaa, että sitä kutsuttaessa käytettävä data on rajallinen, jat-

kuva spektri, jonka pituus on kokonaisluvun verran jaksonpituuksia. Analyysissä aika- sekä 

taajuustasossa molemmat ovat ympyränmuotoisia topologioita, joka tarkoittaa sitä, että 
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molemmat aika-aaltomuodon päätepisteet olisivat ikään kuin yhdistettynä. Kun mitattu data 

on jaksollista, tarkasteltavan datan pituus voidaan ilmoittaa kokonaisina jaksonpituuksina, 

FFT:stä saatava data on hyvin selkolukuista.  

Kuitenkin usein mitattavan datan kokonaispituus ei ole ilmoitettavissa kokonaisina jakson-

pituuksina, jolloin datan päätepisteet ovat epäjatkuvia. Tämä näkyy FFT analyysissä korkea-

taajuisina komponentteina, joita alkuperäinen data ei sisällä, joten analyysistä saatava spektri 

ei vastaa todellisuutta. Korkeat taajuudet johtuvat siitä, että eri taajuuksien energiat vuotavat 

toiselle taajuudelle, josta se saa nimityksen spektrivuoto. Spektrivuotoon on olemassa rat-

kaisu, jota kutsutaan näytteenkatkaisuksi eli ikkunoinniksi.  

Ikkunoinnissa käytettävän datan ajanjakso kerrotaan äärellisen pituisella ikkunalla, jonka 

amplitudi vaihtelee tasaistesti ja asteittain kohti nollaa ikkunan reunoja lähestyttäessä. Tä-

män takia ikkunoitavan datan päätepisteet kohtaavat ja tuloksena on aaltomuoto ilman terä-

viä siirtymiä. Ikkunoinnissa käytettävän ikkunan muoto vaihtelee kohdistettavan datan sekä 

kiinnostavien taajuuksien mukaan.  

Esimerkin tapauksessa käsiteltävä data luotiin alun perin niin, että sen kokonaispituus voi-

daan ilmoittaa kokonaisina jaksonpituuksina. Samaan lopputulokseen päästään myös nelis-

kanttisen ikkunan käyttämisellä, mitä sovelletaan myöhemmin diplomityössä kappaleessa 

kaksi, jossa käsitellään oikeaa mitattua dataa. Neliskanttisen ikkunan hyöty on siinä, ettei 

käsiteltävä signaali muutu vaan ikkuna rajaa datan niin, ettei FFT vääristä sitä eikä spektrin 

energia vuoda väärille taajuuksille. 

Yleisesti on olemassa harhaluulo, että informaatiota häviää, kun siirrytään aikatasosta taa-

juustasoon. Näin ei kuitenkaan ole. Numeerisen esimerkin Kuvasta 1.3 on hyvin vaikea sil-

mämääräisesti eritellä kuvaajan sisältämien jännitteiden tai virtojen taajuuksia ja amplitu-

deja. Kuvasta 1.3 on kuitenkin helppo sanoa, että molemmat käyrämuodot sisältävät vain 

kaksi eri komponenttia. Kun samat jännitteet ja virrat esitetään taajuustasossa, Kuvissa 1.4 

ja 1.5 voidaan jo silmämääräisesti todeta, että minkä taajuuksiset ja amplitudiset kuvaajien 

sisältämät komponentit ovat, ja kuinka monta niitä on. Myös tehot ovat laskettu jokaisesta 

esitysmuodosta erikseen. Tulokset on esitetty Taulukossa 2. Tuloksista voidaan todeta, että 

poikkeama aikatason ja taajuustason laskutavoilla on lähes sama ja ilmenee vasta 13. desi-

maalin kohdalla. Näin ollen voidaan todeta, että taajuustasoesitys on vaihtoehtoinen, mutta 

yhtä validi tapa aikatasoesitykselle. 
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1.2. Taajuusmuuttajaohjattu induktiomoottori 

Tässä kappaleessa käydään läpi induktiomoottorin toiminnan sekä sen ohjauksen perusteet. 

1.2.1 Induktiomoottori 

Kolmivaiheisiin oikosulkumoottoreihin kuuluva induktiomoottori eli epätahtikone koostuu 

paikallaan pysyvästä staattorista, pyörivästä roottorista sekä niiden väliin jäävästä ilmavä-

listä. Kun staattoriin kytketään virta, muodostuva virtasumma luo magneettivuon ilmaväliin 

Amperèn lain mukaisesti.  

 ∮ 𝐻
 

𝐼
d𝑙 = ∫ 𝐽 d𝑆

 

𝑆
+

d

d𝑡
∫ 𝐷 d𝑆

 

𝑆
= 𝑖(𝑡) +

d𝜓𝑒

d𝑡
, (1.6) 

jossa l on suljettu linja, joka määrittää pinnan S, jonka virta i(t) lävistää. Tästä syntyvän 

sähkövuon muutoksen on oltava yhtä suuri kuin linja integraalin magneettivuosta H sulje-

tulla linjalla l pinnan S ympäri. 

Amperèn lain mukaan johtimessa kulkeva virrantiheys sekä muuttuva sähkövuon tiheys 

muodostavat pyörivän magneettikentän voimakkuuden. Lain jälkimmäinen, siirrosvirtoja 

kuvaava termi, voidaan jättää huomiotta, sillä sen vaikutus taajuuksilla, jotka osallistuvat 

sähkömoottorin vääntömomentin tuottoon on hyvin pieni. Kun kolmivaihevirtaa syötetään 

staattorin käämeihin 120 asteen vaihe-erolla, saadaan staattorin muodostama magneettivuo 

pyörimään pyörivän virtasumman mukaisesti. Tätä pyörimisnopeutta kutsutaan tahtinopeu-

deksi ns, joka riippuu syötettävän jännitteen f taajuudesta sekä moottorin napapariluvusta p, 

mikä on esitetty yhtälössä (1.7)  

 
𝑛s =

60 × 𝑓

𝑝
 (1.7) 

Faradayn induktiolain mukaan muuttuva magneettivuontiheys saa aikaan pyörivän sähkö-

kentän. Näin ollen staattoriin syötettävä jännite vastaa yhtälön 1.8 mukaisesti staattorin kää-

mivuota.  

 
∮ 𝐸 dl

 

𝑙

= −
𝑑

𝑑𝑡
∫ 𝐵 dS

 

𝑆

= −
𝑑Φ

𝑑𝑡
 (1.8) 

Epätahtikoneessa vääntömomentin tuotantoon osallistuva vuo, ilmavälivuo saadaan sum-

maamalla staattori- sekä roottorivuo. Staattorivuo sisältää hajainduktansseissa muodostuvat 

vuoalkiot, jotka vähentämällä saadaan ilmavälissä vaikuttava vuo. Ilmavälivuo pyörii samaa 

tahtia staattori- ja roottorivuon kanssa. Jättämä on tahtinopeuden ja moottorin pyörimisno-

peuden n suhdeluku ja roottorilla kulkevien virtojen taajuus on ƒr=sƒs. 
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Jättämän olemassaolo on elintärkeää epätahtimoottorin toiminnalle, sillä se mahdollistaa 

vuon muutoksen roottorin häkkikäämityksissä, minkä vuoksi smv (sähkömotorinen voima) 

indusoituu roottorin sauvoihin. Moottorin tuottama vääntömomentti voidaan selittää Lo-

rentzin lailla: jotta moottori saadaan pyörimään, täytyy sen tuottaa Lorenzin voiman mukai-

nen voima F. Se syntyy roottoria kohtisuorassa olevan magneettivuontiheyden ja indusoitu-

neen smv:n muodostaman virran vuorovaikutuksesta. Voiman suunta voidaan arvioida esi-

merkiksi FBI-sääntöä hyödyntäen. (Pyrhönen et al. 2014) 

1.2.2 Jännitevälipiirillinen taajuusmuuttaja 

Jännitevälipiirillinen taajuusmuuttajaa (VSI, Voltage Sourve Inverter) käytetään usein AC 

(vaihtosähkö)-moottorin nopeuden säätämiseen. Se tasasuuntaa verkon AC-jännitteen ja 

muuttaa saadun DC-jännitteen takaisin AC-jännitteeksi ohjaamalla jännitteen taajuutta. 

Tämä voidaan tehdä erilaisilla taajuusmuuttajatekniikoilla kuten PWM (Pulse Width Modu-

lation):llä. Jännitevälipiirillisellä taajuusmuuttajalla on useita etuja verrattuna perinteiseen 

vaihtosuuntaajaan, kuten parempi tehokkuus ja pienempi harmoninen häiriö. Jännitevälipii-

rillisen taajuusmuuttajan piirikaavio on esitetty Kuvassa 1.8. 

 

Kuva 1.8. Jännitevälipiirillinen taajuusmuuttajaa muuntaa verkosta saatavan jännitteen ha-

lutun suuruiseksi esimerkiksi pulssinleveysmodulaation avulla, mihin on perehdytty tarkem-

min myöhemmin tässä kappaleessa. Jännitevälipiirillinen taajuusmuuttaja koostuu tasasuun-

taajasta, jännitevälipiiristä ja invertteristä, joka jännitteen näkökulmasta on AC-DC-AC. 

1.3. Induktiomoottorin häviökomponentit 

Induktiomoottori voidaan kuvitella pyörivänä muuntajana, jonka tehtävä on muuntaa sähkö-

energiaa mekaaniseksi energiaksi. Moottorissa syntyvien häviöiden vuoksi koko moottorin 

ottama sähköenergia ei päädy mekaaniseksi energiaksi. Tällöin moottorin muunnosproses-

sista hyödyksi saatavaa osuutta kuvaa hyötysuhde η, mikä on esitetty yhtälössä (1.34). In-

duktiomoottorin tärkeimmät häviökomponentit muodostuvat staattorissa sekä roottorissa. 
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Ne voidaan jakaa vakiona pysyviin sekä muuttuviin häviökomponentteihin. Vakiona pysy-

vät häviöt voidaan mitata tyhjäkäyntikokeella ja niihin lukeutuvat rautahäviöt sekä mekaa-

niset eli kitka- ja tuuletushäviöt. Mekaaniset häviöt muuttuvat moottorin pyörimisnopeuden 

funktiona. Muuttuviin häviöihin lukeutuvat virtalämpöhäviöt, joita usein kutsutaan myös re-

sistiivisiksi- tai kuparihäviöiksi. Induktiomoottorin häviökomponentit voidaan laskea seu-

raavaksi esitetyillä tavoilla. (Pyrhönen et al. 2014) 

1.3.1 Kitka- ja tuuletushäviöt (mekaaniset häviöt) 

Mekaaniset häviöt Pfw koostuvat moottorin laakeroinnin aiheuttamasta kitkahäviöistä, pyö-

rivän roottorin tuuletushäviöistä sekä moottorin jäähdytyksen häviöistä.  

 𝑃fw = 𝑃ρ,b + 𝑃ρw, (1.9) 

jossa P,b on moottorin laakerien muodostama kitkahäviö ja Pw on moottorissa muodostuvat 

tuuletushäviöt. 

Laakeroinnin aiheuttaman kitkan suuruuteen vaikuttavia tekijöitä ovat siihen kiinnitettävän 

akselin pyörimisnopeus, laakerin tyyppi, voiteluaineen ominaisuudet sekä laakeriin kohdis-

tuva kuorma. Laakerin muodostama kitkahäviö 𝑃ρ,b saadaan SKF (2013) mukaan laskettua 

 𝑃ρ,b = 0.5 × 𝛺𝜇𝐹𝐷b, (1.10) 

jossa Ω on laakereiden kannatteleman akselin mekaaninen kulmataajuus, µ on kitkavakio 

(0.08–0.2 asetteluille, jossa teräs hankaa terästä vasten), F on laakerin kuorma ja Db on laa-

kerin sisähalkaisija.  

Tuuletushäviöt ovat seurauksen kitkasta pyörivän pinnan sekä sitä ympäröivän kaasun vä-

lillä. Tuuletushäviöt jaetaan ilmavälin ja roottorin välissä (Pρw1) muodostuviin sekä roottorin 

päissä (Pρw2) muodostuviin häviöihin. Pyörivän roottorin ja ilmavälin ilman synnyttämän 

kitkan aiheuttaman tehohäviön laskentaa helpottamiseksi roottori oletetaan suljetuksi sylin-

teriksi. Saaren (1996) mukaan ilmavälin ja pyörivän roottorin pinnan välissä muodostuvan 

kitkan teho voidaan laskea 

 
𝑃ρw1 =

1

32
𝑘𝐶M𝜋𝛺3𝐷r

4𝑙r, (1.11) 

jossa k on karheuden vakio (sileälle pinnalle k=1, yleensä 1–1.4), CM on vääntömomentin 

kerroin, ρ on ilmavälin kaasun tiheys, Ω on kulmanopeus, Dr on roottorin halkaisija ja lr on 

roottorin pituus. Vääntömomentin kertoimen suuruus riippuu Couette Reynoldin numerosta  



22 

 

 
𝑅𝑒δ =

𝜌𝛺𝐷r𝛿

2𝜇
, (1.12) 

jossa δ on ilmavälin pituus ja µ on ilmavälissä olevan kaasun dynaaminen viskositeetti. 

Vääntömomentin kerroin lasketaan seuraavasti 

 

𝐶M = 10
(

2𝛿
𝐷r

)
0.3

𝑅𝑒δ
, 𝑅𝑒 < 64, 

(1.13) 

 

𝐶M = 1.03
(

2𝛿
𝐷r

)
0.3

𝑅𝑒δ
0.6 , 64 < 𝑅𝑒 < 5 × 102, 

(1.14) 

 

𝐶M = 1.03
(

2𝛿
𝐷r

)
0.3

𝑅𝑒δ
0.5 , 5 × 102 < 𝑅𝑒 < 5 × 104, 

(1.15) 

 

𝐶M = 1.065
(

2𝛿
𝐷r

)
0.3

𝑅𝑒δ
0.2 , 5 × 104 < 𝑅𝑒, 

(1.16) 

Roottorin päätyjen tuottamat kitkahäviön laskentaa voidaan helpottaa olettamalla roottorin 

päädyt levyiksi, jotka pyörivät vapaassa tilassa. Saari (1995) mukaan tehohäviö voidaan las-

kea seuraavasti 

 
𝑃ρw2 =

1

64
𝐶M𝜌𝛺3(𝐷r

5 − 𝐷ri
5 ), (1.17) 

jossa Dr on roottorin ulkohalkaisija ja Dri on akselin halkaisija. Roottorin päätyjen tuottaman 

tehon laskennassa käytettävä Reynoldsin luku  

 
𝑅𝑒r =

𝜌Ω𝐷𝑟
2

4𝜇
, (1.18) 

Vääntömomenttikerroin CM 

 
𝐶M =

3.87

𝑅𝑒r
0.5 , 𝑅𝑒 < 3 × 105, (1.19) 

 

𝐶M =
(

2𝛿
𝐷𝑟

)
0.3

𝑅𝑒r
0.2 , 𝑅𝑒 > 3 × 105, 

(1.20) 

Kokonaistuuletushäviö Pρw saadaan roottorin tuuletus häviökomponenttien summasta 

 𝑃ρw = 𝑃ρw1 + 𝑃ρw2 (1.21) 

(Pyrhönen et al. 2014) 
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1.3.2 Rautahäviöt 

Epätahtikoneen toiminta perustuu pyörivään sekä muuttuvaan vuohon, joka vaikuttaa kai-

kissa koneen osissa. Vuo on tärkeässä roolissa roottorin pyörimisessä, mutta se aiheuttaa 

myös häviöitä koneen rautaosissa. Näitä häviöitä kutsutaan rautahäviöiksi Pfe. Rautahäviöt 

muodostuvat staattorin ja roottorin rautaosissa nimensä mukaisesti, ja ne voidaan jakaa muo-

dostumismenetelmiensä mukaisesti hystereesihäviöihin PHy ja pyörrevirtahäviöihin PPy.  

 𝑃fe = 𝑃Hy + 𝑃Py (1.22) 

 

Hystereesihäviöksi kutsutaan syntyvää lämpöä, jonka hystereesi aiheuttaa moottorin ferro-

magneettisissa osissa. Lämpö syntyy, kun magnetoiva voima eli virta tekee työtä magneet-

tisen materiaalin molekyylien sisäistä kitkaa vastaan.  

Kun magneettinen materiaali altistetaan magnetoivalle voimalle, sen molekyylit järjestäyty-

vät kentän suuntaisesti. Kun magneettisen voiman suunta muutetaan vastakkaiseen suun-

taan, myös materiaalin molekyylit pyrkivät järjestäytymään kääntyneen voiman suuntaisesti. 

Magneettisen materiaalin sisäinen kitka pyrkii estämään molekyylien uudelleen järjestäyty-

misen, mikä johtaa magneettiseen hystereesiin. Jotta materiaalin sisäinen kitka voidaan voit-

taa tai poistaa, täytyy siihen käyttää osa magnetoivasta voimasta. Magnetoivan voiman te-

kemä työ ilmenee materiaalin lämpenemisenä.  

Hystereesisilmukan eli BH-käyrän pinta-ala kuvastaa magnetoinnin kierrossa kuluvaa ener-

giaa. Kokonaishystereesienergia WHy eli kierrossa kuluva energia voidaan laskea linja in-

tegraalilla, kun tiedetään silmukan tilavuus V.  

 
𝑊Hy = 𝑉 ∮ 𝐻 d𝐵 (1.23) 

 

Hystereesissä syntyvää lämpöä vastaava hystereesihäviötehon suuruus riippuu materiaalin 

magneettisten ominaisuuksien lisäksi koneeseen syötettävän virran taajuudesta f. Kun hys-

tereesienergia tilavuusyksikössä wHy kerrotaan tilavuudella ja taajuudella, saadaan hysteree-

sihäviö yhtälön (1.24) mukaisesti.  

 𝑃Hy = 𝑓𝑉𝑤Hy (1.24) 

 



24 

 

Hystereesihäviöt voidaan arvioida myös käyttäen kokemusperäisiä vakioita häviötehon las-

kennassa 

 𝑃Hy = 𝜂𝑉𝑓𝐵max
𝑘 , (1.25) 

 

jossa eksponentti k on tyypillisesti välillä 1.5…2.5, V on kappaleen tilavuus ja η kokemus-

peräinen vakio. (Pyrhönen et al. 2014) 

 

Pyörrevirtahäviöiden syntyminen voidaan selittää Faradayn induktiolain avulla. Epätahtiko-

neessa syntyvän pyörivän magneettikentän ansiosta moottorin rautaosiin indusoituu jännite, 

joka aiheuttaa pyörivien virtojen liikkeitä, joita kutsutaan pyörrevirroiksi.  

Pyörrevirtahäviöt voidaan laskea yhtälön (1.26) mukaan seuraavasti. 

 
𝑃Py =

𝑉 ⋅ 𝜋2𝑓2𝑑2�̂�m
2

6𝜌
, (1.26) 

jossa V on aineen tilavuus, d on laminoinnin paksuus ja ρ on aineen resistiivisyys, �̂�m
  on 

vuontiheyden huippuarvo ja f on pyörrevirtojen taajuus. (Pyrhönen et al. 2014) 

 

1.3.3 Virtalämpöhäviöt 

Virtalämpö- eli resistiiviset häviöt muodostuvat staattorin sekä roottorin käämityksien resis-

tansseissa virran vaikutuksesta. Induktiomoottorin staattorin resistiiviset häviöt Ps voidaan 

laskea kaavan (1.27) mukaisesti (IEC 2014) 

 𝑃𝑠 = 1.5 × 𝐼2 × 𝑅, (1.27) 

jossa I on käämityksen virta [A] ja R moottorin terminaaliresistanssi []. Vastaavasti root-

torin resistiiviset häviöt Pr lasketaan standardin (IEC 2014) mukaisesti 

 𝑃r = (𝑃1 − 𝑃s − 𝑃fe) × 𝑠, (1.28) 

jossa suhteellinen jättämä s voidaan laskea seuraavasti 

 𝑠 =
𝑛s − 𝑛r

𝑛s
, (1.29) 

jossa ns on staattorivuon sähköinen nopeus [rpm] ja nr on roottorin mekaaninen pyörimisno-

peus [rpm].  
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1.3.4 Lisähäviöt 

Lisähäviöt muodostuvat moottorin eri osissa ja niiden mittaaminen kokeellisesti on vaateli-

asta. Tästä syystä ne usein määritetään mallintamalla. Lisähäviöiksi luetaan kaikki häviöt, 

jotka kuorman virta ja sen harmoniset komponentit aiheuttavat käämityksessä, laminoin-

nissa, rungossa sekä muissa sähkömoottorin osissa, joita ei oteta huomioon virtalämpö-, me-

kaanisten- tai rautahäviöiden laskennassa. Jos induktiomoottorin lisähäviöitä ei ole määri-

tetty kokeellisesti, voidaan ne standardin (IEC 2014) mukaisesti arvioida seuraavasti 

 𝑃LL = 0.025 × 𝑃in, 𝑃out ≤ 1 𝑘𝑊 (1.30) 

 
𝑃LL = [0.025 − 0.005 log10 (

𝑃out

1 𝑘𝑊
)] 𝑃in, 1 kW ≤ 𝑃out

≤ 10000 kW 

 

(1.31) 

 

 𝑃LL = 0.005 × 𝑃in,  𝑃out ≥ 10000 kW, (1.32) 

 

jossa Pin on moottoriin syötettävä teho ja Pout on moottorin nimellinen akseliteho. 

1.3.5 Taajuusmuuttajan aiheuttamat korkeataajuiset lisähäviöt 

Moottoriin syötettävän jännitteen mukana kulkeutuvia korkeita taajuuksia kutsutaan aika-

harmonisiksi. Lähes jokainen mitattava signaali kantaa energiaa, joka liittyy signaalin har-

monisilla taajuuksilla esiintyviin virtoihin ja jännitteisiin. Nämä taajuudet ovat näytteistetyn 

signaalin monikertoja. Jos mitatun signaalin perustaajuus on f, on sen toinen harmoninen 2f 

ja kolmas 3f. Vastaavasti jos nimellisaallon aallonpituus on λ, voidaan harmonisten kompo-

nenttien aallonpituus laskea jakamalla nimellisaallon aallonpituus sen kertaluvulla. Teori-

assa signaali voi sisältää loputtoman määrän harmonisia komponentteja, ja ne voidaan jakaa 

parillisiin sekä parittomiin harmonisiin. Jos mitattu signaali ei ole täydellinen siniaalto, se 

kuljettaa osan signaalin energiasta harmonisissa komponenteissaan. 

Aikaharmonisia häviöitä ei yleensä oteta huomioon verkkosyötöllä, kuten taulukon L1.1 pe-

rusteella voidaan todeta, että verkkosyötöllä aikaharmoniset (eli tässä tapauksessa yli 1000 

Hz:n komponentit) ovat hyvin lähellä nollaa. Taajuusmuuttajan tapauksessa on mahdollista 

käyttää suodatinta, joka poistaa harmoniset komponentit, mutta sitä ei yleisesti ottaen käy-

tetä suurien häviöiden takia 
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1.3.6 Kokonaishäviöt 

Moottorissa syntyvät kokonaishäviöt saadaan summaamalla vakiona pysyvät häviöt, kuor-

man aiheuttavat häviöt sekä lisähäviöt. 

 𝑃tot = 𝑃s + 𝑃r + 𝑃fw + 𝑃fe + 𝑃LL (1.33) 

Kun tiedetään moottoriin syötettävä teho Pin, saadaan ratkaistua moottorin antoteho ja hyö-

tysuhde yhtälön (1.34) mukaisesti (IEC 2014) 

 
𝜂 =

𝑃in − 𝑃tot

𝑃in
=

𝑃out

𝑃in
 (1.34) 

1.3.7 PWM esimerkki 

Taajuusmuuttajasyötössä moottorin ohjausyksikön toiminta perustuu pulssin leveyden mo-

dulointiin (PWM). Pulssinleveyden moduloinnissa AC-jännite tuotetaan DC-lähteen (tai 

verkon ja tasasuuntaajan) ja kytkimien avulla.  

PWM topologioita on useita erilaisia, mutta yksinkertaisin koostuu sinimuotoisesta referens-

siaallosta sekä kolmion muotoisesta kantoaallosta. Pulssit luodaan vertaamalla referenssi-

aallon sekä kantoaallon arvoja. Kun referenssiaallon hetkittäinen arvo on kantoaallon vas-

taavan ajanhetken arvoa suurempi, pulssi saa arvon yksi. Jos referenssiaallon hetkittäinen 

arvo on kantoaallon arvoa pienempi, pulssi saa arvon nolla. Näin syntyy PWM-signaali, 

jonka pulssien leveys määrittää varsinaisen taajuudenmuuttajan kytkimien tilan johtamisen 

ja ei-johtamisen välillä. 

Esimerkin tavoitteena on osoittaa, kuinka PWM-signaali on mahdollista luoda hyödyntäen 

referenssisignaalia sekä kantoaaltoa. Kantoaalto sekä referenssi ovat esitetty Kuvassa 1.9, 

jossa jokaisen referenssiaallon taajuus on merkitty sen kuvaajan yläpuolelle ja kantoaallon 

taajuus on 1000 Hz. PWM-signaali luotiin käyttäen yhtä kantoaaltoa esimerkin yksinkertais-

tamiseksi.  



27 

 

Kuva 1.9. Sininen, sinimuotoinen aaltomuoto kuvastaa referenssiaaltoa, jonka avulla haluttu 

PWM-signaali syntyy. Sahalaitainen, punainen kantoaalto puolestaan määrittää PWM-sig-

naalin pulssisuhteen. Pulssisuhde ilmaisee jaksollisen PWM-signaalin aaltomuotojen puoli-

jaksojen suhdetta kokonaiseen jaksoon. 

Kuvassa 1.10 on esitetty Kuvan 1.9 kantoaallon sekä referenssisignaalien avulla luodut 

PWM-signaalit. Kuten Kuvasta 1.10 huomataan, PWM-signaali mukailee käyttömäärällään 

Kuvassa 1.9 esitettyjä referenssiaaltoja. 

 

Kuva 1.10. Kuvassa on esitetty luodut PWM-signaalit. Taajuusmuuttajassa tuotettu PWM-

signaali ohjaa sillan kytkimiä siten, että siltaan syötetystä tasasähköstä saadaan 
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vaihtosähköä. Pulssisuhdetta sekä kantoaallon tiheyttä muuttamalla moottoria voidaan syöt-

tää verkon taajuudesta ja jännitteestä poikkeavilla arvoilla.  

 

Kuva 1.11. PWM-signaaleille tehty Fourier-muunnos. 

  

Kuva 1.12. Kuvassa esitetyt sinimuotoiset käyrät saatiin kuvan 1.11 PWM-signaalien perus-

aallosta, joka havaitaan kuvassa 50 Hz:n kohdalla.  Esimerkissä käytettiin perustaajuuden 

amplitudina arvoa 0.5, joten nyt myös saatu perusaallon maksimiarvo on 0.5. Kuvassa 1.12 

esitetyt käyrämuodot saatiin sijoittamalla saatu amplitudi jännitteen tilalle yhtälön 1.3 mu-

kaisesti. 
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2 Moottorin häviöanalyysi 

Tässä kappaleessa esitellään mittauksissa käytetyt laitteet sekä käydään läpi häviökom-

ponenteittain, kuinka oikeaa dataa hyödyntäen voidaan erotella häviökomponentit, ja missä 

järjestyksessä se tehdään. Lopuksi on esitetty laskennassa jäljelle jäävät lisähäviöt, joita voi-

daan pitää diplomityön tärkeimpänä tuloksena. 

2.1 Kuvaus käytetyistä mittausjärjestelmistä 

Mittaukset suoritettiin 15 kW induktiomoottorille sinisyötöllä sekä taajuusmuuttaja syötöllä. 

Sinisyöttömittauksissa käytetty kokoonpano on esitetty kuvassa 2.1. Taltioitujen perinteisten 

sähköisten arvojen sekä käyrämuotodatan mittauksessa käytettiin Yokogawa PX8000 teho-

analysaattoria. Virta mitattiin tehoanalysaattoreista käyttäen Hitec Zero-Flux CURACC vir-

ranmittausjärjestelmää. Käämityksessä muodostuva resistanssi sekä lämpötila mitattiin 

Keithley Integra Series 2701 Ethernet yleismittarilla. Resistanssin mittauksessa hyödynnet-

tiin neljän johtimen mittaustapaa suoraan moottorin navoista, missä mitataan muodostetun 

piirin jännite ja virta erikseen. Ympäristön lämpötila mitattiin kaksijohtimisella A-luokan 

PT100 sensorilla, joka oli sijoitettuna moottorin ilman sisääntulon eteen 20 cm etäisyydelle. 

Staattorin käämityksen lämpötilan mittauksessa käytettiin B-luokan PT100 sensoria, joka oli 

kiinnitetty käämityksen päätypintaan lämpöä johtavalla liimalla. Moottorin mekaaninen 

vääntömomentti ja käyttönopeus mitattiin HBM T12 digitaalisella vääntömomentin mittaus-

järjestelmällä 100 Nm nimellisvääntömomentilla. Mittausdata taltioitiin suoraan tietoko-

neelle hyödyntäen LabVIEWTM käyttöliittymää. Sähköteho syötettiin verkosta säädettävän 

muuntajan kautta. Kokoonpanon kuormana käytettiin generaattorikäyttöistä 37 kW induk-

tiomoottoria. Kuormaa ohjattiin taajuusmuuttajalla, joka oli varustettu verkkovaihtosuuntaa-

jalla. Generaattorin tuottama sähkö syötettiin takaisin verkkoon. (Kärkkäinen 2015) 
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Kuva 2.1. Sinisyötön mittauskokoonpano. (Kärkkäinen 2015) 

Mittauskokoonpanoon kuuluvat mekaaniset osat ovat moottoreiden välissä olleen akselin 

tukilaakerit sekä mekaaninen kytkentä kuorman ja mittavan moottorin välillä. Tukilaakerit 

sijaitsevat mitattavan moottorin ja vääntömomentin mittauksen välissä, aiheuttaen vääristy-

män mitattuun vääntömomenttiin. Tukilaakereiden aiheuttaman vääntömomentti mitattiin ja 

huomioitiin myös lopullisissa mittaustuloksissa. Edellä mainitut osat ovat kuitenkin välttä-

mättömät kokoonpanossa, jotta mittaus voidaan suorittaa kuormitettuna ja tämän jälkeen 

tyhjäkäynnissä koneen jäähtymättä.  kuormalliset sekä kuormattomat testit voidaan suorittaa 

nopealla irtikytkennällä. (Kärkkäinen 2015) 

Taajuusmuuttaja syöttöisessä mittauskokoonpanossa Yokogawa PX8000 tehoanalysaattorin 

jälkeen lisättiin taajuusmuuttaja sekä toinen Yokogawa PX8000 tehoanalysaattori. Käytetty 

kokoonpano oli muuten täysin identtinen sinisyötön kanssa. Taajuusmuuttajasyötössä käy-

tetty mittauskokoonpano on esitetty Kuvassa 2.2. (Kärkkäinen 2015) 
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Kuva 2.2. Taajuusmuuttajasyötön mittauskokoonpano. (Kärkkäinen 2015) 

Koneen suorituskyky mitattiin kuormitettuna neljällä eri momentilla ja neljällä eri taajuu-

della sekä tyhjäkäynnissä neljällä eri pyörimisnopeudella. Käytetyt momentit ja pyörimis-

nopeudet ovat 100 %, 75 %, 50 % ja 25 % moottorin nimellisistä arvoista. Mittauksissa 

taltioitiin moottorin teho, vääntömomentti, pyörimisnopeus, virta (RMS), DC jännite sekä 

ympäristön ja käämityksen lämpötilat. (Kärkkäinen 2015) 
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2.2 Kokonaishäviöt n-T tasossa  

 

Kuva 2.3 Kuvassa on piirrettynä kolmivaihe teho ja käämi- sekä ympäristön lämpötila läm-

penemäajoista ensimmäisen 30 min ajalta. Lämpenemäajo suoritettiin moottorille taajuu-

della 50 Hz:a ja nimellisellä vääntömomentilla. Kuten kuvasta havaitaan tehon vaihtelu on 

hyvin vähäistä, joten voidaan keskittyä vain yhden näytteen tarkasteluun.  

2.3 Taajuustasoanalyysi 

Seuraavaksi on esitetty, kuinka aikatasossa taajuusmuuttajasyötöllä mitatusta datasta pääs-

tään taajuustasoon oikealla datalla. Aluksi data ikkunoidaan siten, että datan pituus voidaan 

jakaa perusaallon taajuuden jakson mittaisiin pätkiin. Tämä mahdollistaa sen, että energia, 

joka esiintyy tietyllä taajuudella ei jakaudu sen ympärillä oleville taajuuksille. Mitattu data 

sisältää yli miljoona pistettä, joten 50 Hz:n ja 25 Hz:n tapauksissa data ikkunoidaan miljoo-

naan pisteeseen, 37.5 Hz:ssä käytetään 986667 pistettä ja 12.5 Hz:ssä 960000 pistettä. Nyt 

kuvaajia piirtäessä datan sisältämä energia on juuri sillä taajuudella kuin se on alkuperäi-

sessä, raa’assa datassa.  

Tässä tapauksessa verrataan 50 ja 25 Hz:n aaltomuotoja, kun vääntömomentti on 100 % 

nimellisestä. Laskelmat etenevät samaan tapaan kuin ’Numeerisessa esimerkissä’, joka on 

esitelty aiemmin tässä työssä. Tällä havainnollistetaan, kuinka moottoriin syötettävän taa-

juuden puolittaminen vaikuttaa jokaisessa taajuustasoon siirtymisen eri vaiheessa. Kuvissa 

2.4 ja 2.5 on esiteltynä jännite ja virta niitä vastaavilta taajuuksilta. Kuten kuvista 
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huomataan, kuvaajien aktiivisuus painottuu perustaajuudelle sekä sen monikerroille 4000 

Hz:ä sekä 8000 Hz:ä. Osassa kuvista y-akseli on katkaistu, jotta kuvien lukeminen olisi hel-

pompaa. 

 

 

Kuva 2.4 Kuvassa on jännitteen taajuustasospektri, kun vääntömomentti on molemmissa, 25 

ja 50 Hz tapauksissa nimellinen. Kuvasta huomataan, että taajuuden puolittaminen tarkoittaa 

myös perustaajuuksisen jännitteen puolittumista. Jännitteen amplitudi 50 Hz tapauksessa pe-

rustaajuudella on 327.8 V ja 25 Hz tapauksessa 163.0 V.  
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Kuva 2.5. Kuvassa on virran taajuustasospektri, jossa virta on keskiarvo kolmen vaiheen 

RMS arvoista. Kuvaajan pystyakseli on katkaistu 1 A kohdalta, sillä virran perustaajuuden 

ulkopuoliset taajuudet sisältävät niin vähän energiaa, etteivät ne muuten näkyisi. Virran pe-

rustaajuuksilla esiintyvät komponentit ovat suuruudeltaan 25 Hz:n tapauksessa 29.0 A 

(RMS) ja 50 Hz:n tapauksessa 28.5 A (RMS). 

 

 

Kuva 2.6. Tehon taajuustasospektri koostuu ilman hyvin suurta tarkennusta vain perustaa-

juudella esiintyvästä komponentista, joten tehonkin tapauksessa pystyakseli on katkaistu. 



35 

 

Tehon perustaajuudella esiintyvien komponenttien suuruudet ovat 25 Hz:n tapauksessa 

8419 W ja 50 Hz:n tapauksessa 16436 W. Kyseiset teholukemat on luettavissa myös Taulu-

kosta L1.1, missä se on esitetty myös muille taajuuksille sekä vääntömomentin osuuksille. 

Kuten kuvasta 2.6 voidaan todeta, tehon spektri on hyvin rajoittunut perustaajuuksiseen 

komponenttiin, eikä hajaantumista ilman hyvin suurta tarkennusta ole havaittavissa. Ku-

vassa 2.7 on esitetty kumulatiivinen teho eli summakuvaaja tehon spektristä. Kumulatiivisen 

tehon kuvaajasta huomataan, että perusaallon ulkopuolinen kuvaajan muutos on hyvin 

pientä, mistä johtuu myös tehon spektrin näkyminen vain perustaajuuksisena komponent-

tina. Laskennassa on ajateltu kumulatiivisen tehon merkittäviksi osiksi perusaalto, alle 1000 

Hz:n ja yli 1000 Hz:n osio. Alle 1000 Hz:n teho molemmissa 50 sekä 25 Hz:n tapauksissa 

ovat lähellä nollaa.  Moottorin kokonaisteho voidaan laskea mekaanisesti, mutta kyseinen 

arvo saadaan myös kumulatiivisen tehon kuvaajan päätepisteestä, jota Kuvassa 2.7 punainen 

x merkitsee.  

 

Kuva 2.7. Kuvassa esitetty kumulatiivinen teho koostuu alle perustaajuuksisista komponen-

teista, perusaallosta sekä perusaaltoa suurempi taajuuksisista komponenteista, joita kutsu-

taan harmonisiksi häviökomponenteiksi. 

Kuvassa 2.8 on esitetty 25 ja 50 Hz:n yli 1000 Hz:n osio, joka koostuu täysin taajuusmuut-

tajan aiheuttamista harmonisista häviökomponenteista.  
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Kuva 2.8. Kumulatiivisen tehon harmoniset tehokomponentit, jotka esiintyvät perustaajuutta 

50 Hz(sininen) ja 25 Hz(punainen) suuremmilla taajuuksilla. Kuvasta havaitaan, että 25 

Hz:llä teho on suurempi kuin 50 Hz:n tapauksessa. Suurin osa tehosta on kantoaaltotaajuu-

della. 

Tämän kappaleen yllä esitetyssä osiossa eriteltiin tehon sisältämät komponentit niiden taa-

juuden mukaan. Sama erottelu on tehty myös kaikissa muissa 16:sta mittauspisteessä ja tu-

lokset löytyvät liitteistä Taulukosta L1.1. Taulukossa on esiteltynä mitatun datan merkittävät 

alueet. Mittaukset on suoritettu neljällä eri syöttötaajuudella ja jokaisella taajuudella on suo-

ritettu mittaukset neljällä eri vääntömomentilla. Käytetyt taajuudet sekä vääntömomentit 

ovat esitetty prosentteina taulukon vasemmassa reunassa. Tarkasteltava data on katkaistu 

yhden sekunnin kohdalta. Käsiteltävä data on tällöin rajattu noin miljoonaan mittauspistee-

seen riippuen tarkasteltavasta taajuudesta, kuten mainittu 50 Hz:n ja 25 Hz:n komponentteja 

käsittelevän kappaleen alussa. Käsiteltävän datan ensimmäiseksi alkioksi on lisätty DC-

komponentti. Tehon spektristä on eritelty alle 1000 Hz:n pisteet poissulkien perusaalto, pe-

rusaalto sekä yli 1000 Hz:n pisteet.  

Kun generaattori- sekä taajuusmuuttajasyötön alle 1000 Hz:n häviökomponenteista poiste-

taan perusaalto, on niiden summa lähes nolla. Taulukon L1.1 yli 1000 Hz:n eli harmonisten 

komponenttien mittausdatasta huomataan, että generaattorisyötöllä harmonisia komponent-

teja ei ole. Harmoniset värähtelijät voidaan siis todeta johtuvan taajuusmuuttajasta eikä niitä 
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sinisyötöllä ilmene. Jännitteen perusaaltojen suuruudet molemmissa tapauksissa ovat hyvin 

samansuuruiset poissulkien pienet vaihtelut suuntaan jos toiseen.  

 

Kuva 2.9. Tässä kuvassa on esiteltynä taajuusmuuttajasyötöllä suoritettujen mittausten har-

moniset häviökomponentit neljällä eri kuormalla, neljässä eri perustaajuudessa yhteensä 16 

eri kuormituspisteessä kun taajuus on yli 1000 Hz:ä. Kuvassa taajuudet on eritelty eri vä-

reillä. Tarkat arvot lasketuille harmonisille häviökomponenteille on esiteltynä Taulukossa 

L1.1. Kuvissa havaittavat kasvut pystysuunnassa ovat kantoaaltotaajuuden monikertoja, 

joista ensimmäinen on 4 kHz:n kohdalla, toinen 8 kHz:n, kolmas 12 kHz:n ja niin edelleen.  
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2.4. Mittausten perusteella määritetyt häviökomponentit  

Mittausten perusteella häviökomponentit laskettiin mukaillen perinteistä häviökomponent-

tien erottelua sinisyötölle (IEC 2014). 

 

Kuva 2.10 Moottorille suoritetut ajot ja niistä saatavat häviökomponentit sekä laskujärjestys, 

jotka on esitelty seuraavaksi vaihe vaiheelta. Kuvassa laatikoiden värit kuvastavat sitä, mitä 

siinä vaiheessa tapahtuu. Vihreä väri kuvaa varsinaista laboratoriossa suoritettavaa ajoa ja 

samalla suoritettavaa mittausta, kun taas sininen kuvastaa mitatun datan analysointia ja siitä 

suoraan saatavaa tietoa. Violetti väri kuvastaa laskentaa ja varsinaisia saatavia tuloksia, joita 

tässä diplomityössä on haettu. 
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2.4.1 Kitka ja tuuletushäviöt 

 

Kuva 2.11. Hidastuvuuskokeista mittaustuloksena saadut tuuletus- ja kitkahäviöt eri lämpö-

tiloissa. Mittauksissa taltioitiin käämityksen lämpötila sekä pyörimisnopeus. Kitka- ja tuu-

letushäviöt Pfw saatiin laskettua etsimällä lähin mitattua lämpötilaa vastaava käyrä ja vaaka-

akselilta sitä vastaava nopeus, nyt kitka ja tuuletushäviöt on luettavissa pystyakselilta. Ku-

vassa on esimerkkinä piste FrePt3, joka vastaa taajuusmuuttajasyötöllä mitattua dataa taa-

juudella 50 Hz, kun vääntömomentti on 50 % nimellisestä eli kyseessä on kolmanneksi suu-

rimmalla taajuudella mitattu data, josta lyhenne pisteelle tulee. Kyseisessä pisteessä taltioitu 

pyörimisnopeus on 1488.2 rpm ja lämpötila 58.3 °C. Kuvassa 2.11 mitattua pistettä lähinnä 

oleva lämpötilakäyrä on 60 °C, jolloin pistettä vastaava mekaaninen häviö on 71.9 W. 

Toiseksi lähin lämpötilakäyrä olisi ollut 56 °C, tällöin ero olisi ollut noin watin verran, jolla 

ei ole käytännön merkitystä. Kuvassa esitettyjen käyrien avulla löydetyt kitka ja tuuletushä-

viöt on esitetty taulukossa L1.2. 

2.4.2 Moottorin rautahäviöt 

Jotta perustaajuuksiset rautahäviöt Pfe,perus voidaan laskea, täytyy moottorille määrittää va-

kiohäviöt PC, jotka saadaan moottorin tyhjäkäyntikokeista. Tyhjäkäyntikoe suoritettiin 

moottorille jokaiselle neljälle taajuudelle, joten taajuusmuuttajasyötöllä sekä generaattori 

syötöllä vakiohäviökomponentteja on molemmilla vain neljä. Vakiohäviöt lasketaan yhtälön 

(2.1) mukaisesti 
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 𝑃C = 𝑃1,0 − 𝑃𝑠,0, (2.1) 

jossa P1,0 on ottotehon pääaaltokomponentti [W] moottorin tyhjäkäynnissä ja Ps,0 moottorin 

staattorin kuparihäviöt tyhjäkäynnissä, jota alaindeksi 0 merkitsee. 

Moottorille suoritettiin lämpenemäkokeet 16:sta eri moottorin toimintapisteessä valituilla 

syöttötaajuuden ja kuormittavan vääntömomentin arvoilla. Tästä syystä rautahäviöt laske-

taan käyttäen vakiohäviökomponenttia, jonka taajuus vastaa rautahäviölaskennassa käytetyn 

mekaanisten häviöiden taajuutta yhtälön (2.2) mukaisesti 

 𝑃fe,perus = 𝑃C − 𝑃fw (2.2) 

Lasketut rautahäviöt on esitetty taulukossa L1.3. Rautahäviöiden laskennassa oletetaan, että 

kuorma ei vaikuta rautahäviöihin. Näin ollen moottorin tyhjäkäydessä laskettuja rautahävi-

öitä eri taajuuksilla voidaan täten käyttää myös kuormituspisteissä. 

2.4.3 Staattorin kuparihäviöt 

Staattorin kuparihäviöt riippuvat moottorin kolmivaiheisen virran RMS-arvon sekä mootto-

rin käämityksen resistanssin suuruudesta yhtälön (1.27) mukaisesti. Nyt virta I on jokaisen 

16:a eri mittauspisteen kolmivaiheisen virran perusaallon RMS-arvo. Resistanssi R on moot-

torin käämityksen resistanssi [], joka on mitattu moottorin terminaaleista. Staattorin kupa-

rihäviöiden laskennassa käytetyt virrat sekä resistanssit löytyvät Taulukoista L1.4 ja L1.5. 

Lasketut staattorin kuparihäviöt ovat esitetty Taulukossa L1.6. 

2.4.4 Roottorin kuparihäviöt 

Roottorin kuparihäviöt lasketaan vähentämällä tehon perustaajuuksisesta komponentista P1 

staattorin kuparihäviöt ja moottorissa syntyvät rautahäviöt. Saatu teho kerrotaan seuraavaksi 

suhteellisella jättämällä yhtälön (1.28) mukaisesti. Yhtälössä P1 on Taulukossa L1.1 esitetty 

tehon perustaajuuksinen komponentti [W] ja s on suhteellinen jättämä, joka on esitetty yh-

tälössä (1.29). Lasketut roottorin kuparihäviöt on esitetty Taulukossa L1.7. Tässä laskettiin 

myös taajuusmuuttaja syötössä syntyneet kuparihäviöt vähentämällä syöttötehosta P1 tehon 

perustaajuudella esiintyvä komponentti P1,perus, milloin päästiin lähes samoihin tuloksiin 

kuin mitä Taulukossa L1.1 on esitetty. Eroina laskennassa saatuihin tuloksiin noin watti. 

2.4.5 Harmoniset häviöt 

Harmoniset häviöt saadaan laskettua, kun mittauksissa taltioidusta moottoriin syötetystä te-

hosta vähennetään tehon spektristä eroteltu perustaajuuksinen komponentti P1,perus. Kyseinen 
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tehon komponentti saadaan, kun saadusta datasta muodostetaan tehon spektri, joka on esi-

tetty kuvassa 2.5 taajuuksille f = 25 Hz:ä sekä f = 50Hz:ä kun vääntömomentti on nimellinen. 

Perustaajuuksinen komponentti löytyy tällöin kuvasta taajuudelta 50 Hz:ä kun tarkasteltava 

data on f50 T100 ja taajuudelta 25 Hz:ä kun tarkasteltava data on f25 T100. Harmoniset 

häviöt on laskettu yhtälön (2.5) mukaisesti ja löytyvät taulukosta L1.11. 

 𝑃HL = 𝑃1 − 𝑃1,perus (2.3) 

2.4.6 Kokonaishäviöteho 

Lopulta neljän perushäviökomponentin summateho Psum,perus lasketaan summaamalla aiem-

min kappaleessa lasketut perustaajuuksiset komponentit yhteen 

 𝑃sum,perus = 𝑃s,perus + 𝑃r,perus + 𝑃fe,perus + 𝑃fw (2.4) 

Yhtälön 2.6 mukaan lasketut kokonaishäviötehot on esitetty Taulukossa L1.8. Taajuusmuut-

tajasyötön tapauksissa tähän summaan tulisi lisätä myös Taulukon L1.11 harmoniset häviö-

tehot, joten ne on esitetty Taulukossa L1.9. 

Kokonaishäviöteho laskettiin myös tulo- ja lähtö tehojen erotuksena, jossa mitatusta moot-

torille syötetystä tehosta P1 vähennetään laskettu moottorin akselilta ulos saatava teho P2. 

Tällöin lasketussa tehossa on myös lisähäviöt mukana. 

2.4.7 Lisähäviöt 

Lisähäviöiden voidaan olettaa olevan jäljelle jäävä häviö, kun moottoriin syötetyn teho pe-

rustaajuuksisesta komponentista P1,perus vähennetään perustaajuuksinen summahäviökompo-

nentti Psum,perus. Sinisyötöllä perustaajuuksisten lisähäviöiden PLL,perus voidaan olettaa olevan 

yhtä suuri kuin kokonaislisähäviöiden PLL,tot, sillä sinisyötöllä harmonisten komponenttien 

merkitys on mitätön. Taajuusmuuttajasyötöllä kokonaislisähäviöistä on vielä vähennettävä 

harmoniset häviöt yhtälön (2.6) mukaisesti. Kuvasssa 2.12 on esitetty lisähäviöiden perus-

taajuinen osuus, eli PLL,perus. 

 𝑃LL,tot = 𝑃1,perus − 𝑃sum,perus 

𝑃LL,perus = 𝑃LL,tot − 𝑃HL 

(2.5) 

(2.6) 
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Kuva 2.12 Kuvassa on esitetty Taulukon L1.12 lisähäviöt. Lisähäviöt koostuvat vain perus-

taajuuksisesta komponentista eli taajuusmuuttajasyötöllä saaduista häviökomponenteista on 

vähennetty harmoniset komponentit. 

 

Kuva 2.13 Kuvassa on esitetty pylväsdiagrammit, jotka on piirretty käyttäen kappaleessa 2.3 

laskettuja häviökomponentteja. Kuvassa verrataan generaattorisyötöllä ja taajuusmuuttaja-

syötöllä syntyviä häviöitä. Kuva on piirretty käyttäen 50 Hz:n T100 häviökomponentteja. 

Kuten kuvasta huomataan, pylväsdiagrammit ovat lähes identtiset, kun taajuusmuuttaja-

syötöllä aiheutuvia harmonisia häviöitä ei oteta huomioon.  



43 

 

3 Johtopäätökset ja jatkotutkimukset 

Tutkimuksen tavoitteena on osoittaa, että taajuustasolaskennan avulla pystytään erottele-

maan tehon häviökomponentit tarkasti ja tehokkaasti, sekä todistaa, ettei sähkömoottorissa 

syntyvien häviökomponenttien esittäminen taajuustasossa hävitä informaatiota. Tavoitteena 

on myös esittää tutkimuksen informaatio induktiomoottorin perustoimintaperiaatteesta ja hä-

viökomponenteista siten, että kynnys tutkimuksessa käsiteltävien asioiden ymmärtämiseen 

olisi mahdollisimman pieni.  

Tutkimuksessa käydään läpi, kuinka sähkömoottorissa muodostuvat häviökomponentit voi-

daan laskea ja erotella perinteisesti aikatasoesityksestä, sekä kuinka se tapahtuu taajuusta-

sossa. Laskennat suoritetaan aluksi numeerisen esimerkin avulla taajuustasolaskennan yk-

sinkertaistamiseksi, jonka jälkeen sama toistetaan 15 kW induktiomoottorista mitatuilla ar-

voilla. Tutkimuksessa lasketaan moottorissa muodostuvat häviökomponentit aluksi erikseen 

vaihe vaiheelta sekä lopulta kokonaisteho, joka saadaan moottoriin syötetyn ja siitä saatavan 

tehon erotuksesta. Laskettujen häviötehojen avulla pystytään erottelemaan moottorissa syn-

tyvät lisähäviöt tehokkaasti ja ilman laskennassa syntyviä virheitä. 

Tulokset osoittavat, että generaattorisyötöllä ei esiinny korkeataajuisia tehokomponentteja. 

Kun käytetään taajuusmuuttajasyöttöä, voidaan korkeataajuinen tehokomponentti erotella 

sähkötehosta taajuustasolaskennalla tehokkaasti.  Kun korkeataajuinen tehokomponentti on 

poistettu taajuusmuuttajasyöttöisen koneen kokonaishäviöistä, käyttäytyy jäännöshäviö lä-

hes identtisesti generaattorisyötön kanssa. Mittaustulosten perusteella voi tehdä johtopää-

töksen, ettei perinteisellä lisähäviökomponentilla ja taajuusmuuttajan aiheuttamalla korkea-

taajuisella lisähäviöllä ole korrelaatiota. Tehon taajuustasoanalyysillä voidaan tehokkaasti 

tutkia muun muassa modulaatiomenetelmän suorituskykyä ja löytää optimaalinen kytken-

tätaajuus tietylle moottorille.  

Tutkimuksessa käytettiin vain yhtä moottoria, joten tutkimuksessa käytetty proseduuri voi-

taisiin jatkotutkimuksia ajatellen suorittaa eritehoisille induktiomoottoreille. Tutkimuksessa 

voitaisiin myös selvittää erikytkentätaajuuksien käyttö ja niiden häviökorrelaatio lämpöti-

loihin. Vaikka tämä tutkimus toteutettiin käyttäen induktiomoottoria, voidaan olettaa, että 

vastaavaa proseduuria voidaan käyttää kaikille kiertokenttäkoneille. Esimerkkejä tällaisista 

moottoreista olisi kestomagneettimoottori, synkronireluktanssimoottori ja tahtimoottori.  
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Liitteet 

Liite 1. Taulukot 

Taulukko L1.1. 16 eri mittauspisteessä mitatun datan kokonaistehot kolmelta vaiheelta wat-

teina. 

f [Hz] T [%] Alle 1000 Hz 

PWM | GEN [W] 

Perus 

PWM | GEN [W] 

Yli 1000 Hz 

PWM | GEN [W] 

Kokonaisteho 

PWM | GEN [W] 

50 100 0 0 16346 16330 101 0 16447 16331 

50 75 0 0 12267 12252 96 0 12363 12253 

50 50 0 0 8271 8273 95 0 8366 8273 

50 25 0 1 4342 4378 92 0 4435 4379 

37.5 100 0 0 12362 12340 116 0 12478 12340 

37.5 75 0 0 9185 9187 110 0 9295 9187 

37.5 50 0 0 6185 6191 106 0 6290 6191 

37.5 25 0 0 3250 3267 104 0 3354 3268 

25 100 0 0 8419 8408 109 0 8528 8408 

25 75 0 0 6224 6227 103 0 6327 6227 

25 50 0 0 4168 4170 101 0 4269 4169 

25 25 0 0 2180 2180 94 0 2274 2178 

12.5 100 0 0 4525 4509 77 0 4601 4509 

12.5 75 0 0 3257 3250 72 0 3329 3250 

12.5 50 0 0 2146 2152 68 0 2214 2153 

12.5 25 0 0 1144 1150 64 0 1208 1151 

 

Taulukko L1.2. Kuvan 2.15 avulla lasketut kitka ja tuuletushäviöt 

T (%) 50 Hz 

PWM | GEN [W] 

37.5 Hz 

PWM | GEN [W] 

25 Hz 

PWM | GEN [W] 

12.5 Hz 

PWM | GEN [W] 

100 67 68 44 44 24 24 9 9 

75 76 74 50 49 28 28 11 11 

50 72 71 47 47 27 28 11 11 

25 73 73 49 52 29 29 12 11 

0 9 9 11 11 11 11 12 11 
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Taulukko L1.3. Lasketut rautahäviöt 

T (%) 50 Hz 

PWM | GEN [W] 

37.5 Hz 

PWM | GEN [W] 

25 Hz 

PWM | GEN [W] 

12.5 Hz 

PWM | GEN [W] 

100 225 230 154 163 96 99 43 43 

75 217 223 148 157 92 95 41 42 

50 221 226 151 160 94 95 41 42 

25 219 224 149 154 91 94 40 41 

0 283 288 187 196 109 112 40 41 

 

Taulukko L1.4. Häviökomponenttien staattorin kuparihäviöiden laskennassa käytetyt virrat 

(RMS). 

T (%) 50 Hz 

PWM | GEN [I] 

37.5 Hz 

PWM | GEN [I] 

25 Hz 

PWM | GEN [I] 

12.5 Hz 

PWM | GEN [I] 

100 29 29 29 29 29 29 31 31 

75 23 23 23 23 23 23 23 23 

50 17 18 17 17 17 17 17 17 

25 13 13 13 13 13 13 13 13 

0 11 11 11 11 11 11 11 11 

 

Taulukko L1.5. Häviökomponenttien staattorin kuparihäviöiden laskennassa käytetyt resis-

tanssit. 

T (%) 50 Hz 

PWM | GEN [] 

37.5 Hz 

PWM | GEN [] 

25 Hz 

PWM | GEN [] 

12.5 Hz 

PWM | GEN [] 

100 0.39 0.38 0.40 0.39 0.41 0.40 0.41 0.40 

75 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.37 0.37 

50 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.35 0.34 

25 0.34 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 

0 0.37 0.37 0.38 0.37 0.38 0.37 0.38 0.38 
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Taulukko L1.6. Lasketut staattorin kuparihäviöt mittauksissa käytetylle moottorille 

T (%) 50 Hz 

PWM | GEN [W] 

37.5 Hz 

PWM | GEN [W] 

25 Hz 

PWM | GEN [W] 

12.5 Hz 

PWM | GEN [W] 

100 476 469 488 473 516 504 574 562 

75 279 275 276 273 281 278 296 294 

50 158 157 157 155 155 154 157 155 

25 91 90 90 89 89 88 87 87 

0 71 71 71 71 72 71 72 71 

 

Taulukko L1.7. Lasketut roottorin kuparihäviöt 

T (%) 50 Hz 

PWM | GEN [W] 

37.5 Hz 

PWM | GEN [W] 

25 Hz 

PWM | GEN [W] 

12.5 Hz 

PWM | GEN [W] 

100 301 295 307 298 324 318 375 366 

75 151 147 149 146 154 150 171 167 

50 62 61 61 60 61 60 64 64 

25 15 15 15 15 15 14 16 15 

 

Taulukko L1.8. Lasketuista häviökomponenteista koostuva kokonaishäviöteho. 

T (%) 50 Hz 

 PWM | GEN [W] 

37.5 Hz 

PWM | GEN [W] 

25 Hz 

PWM | GEN [W] 

12.5 Hz 

PWM | GEN [W] 

100 1070 1061 993 978 960 945 1001 981 

75 722 719 624 625 555 551 520 513 

50 513 515 416 421 337 338 273 271 

25 399 403 303 311 224 225 155 155 

0 363 368 270 278 192 195 124 124 
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Taulukko L1.9. Taulukon L1.8 kokonaishäviöteho, johon lisätty harmoniset häviöt. 

T (%) 50 Hz 

PWM | GEN [W] 

37.5 Hz 

PWM | GEN [W] 

25 Hz 

PWM | GEN [W] 

12.5 Hz 

PWM | GEN [W] 

100 1173 1061 1103 978 1068 945 1066 981 

75 815 719 741 625 662 551 590 513 

50 598 515 523 421 438 338 349 271 

25 493 403 407 311 313 225 222 155 

 

Taulukko L1.10. Laskettu moottorin tulo ja lähtötehon erotus, eli moottorin kokonais-

häviöt. 

T (%) 50 Hz 

PWM | GEN [W] 

37.5 Hz 

PWM | GEN [W] 

25 Hz 

PWM | GEN [W] 

12.5 Hz 

PWM | GEN [W] 

100 1349 1236 1230 1095 1136 1015 1102 1010 

75 945 832 819 702 708 598 618 536 

50 684 598 576 479 468 368 357 288 

25 534 462 439 347 337 248 231 168 

0 451 370 372 277 287 197 194 124 

 

Taulukko L1.11. Lasketut harmoniset häviöt 

T (%) 50 Hz 37.5 Hz 25 Hz 12.5 Hz 

100 103 110 108 65 

75 93 117 108 71 

50 85 107 101 76 

25 95 104 90 67 
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Taulukko L1.12. Lasketut lisähäviötehot. 

T (%) 50 Hz 

PWM | GEN [W] 

37.5 Hz 

PWM | GEN [W] 

25 Hz 

PWM | GEN [W] 

12.5 Hz 

PWM | GEN [W] 

100 176 175 127 116 68 70 36 29 

75 131 113 79 77 45 47 28 23 

50 86 83 53 57 30 30 8 17 

25 41 59 32 36 24 22 9 13 

 

 

 


