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Tulevaisuudessa sähköverkko kohtaa monia haasteita, kun sähköautot yleistyvät, vaatien 

suuren tehotarpeen. Uusiutuvan energiantuotannon epävarma huipputehon tuotanto ei 

välttämättä pysty kattamaan sähköautoista johtuvaa suurta tehopiikkiä, jos suuret määrät 

ajoneuvoista kytketään yhtä aikaa lataukseen. Jos sähköajoneuvot voidaan ladata 

ohjatusti, ei välttämättä tarvita lisäenergian tuotantoa kattamaan kasvanutta huipputehon 

tarvetta. Lisäksi sähköajoneuvojen akut toimivat koko sähköverkolle energiavarastoina, 

jollaista ei ole ennen ollut. Älykkäällä sähköverkolla voidaan ohjata sähköajoneuvon 

latausta, mikäli ajoneuvossa on ohjausjärjestelmä ja akkujen varaustilan mittaus. 

 

Tässä kandidaatin työssä ohjelmoidaan mittaus- ja ohjauskortti plug-in hybridiautoa 

varten, jossa on V2G-ominaisuus. Ohjainkortista toteutetaan toimintakuvaus, jonka 

mukaan se myös ohjelmoidaan. Ohjainkortti mittaa akkujen jännitettä ja virtaa, joista 

voidaan määrittää akkujen varaustilat. Ohjainkortti lähettää tiedot eteenpäin PC:lle, jolta 

ohjainkortti saa käskyn toimintatilasta. Mittaustietojen perusteella voidaan seurata 

mahdollisia vikatilanteita.  

 

Kandidaatintyön aikana ohjainkorttia ei ehditty asentamaan ajoneuvoon, mutta 

laboratoriotestien mukaan voidaan todeta, että ohjainkortti on ohjelmallisesti toimiva. 

Mittauksissa selvisi, että ohjainkortin mittaustulot eivät olleet tarpeeksi tarkkoja 

käyttökohteeseen. Todettiin, että ohjainkortti vaatii rakenteellisia muutoksia 

mittaustuloksien parantamista varten, ennen ohjainkortin käyttöönottoa, mutta 

kandidaatintyön tavoitteet saavutettiin. 
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The electric grid faces many challenges due to the rapidly growing numbers of electric 

cars in the near future. Because renewable energy production is unreliable, it may not 

handle the load which fleet of electric cars make when connected to the grid 

simultaneously. If the charging of electric cars could be controlled there would be no need 

to increase energy production to handle the peak power. The batteries of electric cars can 

also be used as energy storage to the whole grid which has been never before. The 

charging can be controlled efficiently in the SmartGrid if a vehicle has equipped with 

intelligent control for battery charging and discharging. 

 

In this Bachelor’s Thesis a control board is programmed for control smart charging and 

V2G of a hybrid electric vehicle. The Function description is used as platform for 

programming. The control board measures currents and voltages of batteries of the 

vehicle. State-of-charge can be estimated from the measurement data. The control board 

sends the data to the central processing unit what gives instructions for function mode to 

the control board. Errors can be also monitored from the measurement data. 

 

There was no time to implement the control board on the vehicle during the Bachelor’s 

Thesis but according to laboratory tests the control board is functional. A laboratory test 

showed that measurement accuracy was not good enough for the application. The 

conclusion was that the control board needs structural changes before it can be 

implemented to the vehicle. Nevertheless the goals of the Bachelor’s Thesis were 

reached. 
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KÄYTETYT MERKINNÄT JA LYHENTEET 

A/D  Analog to digital, suureen laatumuunnos analogisesta digitaaliseksi. 

HEV  Hybrid Electric Vehicle, sähköhybridiajoneuvo. 

PHEV  Plug-in Hybrid Electric Vehicle, ulkoisesta energialähteestä ladattava 

sähköhybridiajoneuvo. 

SCI Serial Communication Interface, sarjakommunikaatioväylä 

SOC   State of Charge, akun varaustila. 

USB  Universal Serial Bus, sarjamuotoinen tietokoneen oheislaiteväylä 

V2G  Vehicle to Grid; sähkön siirto ajoneuvosta sähköverkkoon. 

 

b  Bittien määrä 

Dk  A/D-muuntimelta saatu digitaalinen arvo jännitteelle 

I1  lisäakun virta      

I2  pääakun virta  

N  Muuntosuhde  

r  Resoluutio    

U1   lisäakun jännite      

U2   pääakun jännite      

U3   virtalukon jännite 

U4  Releen R3 ohjausjännite 

Uin  A/D – muuntimelle syötetty jännite 

Xk  Laskettu mittausarvo    

   

Alaindeksit 

k  mittaustulo 
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1 JOHDANTO  

Älykäs sähköverkko on integroitu järjestelmä, jonka kautta kulkee sähkötehon lisäksi 

myös tietoa. Tämä mahdollistaa energiatehokkuuden parantamisen ja kotitalouksien 

oman sähköntuotannon myymistä verkkoon. Näin myös sähkö- tai sähköhybridiauto voi 

toimia akkuineen energiavarastona koko verkolle. Sähköautojen yleistymisen myötä 

potentiaalinen hyöty kasvaa. (Europa, 2010) 

 

Autokannan sähköistymisen johdosta sähköverkon kuormittuvuus muuttuu rajusti 

lähitulevaisuudessa. Uusiutuvan energiantuotannon epävarmuus saattaa rajoittaa 

huipputehon tuottoa. Nykyinen sähköverkko ei pysty vastaamaan uusiin haasteisiin, kun 

öljynkäyttöä korvataan sähköllä. Älykkään sähköverkon avulla energiavarastoilla voidaan 

vastata suureneviin tehonkulutuksen huippuihin, joita varsinkin kasvava sähköautojen 

määrä aiheuttavat, kun suuria määriä autoja kytketään lataukseen yhtä aikaa.  

 

Vaikka sähköautot aiheuttavat haasteita, niin ovat ne myös ratkaisu niihin. Sähköautojen 

akut ovat mittava energiavarasto, kun autot ovat käyttämättöminä latauksessa. Tällaista 

energia varastoa ei ole ennen ollut sähköverkolle. (Kempton 2005) Ajoneuvon akkuja ei 

voida kuitenkaan vapaasti purkaa ja ladata, vaan kaiken on tapahduttava kontrolloidusti. 

(Nylund 2011) 

 

Älykäs verkko ei ole mahdollista ilman valvontaa ja ohjausta, joten se vaatii myös 

järjestelmän, joka ohjaa verkkoliityntää kuljettajan vaatimuksien mukaisesti. Ajoneuvo 

tulisi olla vähimmäis ajovalmiudessa kuljettajan tahdon mukaisesti tai aikamäärään 

mennessä tietyssä varaustilassa, jotta järjestelmästä olisi hyötyä kuljettajalle. Kontrolloitu 

lataus vaatii ohjaus- ja tiedonsiirtojärjestelmän autolle, joiden avulla voidaan määrittää 

tarvittava toiminto. 

 

Tämä kandidaatintyö liittyy LUT Energian hybridiautoprojektiin, joka on osana Green 

Campus – hanketta. Tarkoituksena hankkeella on edistää uusiutuvien energiamuotojen ja 

energiatehokkuuden tutkimusta. Hanke tuo yliopistolle uusiutuvaa energian tuotantoa 

aurinkopaneeleilla ja tuulivoimalalla. (LUT 2011)  

1.1 Työn rakenne ja rajaus 

Ensimmäisessä osiossa käsitellään älykkäitä sähköverkkoja ja sähköautoa sen osana. 

Osion tarkoituksena on johdattaa lukija aiheeseen ja auttaa ymmärtämään teknologiaa, 

johon tämä kandidaatintyö liittyy. 
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Toisessa osiossa esitellään työn kohde. Työstä käsitellään sen vaatimukset ja esitellään 

myös siihen liittyvät muut komponentit. Tämän jälkeen käydään läpi  työn varsinainen 

toteutus. 

 

Luvussa viisi tehdään mittaukset ja suorituskyky testaukset toiminnallisuuden 

todistamiseksi. Mittauksista analysoidaan, onko käytettävä ohjainkortti sopiva työhön ja 

käydään läpi kehitysehdotukset. 

1.2 Työn tavoitteet 

Tässä kandidaatin työssä esitellään sähköajoneuvon ja älykkään latausaseman laitteiston 

vaatimukset. Sen pohjalta tehdään sähköhybridiauton latausta ja purkua ohjaavan 

ohjauskortin toimintakuvaus ja vikatilanteiden määrittely, minkä avulla valvotaan 

hybridiauton akkujen tiloja ja ohjataan älykkääseen sähköverkkoon liittymistä. Työn 

päätavoitteena on ohjelmoida ohjainkortin prosessorille sovellus, jolla pystytään 

ohjaamaan latausjärjestelmää mittaustietojen pohjalta vaaditussa toimintatilassa LUT 

Energian hybridiauto projektia varten. 
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2 SÄHKÖAUTO ÄLYKKÄÄSSÄ VERKOSSA   

Älykkäällä sähköverkolla (SmartGrid) tarkoitetaan sähköverkkoa, joka on joustava, 

tehokkaaseen hajautettuun tuotantoon pystyvä ja informaatiota sisältävä tulevaisuuden 

sähköverkko. Älykäs sähköverkko pystyy vastamaan muuttuvan kuormituksen tarpeisiin ja 

uusiutuvien energialähteiden tuotanto-ongelmiin. Kuluttajan näkökulmasta uutta on se, 

että älykäs sähköverkko tarjoaa mahdollisuuden kotitalouksien osallistumisen 

sähköntuotantoon ja itse tuotettu sähkö voidaan myydä verkkoon päin. (Sarvaranta, 2010) 

 

Sähköautot näyttelevät keskeistä osaa älykkäässä sähköverkossa yhtenä suurimpana 

kuluttajana, mutta myös suurena energia varastona. Sähköisten ajoneuvojen akkujen 

purkamista verkkoon päin kutsutaan termillä vehicle-to-grid, lyhyemmin V2G. Konseptina 

V2G käsittää plug-in hybridit (PHEV), akkukäyttöiset sähköautot ja polttokennoautot. 

Kaikki näistä käyttävät sähköä liikkumiseen, mutta näistä kolmesta ainoastaan 

polttokennoauto tuottaa uutta sähköä verkkoon päin tuottamalla sähköä polttokennoista. 

Muut purkavat akkuihin jo ladatun energian takaisin verkkoon. (Kempton 2005). 

 

Suurin hyöty kuljettajalle saavutetaan, kun akkuja ladataan sähkön ollessa halpaa. 

Vastaavasti akkuja puretaan, kun sähkön hetkellinen hinta on korkeimmillaan. 

Keskimääräinen päivittäinen ajomatka on sen verran lyhyt, että autot ehtivä lataukseen 

kytkettynä myös tarpeen tullen purkaa akkujaan. Mikäli lataus voidaan ajoittaa 

sähkönkäytön hiljaisempiin aikoihin ja purku huipun käyttöaikoihin, voidaan sähköverkon 

kuormitusta tasoittaa, koska ajoneuvot seisovat suurimman osan päivästä 

käyttämättömänä.  Tutkimukset osoittavat, että sähköauton älykäs lataus ja V2G-

teknologia mahdollistaa sähköautojen käytön ilman dramaattista sähkötuotannon 

huipputehon kasvattamista. (Lassila 2009) (Makkonen 2010 A) 

2.1 Toyota Prius  

Sähköhybridiajoneuvo (HEV) on ajoneuvo, joka käyttää kahta moottoria, joista toinen on 

sähkömoottori. Järjestelmän pääkomponentit ovat polttomoottori, generaattori, 

sähkömoottori, akut ja ohjaustehoelektroniikka. (Tiainen 2011) Myös 

superkondensaattoreita voi olla akkujen tukena nopeiden lataus- ja purkupiikkien 

käsittelyyn, esimerkiksi jarrutusenergian talteenotossa. (Conway 1999)   

 

LUT Energian Green Campus hybridiautoprojektin kohteena on vuoden 2008 Toyota 

Prius. Tämän korimallin Prius ei ole plug-in – tyypin hybridi eli sitä ei voi ladata 

sähköverkosta. Priuksen pääakusto on 1,3 kWh:n nikkelimetallihybridi korkeajänniteakku, 

jolla nimellisjännitteenä on 201,6 V. Lisäksi autossa on kaikista autoista tuttu 12 V:n 
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lyijyakku polttomoottorille ja auton oheislaitteille. Polttomoottorina toimii 1,5 litran 

iskutilavuudeltaan oleva bensiinimoottori ja se kehittää tehoa 57 kW. Sähkömoottorina 

toimii 50 kW:n kestomagneettisynkronimoottori (Toyota 2008). Prius on tyypiltään 

rinnakkaishybridi, jolloin sähkö- ja polttomoottori voivat osallistua voimansiirtoon yhdessä 

tai erikseen. (Tiainen, 2011). Kuvassa 2.1 on tämä kyseinen auto. 

 

 
Kuva 2.1 LUT Energian Green Campus hankkeen hybridiauto Toyota Prius. Kuva 

www.lut.fi/fi/green-campus/ 

 

Autoa on muokattu lisäämällä akut, jotka lataavat Priuksen tehdasasennettuja pääakkuja. 

Verkkolataus-mahdollisuutta varten tämän työn ajoneuvoon lisätään ohjauselektroniikka ja 

PC valvomaan ja säätelemään latausta. Autoon lisätty lisäakusto toimii energiavarastona 

auton pääakulle ja sitä voidaan purkaa myös sähköverkkoon. Tällöin autosta on tehty 

plug-In -tyypin hybridi. 

 

Autossa on myös Defa Multicharger – laturi, jolla voidaan ladata 12 V:n käyttöakkua sekä 

tuoda käyttösähköt lohkolämmittimelle sekä sisätilan lämmittimelle lämmityspistokkeen 

kautta.  Toyota on jo kehittänyt Priuksen uusimmasta mallista PHEV - version ja se on 

tulee myyntiin vuonna 2012. (Tekniikan maailma 2011) 

2.2 V2G järjestelmä ja sen komponentit 

Energiansiirto verkkoon tarvitsee sitä ohjaavan ja tarkkailevan laitteiston, jonka toimintaa 

voidaan ohjata ja seurata myös etänä. V2G-järjestelmän toiminnallisuudet tarvitsevat 

kommunikaation auton, verkon ja latausaseman välillä; mittaukset varaustilasta ja 

purkuvirrasta; invertterit ja käyttöliittymän. (Makkonen 2010 B) 

 

Älykäs latausjärjestelmä tarvitsee auton ja latausaseman välistä kommunikointia, jotta 

järkevä lataus- ja purkutilojen vaihto olisi ylipäätään mahdollista. Kommunikaatio verkon 
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kanssa ohjaa purkutilan kytkemistä tarvittaessa. Kun tehon tarve lisääntyy, verkosta 

ilmoitetaan useille autoille tehon tarpeesta, jolloin autot siirtyvät purkutilaan, mikäli se on 

määritetty mahdolliseksi. Näin monet sähköajoneuvot toimivat energiavarastona 

sähköverkolle. 

 

Jotta kontrolloitua purkua voidaan suorittaa, on tiedettävä akkujen varaustila (SOC). 

Autoon on siis asennettava akkujen tilaa valvova yksikkö, joka mittaa akun virtaa ja 

jännitettä. Myös verkolle puretun energian määrä tulisi monitoroida, jotta kulujuttalle 

voidaan maksaa verkkoon puretusta sähköstä. Kuljettaja asettaa rajat purettavalle 

energialle, joko ajallisena ja / tai kilometrimääräisenä rajoitteena. Kuljettaja voi syöttää 

asetukset käyttöliittymän kautta, josta hän saa myös tiedot järjestelmän tilasta. (Makkonen 

2010 B) 

 

Auton ja latausaseman välinen purkutila on oltava ohjattavissa. Jotta akun purkaminen on 

ylipäätään mahdollista, on sen ja verkon välille liitettävä DC-AC invertteri, joka vastaa 

paikallisen verkon vaatimuksia. Näin ollen se on kannattavaa laittaa latausaseman 

puolelle. Akun vaatimukset täyttävä laturi on vastaavasti oltava autossa, jotta akun lataus 

suorituisi optimoidusti latauslähteestä huolimatta. 

2.3 Älykäs latausasema 

Sähköauton liittäminen älykkääseen verkkoon vaatii myös älykkään latausaseman.  

Akkujen purku ei ole mahdollista suoraan verkkopistokkeesta. Älykäs latausasema 

kommunikoi ajoneuvon kanssa mahdollistaen latauksen sähköverkosta ja akkujen 

purkamisen verkkoon. Kuvassa 2.3 on järjestelmä kaavio älykkäästä latausasemasta, joka 

on suunniteltu tämän työn ajoneuvoa varten.  Verkkovirran syöttö autoon päin ei vaadi 

minkäänlaista tehoelektroniikkaa, vaan sitä voidaan syöttää suoraan autolle, jossa on 

akuille omat laturit. Sähköajoneuvon akkujen purkaminen vaatii releitten avulla 

irrottamisen sähköverkosta ja auton liittämistä verkkoinvertteriin, jolloin tasasähkö 

vaihtosuunnataan verkolle sopivaksi. Latausaseman laittesto muistuttaa Priukseen lisättyä 

laitteistoa, mutta siitä puuttuu ohjainkortti, koska tarvittavat mittaukset rehdään autossa ja 

releohjauksen hoitaa latausaseman tietokoneeseen liitetty relekortti. 
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Kuva 2.3 Älykkään V2G-ominaisuuden omaavan latausaseman järjestelmäkaavio. 

 

Auton lataus ei vaadi älykästä latausasemaa, vaan autoa voi ladata muistakin 

pistokkeista. Mikäli auto kytketään latausasemaan tai verkkopistokkeeseen, joka ei osaa 

kommunikoida auton kanssa eli niin sanottuun tyhmään latausasemaan, kytketään auto 

yhteydettömään tilaan ja auton lataus käynnistyy välittömästi. 

2.4 Akun varaustilan määrittäminen 

Akun varaustilaa ei voida käytännössä tarkasti määrittää, mutta sitä voidaan estimoida 

akun napajännitteen ja virran avulla. Akun lataus- ja purkukäyrien avulla avoimen piirin 

jännitteestä voidaan estimoida akun varaustilaa. Kuitenkin käytössä olevan akun 

varaustilan määrittäminen jännitteestä riippuu käytettävästä purkuvirrasta. Pulssimainen 

akun käyttö tuo huomattavaa virhettä SOC:n määritykseen. Kuvassa 2.4 on  hybridiauton 

nikkeli-metallihybridi akun jännite ja virta oikeissa käyttöolosuhteissa. Näiden avulla on 

yritetty määrittä akun SOC. Kuten kuvasta huomataan SOC:n estimointi jännitteestä 

vääristyy jatkuvasti muuttuvassa kuormituksessa, jolloin hetkellisestä jännitteen arvosta ei 

saada totuutta vastaavaa arvoa.(Hongyu 2009) 
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Kuva 2.4 Nikkeli-metallihybridi akun jännite, virta ja varaustila sähköautokäytössä. (Hongyu 

2009) 

 

Toinen tapa akun varaustilan määritykseen on käytetyn varauksen laskeminen. Tämä 

vaatii purkuvirran jaksottaisen mittauksen.  Käytetty varaus on virran aikaintegraali. Kun 

virran mittaustulokset summataan, saadaan mittausaikavälin avulla laskettua, kuinka 

paljon akkua on kulutettu. (Piller 2001, Pang 2001) Tämä tapa vaatii kuitenkin sen, että 

akun varaustila alussa tulisi tietää, sillä pelkän puretun tai ladatun virran summa ei kerro 

kuinka paljon varausta akussa oli alkutilanteessa. SOC:n ääripäät voidaan määrittää, 

akusta ei saada enää virtaa tai vastaavasti akku ei vastaan ota virtaa. Tällöin akku on 

tyhjä tai jälkimmäisessä tapauksessa täysi. 

 

Yhdistämällä nämä kaksi tapaa, voidaan monipuolisesti määrittää akun varaustaso. 

Alussa napajännitteen arvolla, kun kuorma on pieni tai tasainen, voidaan määrittää 

varaustilan alkuarvo. Tämän jälkeen voidaan laskea akkuun ladattu tai siitä purettu varaus 

virran avulla. Näin kuormituksen aikainen jännitteen vaihtelu ei vaikuttaisi varaustilan 

määritykseen, vaan varaustila on laskettavissa myös kuormituksen aikana. 

2.5 Turvallisuus 

Käyttäjä-turvallisuudessa vaaditaan, että autosta syötettävä sähkö katkaistaan ennen 

johdon irrottamista. Varsinkin suurilla tasajännitteillä, joka ei jatkuvassa tilassa saavuta 
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nollaa, johdon irrottaminen ilman sähkönsyötön katkaisua synnyttää valokaaren. Tästä 

syntyy sähkö- ja paloturvallisuudelle vaaraa. Vaihtosähköllä valokaaren elinaika on 

verrattaen olematon, koska jännite saavuttaa nollan sen jaksollisuudesta johtuen.  Syötön 

katkaiseva turvallisuuskytkin luukussa takaa turvallisen johdon irrottamisen myös 

tasajännitteellä. 

 

Latausjohdon liitin on suojattava hyvin ympäristöltä sekä kosketukselta, sekä taattava 

turvallinen käsittely, kun johdinta irrotetaan tai kytketään. Latauspistokkeen on kestettävä 

ajo-olosuhteet kaikkina vuodenaikoina, joten sen olisi määrä saavuttaa IP55-luokitus, joka 

täyttää ympärivuotisten ajo-olosuhteiden asettamat suojaus vaatimukset pistokkeelle. 

Tämä kattaa suojauksen pölyltä ja joka suunnasta tulevalta vesisuihkulta. (SFS 2007)  
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3 TOYOTA PRIUKSEN  V2G – JÄRJESTELMÄ JA KOMPONENTIT   

Tässä luvussa esitellään projektin Toyota Priukseen lisätyt lataus- ja purkujärjestelmät ja 

sen komponentit. Järjestelmän ohjaus on toteutettu kahdella erillisellä komponentilla: 

keskusyksiköllä ja ohjainkortilla. Keskusyksikön kautta auto on yhteydessä älykkääseen 

sähköverkkoon. Kuvassa 2.2 on järjestelmäkaavio työn ajoneuvoon lisätystä laitteistosta, 

joka ohjaa auton verkkoliitäntää. 

 

 
Kuva 2.2 Toyota Priukseen lisätyn verkkoliityntälaitteiston kytkentäkaavio ja ohjainkortin 

mittauspisteet. Ohjainkortti on kuvassa nimetty Control Board. 

 

Toyota Prius on yhteydessä ulkomaailmaan etupuskurin sähköpistokkeesta modifioidun 

HomePlug-modeemin kautta. Pistoke on alunperin tarkoitettu lohkolämmittimen ja 

sisätilan lisälämmittimelle. Pistoke toimii nyt myös liittimenä lataus- ja purkuvirroille sekä 

datayhteydelle. 

3.1 Lisäakusto 

Lisäakusto on ThunderSky:n valmistama litium-ioni akusto. Akusto koostu 35:stä TS-

LFP60AHA akkukennoista, joista yhdestä saadaan 60 Ah:n varaus. Akuston 
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kokonaiskapasiteetti on 6,7 kWh ja nimellisjännite 112 V. (ThunderSky 2007)  Lisäakuilla 

on oma laturi, joka valvoo kennojen varausta, jotta mikään kenno ei saavuta täyttä 

varaustasoa ennen muita ja etteivät ne pääse purkautumaan liian paljon. 

3.2 Ohjainkortti 

Ohjainkortti on mikroprosessorilla ohjattu mittauskortti, jolla voidaan mitata viisi eri virta-

arvoa ja seitsemää eri jännitettä. Ohjainkortilla voidaan myös ohjata yhdeksää lähtöä, joita 

voidaan käyttää esimerkiksi releiden ohjaukseen. Ohjainkortti toimii itsenäisesti, mutta saa 

tietokoneelta ohjauskäskyt toimintatilan muutoksesta. Ohjauskortin tarkoituksena on 

ohjata lisäakkujen latausta ja purkua releiden avulla, sekä mitata ja lähettää 

keskusyksikölle järjestelmän virrat ja jännitteet ajonaikana ja latausasemaan kytkettynä. 

Kuvassa 3.1 on tässä työssä käytettävä ohjainkortti. 

 

 
Kuva 3.1 Työssä käytettävä ohjainkortti. Vasemmalla on mittauskortti liitinrivineen. Laitteen 

keskellä on prosessorikortti. Etualan liittimiin kytketään kommunikaatio ja 

käyttösähköt. Ohjainkortin oikealla reunalla on releohjainten liittimet. 

 

Ohjainkortin mikroprosessorina toimii Texas Instrumentin valmistama TMS320F2885, joka 

on 150MHz:n 32-bittinen digitaaliseen signaalin käsittelyyn tarkoitettu mikrokontrolleri, 

joka sisältää kertolaskuyksikön. Ohjainkortilla on mahdollista mitata viittä eri virran arvoa 
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ja kuutta jännitepistettä, sekä ohjata yhdeksää relettä. Kuvassa 3.2 on kuvattu ohjainkortin 

järjestelmäkaavio niiltä osin, jotka tässä työssä on käytössä. 

 
Kuva 3.2.  Ohjainkortin järjestelmäkaavio 

 

Mittaustulon jännitteet skaalataan erotusvahvistimilla, joiden avulla saadaan prosessorin 

sisäisten A/D-muuntimien jännitealueeseen sopivaa jännitettä. Tässä sovelluksessa 

käytetään neljää jännitemittausta, kahta virtamittausta ja kahta releohjainta. Ohjainkortin 

käyttöaste on siis laajennettavissa, mikäli myöhemmin tarve vaatii. Tietoliikenne väylinä 

käytetään kahta prosessorin SCI-väylän kautta USB – porttia ja Ethernet-yhteyttä. 

3.3 Keskusyksikkö 

Kuljettajalle verkkoliitäntä laitteistoista läheisin on keskusyksikkö, jota kuljettaja ohjaa 

käyttöliittymän avulla. Keskusyksikkö on PC, joka hoitaa tietoliikenteen ja mittausdatan 

käsittelyn, sekä näyttää kuljettajalle tietoa ajoneuvon tilasta. Kuljettaja pystyy asettamaan 

lataus- ja purkusäännöt käyttöliittymän kautta keskusyksikölle. Keskusyksikkö keskustelee 

latausaseman kanssa lähiverkkoyhteydellä latausjohdon kautta. Tämä mahdollistaa 

kontrolloidun lataus/purku-järjestelmän ja tiedonsiirron käyttäjälle tai jopa sähköyhtiölle 

asti. 

 

Tässä työssä ohjainkortti on yhteydessä MSI:n valmistamaan MS-9A19 teollisuuskäyttöön 

tarkoitettuun tietokoneeseen, joka toimii Priuksen keskusyksikkönä. Sama tietokone on 

käytössä myös latausasemassa. Tietoliikenne auton ja latausaseman kanssa kulkee 

latausjohdinta pitkin. 
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4 OHJAINKORTIN TOIMINTA JA TOTEUTUS 

Ohjainkortin pääkomponenttina toimii mikroprosessori. Prosessorilla on kuusitoista A/D-

muunninta, jolla tarvittavat mittaukset voidaan suorittaa, mutta pelkän A/D – muunnoksen 

lähetys ei ole järkevää, sillä myös laskentaa voi hajauttaa PC:ltä mikroprosessorille. 

Mikroprosessorilla toteutetaan myös mittausjakson ja sammutuksen ajastus, koska 

tiedonsiirron syötteen halutaan olevan tietyn pituinen, niin tulokset täytyy pyöristää ja 

muuntaa heksadesimaaleiksi lähetyksen optimoinniksi. 

 

Auto on kytketty latausasemaan yhdellä johdolla. Lataus tilassa johdosta syötetään 

verkkovirtaa auton laturiin. Purkutilassa auton lisäakku syöttää latausasemaan tasavirtaa 

suoraan akusta. Toimintatilan vaihtaminen onnistuu ohjausreleellä, joka vaihtaa 

pistokkeen liittimen kytkentään toimintaa vaatimaan asentoon. Autolla on kolme 

toimintatilaa; AC – tila, jossa auto on latauksessa. DC – tila, jossa auton lisäakut puretaan 

verkkoon päin, ja NOCONN – eli kytkemätön toimintatila, jossa auto ei ole kytkettynä 

latausasemaan esimerkiksi ajon aikana. 

4.1 Toimintakuvaus 

Ohjainkortti käynnistyy välittömästi, kun sille kytketään käyttösähköt. Ohjainkortille 

voidaan tuoda käyttösähköt virtalukolta tai kytkettäessä lataukseen. Kun autoon syötetään 

verkosta lataussähköä, rele R3 kytkee käyttösähköt ohjainkortille. 

 

Alustuksessa ohjainkortti kytkee releen R1 päälle asentoon ja vastaanottaa toimintatilan 

PC:ltä. Ohjainkortti asettaa vaihtoreleen R2:n toimintatilan vaatimaan asentoon. Kaikissa 

toimintatiloissa R1 pidetään suljettuna, koska sillä varmistetaan käyttösähköjen ylläpito. 

Vain R2:n asentoa voidaan vaihdetaan, kun järjestelmä on aktiivinen. Releen R2 

tehtävänä on vaihtaa latauspistokkeen kytkentä lataus – ja purkutilojan välillä. Lepotilassa 

R2 on kytkettynä AC – asentoon. Releen R3 tilaan ei ohjainkortti voi vaikuttaa. Rele R3 

johtaa vain silloin, kun latausasema syöttää vaihtosähköä autoon. 

 

Toimintatilassa NOCONN, auto ei ole kytkettynä latausasemaan. Tällöin seurataan myös 

onko auto käynnissä vai ei. Jännitemittari U3 mittaa virta-avaimen kytkentäjännitettä, 

jolloin U3:n saavuttaessa nollan, on auto pois päältä ja järjestelmä on mahdollista 

sammuttaa, jos autoon ei ole kytketty latausjohtoa. NOCONN – tilassa rele R2 kytketään 

AC – asentoon. Ajonaikana akun hetkelliset mittausarvot lähetetään pc:lle, joka laskee 

lisäakuston SOC:n. Näin kuljettaja on tietoinen akun varaustilasta. 
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AC –  ja DC – toimintatiloissa auto on kytkettynä latausasemaan. AC – tilassa 

latausasema lataa auton akkuja ja rele R2 vapautetaan AC – asentoon. Varaustilan 

seuraaminen myös latauksessa on tärkeää, jotta latausjärjestelmä voi tilanteen vaatiessa 

myös purkaa akustoa verkkoon. Tilanne vaatii kuitenkin, että akku pystytään lataamaan 

haluttuun tasoon asti käyttäjän asettamaan aikaan mennessä..  

 

DC-toimintatilassa, auto on latausasemaan kytkettynä, syöttäen sähköä latausasemaan 

päin auton lisäakuilta. Tällöin rele R2 kytketään DC – asentoon. Purkutilassa SOC:n 

tarkka estimointi on tärkeää. Jos akut pääsevät purkaantumaan liikaa, on mahdollista, että 

akku kuoleutuu. Tämän vuoksi ajoneuvossa on varmuusjärjestelmä, joka estää kyseisen 

mahdollisuuden. Mittausarvot lähetetään normaaliin tapaan PC:lle. 

 

Ohjainkortti mittaa tuhat kertaa sekunnissa akkujen jännitteet ja virrat: U1, U2, I1 ja I2, sekä 

virtalukon jännitteen U3 ja releen R3 ohjausjännitteen arvon U4. Mittauksista lasketaan 

mittausjakson keskiarvot, sekä testataan mahdolliset toimintatilan mukaiset vikatilanteet. 

Tiedot lähetetään eteenpäin PC:lle. Mittaus tapahtuu prosessorin sisäisen A/D-muuntimen 

avulla, joka saa jännitearvot ohjainkorttiin liitetystä mittauskortista. Mittaukset skaalataan 0 

- 3 V:n välille ja lasketaan prosessorilla oikeaa arvoa vastaavaksi. 

 

Toimintatilan vaihtuessa keskeytysaliohjelma käy läpi toimintatilan muutosrutiinin, johon 

kuuluu muun muassa releen R2 tilan vaihto ja mittausten keskeytys. Kun tilan vaihto on 

valmis, lähettää ohjainkortti PC:lle nykyisen tilan mittaussyötteen mukana. Tilan vaihdon 

jälkeen ohjainkortti jatkaa mittausta ja järjestelmän valvontaa. 

 

NOCONN – toimintatilassa ohjainkortti valvoo ehtoja, jolloin se saa sammuttaa itsensä.  

Ehtona järjestelmän sammumiselle on, että auto seisoo käyttämättä ilman, että 

latausjohto on kytketty paikalleen. Järjestelmä saa olla päällä 15 minuuttia tässä tilassa 

ennen kuin se sammuttaa itsensä. Kun ohjainkortti on NOCONN – tilassa, se mittaa 

katkaisijajännitteen U3 ja käyttösähköreleen R3 ohjausjännitteen U4. Mikäli huomataan, 

että käyttösähkö on katkaistu ja auto on kytkemätön, ohjainkortti käynnistää ajastimen, 

joka 15 minuutin jälkeen aukaisee releen R1, kytkien itseltään käyttösähkön pois. Mikäli 

jokin ehto muuttuu, ohjainkortti sammuttaa ja nollaa ajastimen ja jatkaa normaalin rutiinin 

mukaan. 

4.2 Ohjainkortin havaitsemat vikatilanteet 

Mittaustietojen perusteella ohjainkortti on kykenevä havaitsemaan tiettyjä vikatilanteita. 

Havainnointi perustuu siihen, että mittaustulos on ristiriidassa toimintatilan olettamuksen 

kanssa. Oletusarvoisesti ohjainkortti yrittää itse ratkaista havaitun ongelman. Mikäli 
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ongelma havaitaan uudelleen, ohjainkortti lähettää PC:lle vikailmoituksen ja tarvittaessa 

myös pysäyttää toimintansa tai vaihtaa toimintatilaa. Ongelman korjaamiseksi ohjainkortti 

ei pysty tekemään muuta kuin lähettämään uudelleen ohjauskäskyn releelle. Mikäli 

ohjaussignaali ei vieläkään tavoita päämäärään, eikä käsky toteudu, joudutaan 

lähettämään vikailmoitus mittaustietojen kanssa. Tällöin on todennäköisesti laitteistovika, 

joten sitä ei pysty ohjelmallisesti korjaamaan. 

 

DC – toimintatilassa havaitaan vika, kun akku ei purkaudu tai latautuu. Tällöin virta I1 ≥ 0 

A. Vian syynä voi olla releen R2 vikaantuminen tai mikäli virta I1 = 0 A on useimmiten 

kyseessä johdon irrottaminen ajoneuvosta. Ohjainkortti yrittää kytkeä Releen R2 

uudelleen asentoon DC. Mikäli vika havaitaan uudelleen, lähetetään vikailmoitus PC:lle. 

Vikana voi myös olla ylisuuren purkuvirran havaitseminen. Lisäakuston 

maksimipurkuvirraksi on asetettu 16 A. Jos purkuvirta ylittää 20 A:n lähetään vikailmoitus 

ja kytketään toimintatilaan AC. Tässä tapauksessa voi vikatilanne olla latausaseman 

puolella, jolloin vian korjaamiseksi auton puolella ei ole mitään muuta tehtävissä kuin 

kytkeä pois purkutilasta. 

 

AC - toimintatilassa havaitaan viaksi, jos I1 ≤ 0 eli akku ei lataudu tai purkaantuu, vaikka 

sen AC -toimintatilassa täytyisi latautua. Tällöin vika voi olla myös releessä R2. 

Ohjainkortti kytkee releen uudelleen asentoon AC. Mikäli vika toistuu, lähetetään 

vikailmoitus. Virran I1 ollessa 0 A, ei tarkoita automaattisesti, että akku olisi ladattu 

täyteen. On siis otettava huomioon akun varaustaso. 

 

NOCONN-toimintatilan vikana voi olla käyttösähkön katkaisun epäonnistuminen. Jos 

järjestelmä sammutuskäskystä huolimatta pysyy päällä, on joko käyttösähkön ohjausrele 

R1 epäkunnossa tai auto on kytketty latausasemaan. Mikäli havaitaan, että auto on 

käynnissä tai latauksessa, keskeytetään sammutus. Jos käyttösähköjä ei enää havaita, 

yritetään aukaista rele R1 uudestaan ja lähetetään vikailmoitus PC:lle, jos yritys 

epäonnistuu edelleen.  

4.3 Ohjelmointi 

Prosessorin ohjelmointi toteutettiin C-kielellä. Texas Instrument tarjoaa sovelluskehittäjille 

valmiita esimerkkejä, kirjastoja ja alustustiedostoja sovelluskehityksen nopeuttamiseksi ja 

helpottamiseksi. Ohjelmointi suoritettiin suoraan valmiille alustalle eli Toyota Priukseen 

tulevalle ohjainkorttille. Ohjelmointi toteutettiin USB-väylän kautta Code Composer Studio 

V 3.3 – ohjelmistolla. Prosessorisovellus noudattaa toimintakuvauksesta johdettuja kuvien 

4.1 ja 4.2 vuokaavioita.  
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Kuva 4.1 Ohjainkortin prosessorisovelluksen vuokaavio. 

 

Ohjelma toteutetaan keskeytyksien avulla. Kun ohjainkortti saa käyttösähköt, prosessori 

käynnistää pääohjelman, jossa se alustaa ensimmäisenä parametrit, sekä käynnistää 

oheislaitteet ja asettaa niiden asetukset. Alustuksien jälkeen pääohjelma siirtyy 

silmukkaan, jossa se odottaa keskeytyksiä. Keskeytyksiä on kolme kappaletta: 

mittausjakson ajastimen keskeytys, sammutusajastimen keskeytys ja vastaanotto 

keskeytys.  

 

Mittausjakson ajastimen saavutettua ylivuodon, keskeytysaliohjelma käynnistää A/D-

muunnoksen, josta lasketaan mittauksen todellinen arvo. Näistä mittauksista tehdään 

kuvan 5.2 mukainen toimintatilasta riippuva testausalgoritmi. Kun haluttu määrä mittauksia 

on saatu, lasketaan näistä keskiarvo ja lähetetään eteenpäin keskusyksikölle. Tiedot 

lähetetään tietokoneelle ASCII-merkkijonona sarjakommunikaatio väylällä Ethernet-portin 

kautta. Merkkijonossa on 26 merkkiä ja jokaiselle arvolle on oma välimerkkinsä. 
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Mittausarvot lähetetään heksanumeraaleina ja virtamittauksiin lisätään myös etumerkki. 

Jännitteen etumerkin lähetys ei ole välttämätön, sillä jännite tulee pysymään positiivisena. 

 

 

Kuva 4.2 Mittausjakson ajastimen ylivuodon keskeytysaliohjelman vuokaavio. 

 

Kun PC lähettää toimintatilan ohjainkortille, aktivoituu vastaanotto keskeytys. 

Vastaanottokeskeytys ajaa tilanvaihtoaliohjelman, joka vaihtaa releen R2 asentoa tilan 

mukaan ja sammuttaa lataus- ja purkutilaan vaihtuessa mahdollisesti käynnissä olevan 

järjestelmän sammutus ajastimen. 
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Toinen prosessorin ajastimista toimii sammutusajastimena. Kun sammutus ehto on 

saavutettu, ajastin käynnistyy. Kun ajastin saavuttaa ylivuodon, keskeytysaliohjelma käy 

kuvassa 4.2 näkyvän sammutusalgoritmin. Mikäli sammutus ei onnistu testataan, ovatko 

sammutusehdot enää voimassa hakemalla uudet mittausarvot. 

4.4 A/D – muunnos 

Mittaukset suoritetaan prosessorin sisäisellä 12-bittisellä A/D-muuntimilla, joihin syötetään 

0 – 3 V tasajännitettä. Mittausalueena on laajempi skaala, sillä akuista saadaan useita 

satoja voltteja ja myös akkujen virta kulkee molempiin suuntiin. Tästä johtuu, että 

mittauksissa toinen lataus- tai purkuvirrasta näkyy negatiivisena. Koska virran 

mittauksessa halutaan tietää myös virran suunta, täytyy virran suuntien etumerkit päättää. 

Negatiiviseksi virran arvoksi olen määrittänyt tätä työtä tehdessä sen virran, joka on 

akusta purettu.  

 

Prosessori saa A/D-muuntimelta digitaalisen arvon 0 – 4095, jossa luku 4095 vastaa 3 V. 

Yhtälöllä (4.1) saadaan laskettua prosessorin A/D-muunnoksesta havaitsema digitaalinen 

arvo. (Texas Instrument 2008) Datalehden mukaan A/D-muuntimen tulokseen vaikuttaa 

myös analoginen maa, joka voisi muuttaa jännitteen vertailutasoa. Koska tässä 

sovelluksessa halutaan koko jännitealue käyttöön ja oletetaan analogisen maan olevan 0 

V, niin se jätetään tässä huomioimatta. 

 
�� = 4096 ∗

	
�,

�
       (4.1) 

 

Yhtälöstä 1 ratkaisemalla Uin,k:n saadaan A/D-muuntimelle syötetty jännite. Tästä ei ole 

kuitenkaan vielä käytännön hyötyä, vaan siitä on ratkaistava oikea mitattava arvo. 

Mittaustulojen muuntoarvo Nk ovat seuraavat: akkujännitteille U1 ja U2 5,6mV/V, jännitteille 

U3 ja U4 4 mV/V ja virroille I1 ja I2 2,24 mV/A. Muuntoarvot tulevat A/D-muuntimen mittaus 

alueen ja mittaustulon jännitealueen suhteesta. Mittauksen todellinen arvo ratkaistaan 

yhtälöllä (2). Bipolaarisista mittaustuloista johtuen, mittausalueen alin piste saa arvon 

nolla. Tämä kompensoidaan yhtälössä (4.2) vähentämällä A/D-muunnoksesta lasketusta 

arvosta jänniteskaalan puoliväli eli 1,5 V. 

 

�� =
	
�,��,�	�

�
       (4.2) 

 

Mittaustulokset lähetetään syötteessä kolmen merkin pituisena heksanumeraaleina. 

Syötteen pituuden rajallisuudesta johtuen mittaustulokset pitää pyöristää. Yhtälöllä (4.3) 

saadaan mittauksen resoluutio.  
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A/D – muuntajat ovat 12 bittisiä, joten mittausalueiden resoluutiot yhtälön (3) mukaan ovat 

akun jännitteille 0,3 V, ohjausjännitteille 0,2 V ja virroille 0,14 A. Mittaustulokset kannattaa 

lähettää siis suuremmalla tarkkuudella kuin kokonaisluvuissa. Työssä haluttiin syötteen 

lähettävän yhden desimaalin tarkkuudella, vaikka se on pienempi kuin resoluutiot. 

Mittaustulokset kerrottiin kymmenellä, jotta pyöristys voitiin tehdä yhden desimaalin 

mukaan ja lähetys heksadesimaaleina onnistuisi. Pyöristäminen tehdään koodissa 

vertailemalla mittaustulos pyöristettynä ceil -komennolla ylimpään kokonaislukuun ja 

varsinaisen tuloksen erotusta. Jos erotus on enemmän kuin 0,5; niin luku pyöristetään 

ylöspäin. Vastaavasti, jos erotus on alle 0,5; niin luku pyöristetään alaspäin floor -

komennolla. 
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5 MITTAUKSET JA TOIMINNALLISUUDEN TESTAUS 

Ohjainkorttia testattiin paljon jo ohjelman kehityksen aikana, jolloin sovellusta hiottiin aina 

tarpeen mukaan.  Jotta ohjainkorttia voidaan käyttää sen oikeissa olosuhteissa, täytyy sen 

toimintaa testata kokeellisesti. Ohjainkortti testattiin Lappeenrannan teknillisen yliopiston 

Sovelletun elektroniikan laboratoriossa. Mittaus- ja testauslaitteistona toimi Agilent 

56422D oskilloskooppi, Fluke 87 III yleismittari ja HP E3620A ja Agilent ZT3203 

teholähteet. Tiedonsiirto käyttökohteesta poiketen toteutettiin USB – kaapelin kautta 

tietokoneeseen käytännöllisyyden vuoksi Ethernetin sijaan. Syötteet luettiin RealTerm 

ohjelmistolla. Käytetty baudinopeus oli 9600 bps. Suunniteltu virtamittausanturi on 2 mΩ:n 

shunttivastus. Koska teholähteistä ei saada 3 A suurempaa virtaa, simuloitiin virtaa 

syöttämällä virta-antureihin shunttivastuksessa tietyllä virralla kuluvaa jännitettä vastaavaa 

jännitettä Ohmin lain mukaisesti.  Jännitteiden mittauksissa ei päästy koko mittausaluetta 

testaamaan, koska käytettävistä teholähteistä saatiin maksimissaan 30 V jännitettä. 

Mittaus toteutettiin säätämällä jännitelähteet haluttuihin arvoihin, jotka luettiin 

yleismittarista. Erityistä huomiota kiinnitettiin kommunikaation, releohjauksien ja 

vikasiedon toimintaan. 

 

Testaus järjestely oli seuraavanlainen: 

• Korttiin kytkettiin käyttöjännitteet 

• RealTerm ohjelmistolla luetaan ohjainkortin syötteet ja lähetettiin toimintatilan 

muutoskäskyt. 

• Teholähteistä syötetään halutun suuruista jännitettä ohjainkortin mittaustuloihin. 

• Ohjainkortti ajetaan tahallaan vikatilanteisiin, jotta sovelluksen toimivuus tulisi ilmi. 

 

Mittauksista otettiin kuuden syötteen keskiarvo. Tämän todettiin riittävän, koska syötteet 

olivat jo tuhannen mittauksen keskiarvoja ja mitattava jännite oli tasajännitettä. Lisäakun 

jännitteen ja virran mittaustulokset ovat liitteessä. Mittauksien perusteella voitiin todeta, 

että ohjainkortin ohjelmisto toimii oikein, mutta mittaustulosten arvoissa oli jatkuvaa 

vaihtelua. Akkujännitteiden tulokset vaihtelivat oikeasta arvosta jopa 4 V mitatulla aluella, 

mikä on jo suurta mikäli aijotaan tarkkailla akun varaustilaa, jossa havaittu virhetulos voi 

tarkoittaa jopa 30 %:n poikkeamaa varaustilassa. Virran mittauksessa havaittiin tuloksissa 

poikkeaman suurenevan mittausalueen rajojen läheisyydessä. Ohjausjännitteiden U3 ja U4 

mittaustuloksia ei voitu lukea, koska niitä ei sisällytetty syötteeseen, mutta mittauksissa 

havaittiin, että ohjainkortti ei pystynyt kunnolla tarkkailemaan 12 V:n jännitettä, mikä näkyi 

ohjainkortin toiminnassa. Tämä havaittiin kykenemättömyytenä käynnistää tai nollata ja 

pysäyttää sammutusajastin. Sen sijaan näille syötettiin aiottua suurempaa jännitettä. 

Tästä ei koitunut ongelmaa, sillä näiden mittauspisteiden tulot kestivät ±400 V ja tahdottiin 

tietää onko mittauspisteissä jännitettä vai ei. 
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Havaitut ongelmat vaativat syvempää mittausta. Mittauksessa käytettiin oskilloskooppia ja 

datapisteet käsiteltiin MATLAB® R2011a ohjelmalla. Kuvassa 5.1 on prosessorin A/D - 

muuntimelle syötetty jännite, kun mittaustuloon on syötetty 0 V jännitettä. Tällöin A/D – 

muuntimelle pitäisi tulla 1,5 V. Kuvassa 5.2 on taas mittauskortin erotusvahvistimen 

syöttämä jännite ennen skaalausta 0 - 3 V. Havaitaan, että mittaustulosten virheellisyyden 

aiheuttaa mittauskortin tulo.  

 

 
Kuva 5.1  A/D-muuntimelle mittausportista U1 syötetty jännite. 

 

Kuva 5.2  Mittausportin U1 erotusvahvistimen Avago ACPL-C784 lähtö mittauskortissa. 
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Kuvissa esiintyvät suurimmat jännitepiikit johtunevat teholähteen tuottamasta häiriöstä, 

mutta myös havaitaan kantajännitteen väreilevän molemmissa tapauksissa. Yhtälön 2 

mukaan havaittu noin 30 mV akkujännitemittauskanavissa väre vääristää arvoa 5,36 V 

oikeasta arvosta. Teholähteiden väreen suodatuksesta kondensaattorilla ei havaittu 

muuttavan mittaustuloksia parempaan suuntaan. 

 

Samanlaista kohinaa oli jokaisessa mittauskanavassa. Tämä aiheuttaa muun muassa 

sen, että käyttöjännitteen U3 ja releen R3 ohjausjännitteen, joilla molemmilla 

mittausalueena on ± 400 V, valvominen on mahdotonta. Varsinkin, kun jännitteen heitto 

on 5 volttia ja halutaan tarkkailla 12 V:n jännite.  

 

Jotta ohjainkortista saataisiin kelvollinen arvojen mittaamiseen, tulisi mittaustulojen 

mittausalueita muutettava sovelluskohteen toimintapisteitä vastaavaksi. Tämä parantaisi 

myös mittauksien resoluutiota. Priuksen pääakun ja lisäakun mittausalueiden maksimien 

pitäisi olla noin akun latausjännitteen suuruinen, jotta mittauksesta tulisi tarkempi ja siten 

myös saadaan estimoitua SOC luotettavasti. Mittaustuloksien parempiin suoritusarvoihin 

päästäisiin myös tekemällä mittaussignaalille digitaalista tai analogista suodatusta. 

Yksinkertainen LC –alipäästösuodatin olisi teoriassa häviötön ratkaisu analogiseen 

suodatukseen. Mikrorosessorilla voitaisiin suorittaa useamman kertaluvun digitaalinen 

suodin, mutta Nyquistin teoreeman mukaan rajataajuus olisi maksimissaan 500 Hz, sillä 

näytteistystaajuus 1 ms:n mittausjaksosta johtuen tässä tapauksessa on 1 kHz. Tosin 

koodissa käytetty tuhannen pisteen keskiarvon laskeminen on jo eräänlainen digitaalinen 

suodin tasajännitteelle. Mittaussignaalin suodatuksen toteutusta ei käsitellä tässä 

kandidaatintyössä. 
  



27 

 

6 YHTEENVETO 

Tässä kandidaatintyössä käytiin läpi älykkään sähköverkon konseptia ja 

sähköhybridiajoneuvon liittymistä siihen, sekä sähköhybridiajoneuvon verkkoliitäntä 

järjestelmän rakenteen vaatimuksia ja toteutettiin sähköhybridiajoneuvon akkuja mittaava 

ja latausta ja purkua ohjaavan ohjainkortin toimintakuvaus ja ohjelmointi. Ohjainkortin 

toimintaa testattiin laboratorio-olosuhteissa. Ohjainkortin todettiin ohjelmallisesti 

toimivaksi, mutta mittauskortin tarkkuus todettiin liian epätarkaksi, jotta kyseistä 

mittauskorttia voitiin sovelluskohteessa käyttää ilman tarvittavia muutoksia. 

Kandityönaikana ei ohjainkorttia ehditty testata ajoneuvokäytössä, mutta 

laboratoriokokeiden perusteella voitiin todeta, että ohjainkortti toimisi myös työn kohteen 

ajoneuvossa. Todettiin kuitenkin, että kandidaatintyön tavoitteet saavutettiin. 

 

Työn perusteella voidaan esittää tiettyjä parannusehdotuksia käytettävään ohjainkorttiin, 

jossa on tähän käyttöön epäsopivat mittausalueet. Voidaan siis ehdottaa, että 

jännitemittaus alueet olisivat unipolaarisia, sillä järjestelmässä ei tarvita negatiivisen 

jännitteen mittauksia. Myös mittausalueen suuruutta tulisi muuttaa mittauskohteen lähelle, 

varsinkin matalajännitteisten käyttösähköjen valvontaan tarkoitetut mittaustulot. 

Suodatuksesta olisi myös apua mittaussignaalin väreilyyn. 

 

Ohjainkortin toiminnallisuudet olisi kuitenkin laajennettavissa. Releohjaimilla voitaisiin 

kenties toteuttaa varajärjestelmät latauksen ja purkauksen kontrollointiin ja myös 

käyttösähkön katkaisulle. Vaikka mittausjärjestelmä kuluttaa energiaa noin kymmenyksen 

verrattuna keskusyksikköön, voisi ohjainkortista karsia kaikki muut ominaisuudet, joita 

lopullisessa laitteessa ei tarvittaisi. Tällöin ohjainkortille saavutettaisiin parempi 

hyötysuhde, joka on erityisen tärkeää mobiilikäytöissä. Myös prosessorissa olisi 

laskutehoa suorittaa lisää toimintoja. Esimerkiksi prosessorilla voitaisiin määrittää 

varaustila jo ohjainkortissa. Myös laskelmat kulutuksesta tai arviot akun riittävyydestä 

hetkellisen kulutuksen mukaan voitaisiin toteuttaa ohjainkortille. 
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LIITTEET 

Mittausporttien U1, U2, I1 ja I2 suorituskykymittaukset 

Syötetty jännite [V] 

 

U1  [V] Poikkeama [V] U2 [V] 

Poikkeama 

[V] 

0,0 

 

1,2 1,2 

 

4,3 4,3 

5,0 

 

6,6 1,6 

 

9,3 4,3 

12,0 

 

13,5 1,5 

 

16,5 4,5 

20,0 

 

21,7 1,7 

 

24,8 4,8 

25,0 

 

26,4 1,4 

 

29,6 4,6 

27,5 

 

29,1 1,6 

 

32 4,5 

  

Keskiarvo 1,5 

  

4,5 

       

       

Syötetty jännite [V] 

Jännitettä 

vastaava 

virta [A] 

 

I1 [A] Poikkeama [A] I2  [A] 

Poikkeama 

[A] 

0,009 4,5 

 

3,5 -1 4,4 -0,1 

0,1 50 

 

49,1 -0,9 49,7 -0,3 

0,2 100 

 

99,7 -0,3 101,7 1,7 

0,3 150 

 

146,8 -3,2 149,8 -0,2 

0,4 200 

 

194,6 -5,4 197,8 -2,2 

0,5 250 

 

239,6 -10,4 242,3 -7,7 

0,55 275 

 

260,3 -14,7 262,7 -12,3 

-0,014 -7 

 

-7,5 -0,5 -8,5 -1,5 

-0,1 -50 

 

-50,6 -0,6 -53 -3 

-0,2 -100 

 

-98,6 1,4 -102,4 -2,4 

-0,3 -150 

 

-147 3 -152,3 -2,3 

-0,4 -200 

 

-197,6 2,4 -204,5 -4,5 

-0,5 -250 

 

-247,9 2,1 -256,3 -6,3 

-0,55 -275 

 

-268,7 6,3 -273,9 1,1 

   

Keskiarvo -1,6 

 

-2,9 

 


