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Lukkari A. (2017) Lämpötilanmittausanturin langaton virransyöttö 

sähkömoottorin sisällä. Oulun yliopisto, sähkötekniikan tutkinto-ohjelma. 

Kandidaatintyö, 38 s. 

 

 

TIIVISTELMÄ 

 

Tämän kandidaatintyön aiheena on sähkömoottorin roottoriin sijoitetun 

lämpötilanmittausanturin langaton virransyöttö. ABB Oy halusi selvittää, onko 

mahdollista mitata lämpötilaa roottorista nykyisin käytössä olevan staattorin 

lämpötilanmittauksen sijaan. Langattomaan virransyöttöön päädyttiin, koska se 

on ainoa järkevä tapa tuottaa piirille energiaa, koska perinteinen virtajohto ei ole 

tähän tilanteeseen toimiva ratkaisu. Tässä työssä tutustutaan olemassa oleviin 

tutkimuksiin erilaisista energiankeräystekniikoista ja pohditaan niiden kautta 

ratkaisua tähän kyseessä olevaan ongelmaan. Työssä käydään läpi yhteensä 

kuusi erilaista tapaa kerätä energiaa. 

     Tutkittujen energiankeräystekniikoiden tuottamat tehot ovat yleisesti ottaen 

melko pieniä. Osa vaihtoehdoista voidaan sulkea heti pois, osa taas vaikuttaa 

täysin mahdollisilta. Pietsosähköisen elementin avulla saadaan todennäköisesti 

tuotettua energiaa pyörivästä roottorista kaikista parhaiten. Tämän tekniikan 

toimivuus on toisaalta varmistettava käytännön kokeiden kautta oikeassa 

käyttöympäristössä. Itse lämpötilanmittauspiirin komponentteihin on myös 

kiinnitettävä paljon huomiota, sillä piirin tehonkulutus on saatava 

mahdollisimman pieneksi. Näin varmistetaan piirin moitteeton toiminta. 

 

Avainsanat: energiankeräystekniikat, sähkömoottori, lämpötila-anturi. 
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Lukkari A. (2017) Wireless Power Source for Temperature Sensor in Electric 

Motor. University of Oulu, Degree Programme in Electrical Engineering. Bachelor’s 

Thesis, 38 p. 

 

 

ABSTRACT 

 

This Bachelor’s Thesis examines different wireless power sources for 

temperature sensor. The sensor is located inside an electric motor. ABB Finland 

wanted to research the possibility of measuring temperature from the rotor 

instead of the stator. Wireless power input is the only rational way to generate 

power to this circuit, because conventional conductors are not suitable for this 

purpose. This study introduces researches on different energy harvesting 

methods and aims to solve this problem. Six different methods are examined in 

this study. 

     The amount of generated power with these energy harvesting methods is 

usually very small. Some of these methods can be excluded almost immediately 

whereas some of these seem to be possible solutions. Piezoelectric harvester is 

probably the most efficient way to generate power from the rotating rotor. 

Nevertheless, the functionality of this method must be confirmed by tests with a 

real electric motor. The components of this temperature sensor circuit must be 

taken into account due to their power consumption which must be low enough. 

Thus, the functionality of the whole circuit can be ensured. 

  

Key words: energy harvesting, electric motor, temperature. 
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LYHENTEIDEN JA MERKKIEN SELITYKSET 

 

rms tehollisarvo 

 

W watti, tehon yksikkö 

Hz hertsi, taajuuden yksikkö 

H Henry, induktanssin yksikkö 

F Faradi, kapasitanssin yksikkö 

B magneettivuon tiheys 

A ampeeri, virran yksikkö 

V voltti, jännitteen yksikkö 

K Kelvin, lämpötilan yksikkö 

C Celsius, lämpötilan yksikkö 

lx luksi, valaistusvoimakkuuden yksikkö 

dBm teho verrattuna yhteen milliwattiin 

J Joule, tehon yksikkö 

g gramma, painon yksikkö 

 

µ permeabiliteetti 

⍵ kulmataajuus 

Ω ohmi, resistanssin yksikkö 
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1. JOHDANTO 

 

ABB Oy:n sähkömoottoreissa käytetään tällä hetkellä langallista lämpötilanmittausta. 

Tässä tekniikassa lämpötila-anturit ovat kytkettyinä staattoriin. Lämpötilanmittausta 

tarvitaan, jotta voidaan valvoa moottorin toimintaa ja tarvittaessa pysäyttää se 

ylikuumenemisen uhatessa. Langallinen lämpötilanmittaus on sinänsä aivan toimiva 

ratkaisu, mutta nyt haluttiin selvittää vaihtoehtoista tekniikkaa mitata lämpötilaa. 

Tässä uudessa tekniikassa lämpötiladata siirrettäisiin langattomasti moottorin sisältä 

sen ulkopuolella, ja lämpötilan mittaus tapahtuisi staattorin sijaan pyörivästä 

roottorista. Tämä kandidaatintyö keskittyy tämän lämpötilanmittausanturin 

langattoman virransyötön tutkimiseen. 

     Lämpötilan mittaaminen staattorin sijaan roottorista ei vaikuta sinänsä 

mittaustuloksiin. Mittauspisteet ovat lähellä toisiaan moottorin sisällä ja moottorin 

suljetun rakenteen vuoksi lämpötilanvaihtelut moottorin sisällä ovat pieniä. Anturin 

uusi sijoituspaikka luo tosin haasteita sen virransyöttöön. Anturi tarvitsee 

luonnollisesti virtaa, mutta sitä ei voida syöttää perinteisesti johtimen kautta. Lisäksi 

akku tai paristo ovat moottorin pitkän käyttöiän takia huonoja vaihtoehtoja. Tämän 

takia anturin virransyöttö halutaan hoitaa langattomasti. Tällöin anturi kerää kaiken 

tarvitsemansa energian suoraan moottorin sisältä esimerkiksi roottorin liikkeestä tai 

lämmöstä. Tämän takia roottori on staattoria parempi sijoituspaikka langattomalle 

anturille, sillä staattorissa ei ole liike-energiaa, jota voisi hyödyntää piirin virransyötön 

ratkaisemisessa. Tekniikoita, joilla kerätään energiaa ympäristöstä, kutsutaan 

englannin kielessä termillä ”energy harvesting” ja se tarkoittaa vapaasti 

suomennettuna energiankeräystekniikkaa. 

     Tämä kandidaatintyö käy läpi erilaisia energiankeruutekniikoita. Työ perehtyy 

siihen, millaisia erilaisia keinoja energian keräämiseen on olemassa, ja millaisia 

tutkimuksia niiden tiimoilta on tehty aiemmin. Työ käy läpi erilaisten 

energiakeruutekniikoiden hyötyjä ja haittoja sekä tekee päätelmiä niistä tehtyjen 

tutkimuksien perusteella siitä, miten ne voisivat toimia ABB:n lämpötila-anturissa. 

Lopuksi käydään läpi tutkimuksen johtopäätökset ja tulokset siitä, mikä 

energiankeruutekniikoista voisi sopia parhaiten ABB:lle. 



 

 

8 

2. ENERGIANKERUUTEKNIIKOIDEN JA LÄMPÖTILAN 

MITTAUSPIIRIN TEORIA 

2.1. Energiankeruutekniikoiden teoria 

 

Nykypäivänä energiaa kuluu paljon hukkaan muun muassa teollisuudessa ja kodin 

elektronisissa laitteissa. Matkapuhelimet ja tietokoneet lämpenevät, tehtaissa ja 

autoissa moottorit tärisevät ja niin edelleen. Kaikki tämä on hukattua energiaa. Tämän 

hukatun energian talteenoton lisääminen on merkittävässä roolissa tulevaisuudessa, 

varsinkin uusiutuvasta energiasta puhuttaessa. 

     Energiankeruuteknologioihin voidaan karkeasti laskea myös perinteiset ja kaikille 

tutut energiantuottamismuodot, jotka ovat tuulivoima, aurinkovoima ja aaltovoima. 

Niissä tuulen ja aaltojen liike-energia sekä auringonvalon säteilyenergia valjastetaan 

sähköntuotannon käyttöön. Näiden lisäksi on olemassa myös 

energiankeruutekniikoita, jotka keräävät energiansa toisten laitteiden hukkaamasta 

energiasta, toisin kuin edellä mainitut luonnonilmiöistä energiansa keräävät laitteet. 

Nämä energiankeruutekniikat ovat tulevaisuuden kannalta merkittävässä osassa, sillä 

sen lisäksi että ne ovat ympäristöystävällisiä, niiden avulla voidaan kehittää täysin 

uusia sovelluksia, joiden akun tai paristojen kestävyydestä ei tarvitse huolehtia [1]. 

     Erilaisia tekniikoita on useita. Puhutaan esimerkiksi lämpösähköisestä ilmiöstä, 

valosähköisestä ilmiöstä (aurinkovoima perustuu tähän) ja pietsosähköisestä ilmiöstä. 

Energiaa voidaan kerätä myös vaihtovirtajohtojen aiheuttamasta magneettikentästä tai 

ilmassa kulkevista radioaalloista (esimerkiksi WiFi ja matkapuhelinverkot). Näistä 

saatavat energiamäärät ovat yleensä pieniä ja niitä voidaan hyödyntää esimerkiksi juuri 

antureissa ja pienissä lähettimissä. Erilaisten anturien määrä tulee tulevaisuudessa 

kasvamaan entisestään, kun esineiden internet, Internet of Things, kytkee jopa 

kodinkoneet internettiin. Energiankeräystekniikat tulevat olemaan merkittävässä 

roolissa näiden anturien virransyötössä. 
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2.2. Lämpötilanmittauspiirin rakenne ja vaatimukset 

 

Tiedot itse mittauspiirin rakenteesta tulivat suoraan ABB:ltä. Piiri rakentuu 

käytännössä Arduino Nanon ympärille. Arduino toimii keskusyksikkönä, joka 

kontrolloi lämpötilanmittausta ja saatujen tulosten lähettämistä langattomasti 

moottorin ulkopuolella olevalla vastaanottimelle. Arduinoon liitetään 

lämpötilanmittauspiiri, joka on tässä tapauksessa joko PT100 tai termopari. 

Lämpötilanmittauspiirin ja Arduinon väliin tarvitaan kuitenkin RTD-muunnin, joka on 

mittauselementin tyypistä riippuen joko MAX31865- tai MAX6675-piiri. RTD-

muunnin tulee englannin kielen sanoista ”resistance-to-digital”, eli muunnin 

käytännössä muuttaa mittauselementin resistanssin muutoksen digitaaliseksi 

lämpötilalukemaksi [2]. Datan lähetinpiiriksi valittiin Nordic Semiconductorin 

nRF24L01+ -piiri. Tämä piiri kytketään suoraan kiinni Arduinoon ja hoitaa siten 

lämpötiladatan lähettämisen Arduinon käskyjen mukaisesti. 

     Näiden edellä mainittujen komponenttien lisäksi piiri tarvitsee energian kerääjän, 

harvesterin, jolla kerätään piirin tarvitsema energia. Lisäksi piiri tarvitsee väliaikaisen 

varaston energialle. Käytännössä varasto voidaan toteuttaa superkondensaattoreilla, 

kunhan vain ulostuleva jännite saadaan tasattua jollekin sopivalle tasolle. Kuva 1 

esittää koko lämpötilanmittauspiirin mahdollisen rakenteen.  

 

 

Kuva 1. Kuvassa lämpötilanmittauspiirin mahdollinen rakenne tapauksessa, jossa 

käytetään PT100 sekä MAX31865 -piirejä. 



 

 

10 

 

     Kerättävän energian määrän selvittämiseksi tarvitaan tieto eri komponenttien 

tehonkulutuksista. Arduino Nano on näistä komponenteista varmasti vaativin kohde, 

sillä sen datalehden mukaan se vaatii käyttöjännitteeksi joko 6-20 voltin 

jännitelähteen, 5 voltin säädeltyn jännitelähteen tai Mini-B USB -liitännän kautta 

tulevan jännitteen [3]. RTD-piireistä MAX31865 kuluttaa tehoa pakkauksestaan 

(TQFN tai SSOP) riippuen joko 2758,6 mW tai 952,4 mW [2]. Termoparin 

tapauksessa käytettävä piiri MAX6675-piiri taas kuluttaa tehoa vain 471 mW [4]. 

Lähetyspiiri on kaikista vähävirtaisin, sillä sen datalehden mukaan se kuluttaa tehoa 

valmiustilassa vain 26 µW ja normaalissa käytössäkin vain 60 mW [5]. 

     Arduino Nanon tapauksessa virransyöttö tapahtuisi todennäköisesti 5 voltin 

säädeltyn jännitteen sisääntulon kautta. Tämä tarkoittaisi sitä, että energian 

varastointiin käytettävistä superkondensaattoreista olisi saatava tämä jännite 

mahdollisimman tasaisesti. Datalehtien perusteella MAX31865-piirin käyttöjännite 

VDD on 3,0 ja 3,6 voltin välillä, MAX6675-piirillä 3,0 – 5,5 volttia ja nRF24L01+ -

piirillä 1,9 – 3,6 volttia. Taulukko 1 kokoaa vielä yhteen eri piirien tehonkulutukset, 

käyttöjännitteet sekä myös käyttölämpötilat. 

 

Taulukko 1. Käytettyjen piirien tehonkulutukset, käyttöjännitteet ja käyttölämpötilat 

[2-5]. 

piiri tehonkulutus käyttöjännite käyttölämpötila 

Arduino Nano Riippuu kytketyistä 

komponenteista 

5 V (säädelty 

jännite) 

- 

MAX31865 2758,6 mW / 952,4 mW 3,0 – 3,6 V -40°C…+125°C 

MAX6675 471 mW 3,0 – 5,5 V -20°C…+85°C 

nRF24L01+ 60 mW 1,9 – 3,6 V -40°C…+85°C 

 

     Näiden tietojen perusteella voidaan päätellä, että koko lämpötilanmittauspiirin 

käyttöjännitteeksi riittää tuo jo aiemmin mainittu 5 V. Eri komponentit kytketään 

rinnakkain superkondensaattoreihin, jolloin kaikkiin saadaan sama jännite. 

MAX31865- ja nRF24L01+ -piirien kanssa jännitettä joudutaan hieman pudottamaan 

3,6 volttiin. Koko systeemin tehonkulutus taas riippuu siitä, kumpaa RTD-muunninta 

halutaan käyttää. Pienin tehonkulutus saadaan, kun käytetään termoparia sekä 
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MAX6675-piiriä. Tällöin tehonkulutukseksi ilman Arduinoa saadaan 531 mW. Jos 

taas valitaan lämpötila-anturiksi PT100, tehonkulutus kasvaa MAX31865-piirin 

koteloinnin mukaan joko 1012,4 mW tai jopa 2818,6 mW asti. Lisäksi on otettava 

huomioon se, että sekä termopari että PT100 kuluttavat itsessään myös hieman tehoa. 

Arduinon tehonkulutus riippuu siihen kytketyistä komponenteista eikä siihen ole 

mitään tiettyä vakioarvoa, joten sitä ei ole otettu huomioon tässä arviossa. 

     Kuten edeltä huomattiin, tehonkulutuksissa on suuri ero, joten 

lämpötilanmittauspiirissä käytetyt komponentit on valittava huolellisesti. Vaaditut 

tehot kuulostavat melko suurilta kerättäväksi energiaharvesterilla, joten voi olla, että 

joudutaan etsimään vähemmän tehoa kuluttavia komponentteja. Lisäksi on otettava 

huomioon se, millä tahdilla lämpötiladataa halutaan saada ulos moottorista. ABB:n 

mukaan tähän riittää, että dataa mitataan ja lähetetään esimerkiksi 15 tai 30 sekunnin 

välein. Jatkuvan datan lähettäminen vaatisi enemmän tehoa kuin tietyn väliajoin 

lähetetty data, joten tietyn ajan välein tapahtuva lämpötilan mittaus on hyvä ratkaisu. 

Arduino Nanon on todennäköisesti oltava silti koko ajan päällä, mutta lähetyspiiri, 

lämpötila-anturi sekä RTD-muunnin voidaan tarvittaessa sammuttaa virran 

säästämiseksi. Seuraavissa kappaleissa käydään läpi erilaisia tapoja kerätä energiaa 

sähkömoottorin sisältä ja tarkoituksena on selvittää, onko mahdollista ylipäätään saada 

kerättyä tarvittava määrä energiaa käyttämällä näitä kyseisiä komponentteja. 
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3. ERILAISIA ENERGIANKERUUTEKNIIKOITA 

 

Seuraavaksi esitellään erilaisia energiankeruutekniikoita, jotka voisivat teoriassa 

soveltua käytettäväksi sähkömoottorin roottorissa. Tutkittaviksi tekniikoiksi valittiin 

sähkömagneettisen säteilyn ja radioaaltojen hyödyntäminen, pietsosähköiset 

materiaalit, lämpötilaerot moottorin sisällä, valosähköisen ilmiön hyödyntäminen sekä 

kineettinen energia. 

 

3.1. Sähkömagneettinen säteily 

 

Erilaisista energiankeruutekniikoista ensimmäisenä on sähköjohtojen aiheuttaman 

sähkömagneettisen säteilyn hyödyntäminen. Säteilyä syntyy, kun vaihtovirran 

tapauksessa virran suunta vaihtuu esimerkiksi 50 Hz:n taajuudella. Tasavirran 

tapauksessa sähkömagneettista kenttää johtimien ympärille ei synny. Käyttökohde 

huomioon ottaen tämä tekniikka voisi olla toimiva, sillä sähkömoottorin sisällä 

käämissä kulkee suuria vaihtovirtoja, joiden aiheuttamia sähkömagneettisia kenttiä 

voisi hyödyntää energiantuotannossa. 

     Lähteen [6] tutkimuksessa selvitettiin, miten energiaa saadaan kerättyä kahdesta 

vierekkäin kulkevasta sähköjohdosta. Johtimien aiheuttama sähkömagneettinen kenttä 

saattaa kumoutua, jos johtimet ovat liian lähellä toisiaan, joten niitä pidettiin kokeessa 

noin viiden senttimetrin päässä toisistaan. Johtimet oli kytketty kymmenen 

rinnankytketyn hehkulampun muodostamaan kuormaan ja jokainen hehkulamppu oli 

teholtaan 100 W. Virtaa johtimessa kulki mittauksien aikana 8,4 A. [6] 

     Energian keräämiseen käytettiin induktanssiltaan erikokoisia keloja 350 mH:stä 

aina 15 H:n kelaan asti. Kokeen tulokset tosin annettiin vain 15 H (kela L1) sekä 4,5 

H (kela L2) kelojen osalta. Mittauksia tehtiin useita vaihdellen kelojen etäisyyttä 

johtimesta sekä johtimien etäisyyksiä toisistaan. Myös erilaisia keloja kokeiltiin, kuten 

edellä jo mainittiin. Parhaat tulokset saatiin koejärjestelyllä, jossa kela sijoitettiin 

kahden 2,54 cm päässä toisistaan olleen johtimen väliin. Kela oli samalla 

horisontaalisella tasolla johtimien kanssa, kuten kuvassa 2 esitetään. Näin saatiin 1,2 

voltin jännite kelalla L1 ja 800 millivoltin jännite kelalla L2. Toisaalta kela L2 tuotti 
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suurimman tehon, joka oli noin 900 µW. Kokeessa huomattiin, että kelan asento 

vaikuttaa indusoidun jännitteen suuruuteen. [6] 

 

 

Kuva 2. Mittaustilanne, jossa saatiin suurin teho. 

 

     Samassa tutkimuksessa esiteltiin myös kelaan perustuvan harvesteripiirin 

piirikaavio. Siihen kuului itse kelan lisäksi tasasuuntauslohko, suodattimena toimiva 

kondensaattori, DC/DC-muunnin sekä superkondensaattori tai akku, johon kerätty 

energia voidaan kerätä talteen. Piirikaavio on esitetty kuvassa 3. [6] 

 

 

Kuva 3. Piirikaavio mahdollisesta rakenteesta energian harvesterille. 

 

     Toinen vastaavaan ilmiöön perustuva energiankeruutekniikka esiteltiin lähteessä 

[7]. Idea oli muuten sama kuin edellä, mutta tässä tapauksessa vaihtovirtajohdot eivät 

olleet erillään, vaan puhuttiin pelkästään yhdestä AC-johdosta. Johtona käytettiin 

eristettyä AWG 16 -johdinta, joka oli 3,4 mm paksu. Lisäksi käytetty harvesteri toimi 

erilaisella tekniikalla. Harvesteri koostui nimittäin kahdesta kestomagneetista, joiden 

välissä oli pietsosähköistä materiaalia. Magneettien välille syntyvä magneettikenttä 
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aktivoi pietsosähköisen materiaalin, minkä ansiosta saadaan tuotettua energiaa. 

Magneettien voimat myös pitävät harvesterin rakenteen kasassa. Kuva harvesterista 

sekä sen sijainnista sähköjohtoon käyvät ilmi kuvista 4 ja 5. [7] 

 

 

Kuva 4. Harvesterin rakenne sekä etäisyys D1 sähköjohdon ja harvesterin välillä. 

 

 

Kuva 5. Harvesteri kuvattuna ylhäältäpäin sekä johtimen sijainti ja etäisyys D2 

magneetin reunasta. 

 

     Käytetty pietsosähköinen materiaali oli nimeltään APC 850 (American Piezo 

Ceramics) ja sen mitat olivat 24,5 mm x 12,74 mm x 1,6 mm. Magneetteja oli käytössä 

kolmea eri tyyppiä: kahden napaisuus oli vertikaalinen ja yhden horisontaalinen. 

Vertikaalisesti polarisoituneet magneetit olivat eri paksuiset. Taulukko 2 esittää 

magneettien ominaisuudet tarkemmin. [7] 
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Taulukko 2. Kokeissa käytettyjen magneettien tyypit, mitat, napaisuudet sekä 

magneetin jäännösvuon tiheydet [7]. 

magneetti mitat napaisuus jäännösvuon tiheys 

M1 (K&J B82X0 

NdFeB) 

 25,4 mm x 12,74 

mm x 1,6 mm 

Vertikaalinen 13 200 Gauss 

M2 (K&J BX082-

N52 NdFeB) 

25,4 mm x 12,74 

mm x 3,2 mm 

Horisontaalinen 14 800 Gauss 

M3 (K&J BX081-

N52 NdFeB) 

25,4 mm x 12,74 

mm x 3,2 mm 

Vertikaalinen 14 800 Gauss 

 

     Itse kokeessa testattiin kaikkia kolmea eri harvesteria sekä vaihdeltiin harvesterien 

etäisyyksiä johtimesta. Sekä etäisyyttä D1 että D2 vaihdeltiin kuvien 4 ja 5 mukaisesti. 

Johtimessa kulki virtaa 6 A (rms) ja virtalähde oli kytketty 1 MΩ kuormaan. Harvesteri 

myös peitettiin välillä alumiinifolioon ulkoisten häiriösignaalien estämiseksi. Näin 

saadaan samalla selville miten paljon ympäristön sähkömagneettinen säteily vaikuttaa 

harvesterin toimintaan. [7] 

     Ensin testattiin pelkästään ympäristön säteilyn aiheuttama teho harvesterissa. 

Kaikissa kolmessa eri harvesterissa saatiin suunnilleen sama tulos, joka oli 2 pW. 

Tämä tulos saatiin sekä alumiinifoliosuojan kanssa että ilman sitä. Tämän jälkeen 

johtimeen kytkettiin virta ja tehoja mitattiin sekä häiriösuojan kanssa että ilman. 

Korkein kerätty teho suojan kanssa saatiin magneetissa M2, jolloin täysin johdossa 

kiinni ollut harvesteri keräsi 6,4 pW energiaa. Ilman häiriösuojaa samainen magneetti 

keräsi 72,59 pW energiaa. Myös tässä tapauksessa magneetti oli kiinni johdossa. [7] 

     Kokeessa todettiin, että magneetilla M2 varustettu harvesteri oli tehokkain. Lisäksi 

kävi ilmi, että magneetilla M3 varustettu harvesteri toimi kaikista huonoiten. 

Tutkimuksessa tultiin myös siihen johtopäätökseen, että koska yksi harvesteri kerää 

vain vähän energiaa, järkevintä olisi kytkeä useampi rinnan. Tätä testattiin ja tuloksena 

kaksi rinnan kytkettyä magneetilla M2 varustettua harvesteria keräsi yhteensä noin 130 

pW tehoa jännitteellä Vrms = 11,4 mV. Muita järjestelmän toimintaa parantuvia keinoja 

voisivat olla muun muassa paremmat materiaalit sekä suurempi virta johtimessa. [7] 
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3.2. Radioaallot 

 

Energian kerääminen radioaalloista perustuu sähkömagneettiseen säteilyyn ja sen 

sisältämän energian hyödyntämiseen. Idea on hieman sama kuin edellisessä luvussa, 

mutta tässä tapauksessa ei hyödynnetä sähkömoottorin vaihtovirtajohtojen 

aiheuttamaa sähkömagneettista säteilyä, vaan ilmassa kulkevia radioaaltoja. 

Radioaaltoja käytetään muun muassa matkapuhelinverkoissa, televisiokuvan 

lähettämiseen antenniverkossa, radiontaajuuksissa sekä vaikkapa rakennusten 

langattomissa internetyhteyksissä (WiFi). Ideana tämä on kiinnostava, sillä 

nykypäivänä radioaaltoja käytetään niin paljon, että energianlähteitä löytää melkeinpä 

mistä vaan. 

     Lähteen [8] tutkimuksessa käytiin läpi energian keräämistä radioaalloista. Suurin 

ongelma tässä energiankeruutekniikassa on radioaaltojen pieni energiatiheys. Vaikka 

radioaaltoja on paljon saatavilla, ne eivät sisällä paljoa energiaa ja niiden teho 

vaimenee nopeasti, kun lähettimestä etäännytään. Kerätyissä tehoissa puhutaan 

yleensä mikrowateista. [8] 

     Kyseisen lähteen tutkimuksessa käytetty harvesteripiiri perustui niin sanottuun 

jännitteen kertojapiiriin (englanniksi voltage multiplier circuit). Piiri koostuu 

kondensaattoreista ja diodeista ja se on esitettynä kuvassa 6. Tämän piirin 

tarkoituksena on nimensä mukaisesti kasvattaa harvesterilla saatavan jännitteen 

suuruutta. Käytännössä tämän piirin rakenteeseen voidaan lisätä niin sanotusti 

”kierroksia” ja joka kierros kasvattaa ulostulevaa jännitettä. Kierroksia ei voida 

kuitenkaan kasvattaa loputtomiin, sillä kierrosten lisääminen hidastaa harvesteripiirin 

akun tai superkondensaattorin latautumisnopeutta, vaikka ulostuleva jännite 

kasvaakin. Eli mitä vähemmän kierroksia jännitteen kertojassa on, sitä nopeammin 

superkondensaattori latautuu. Kierrosten lisääminen myös siirtää piirin tehokkaimman 

toiminta-alueen sijaintia kohti suurempia vastaanotettujen radioaaltojen tehoja, joten 

jos piirin halutaan toimivan hyvin myös pienillä tehoilla, kierrosluku on pidettävä 

kohtuullisena. [8] 
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Kuva 6. Jännitteen kertojapiirin rakenne. 

 

     Jännitteen kertojan lisäksi harvesteripiiriin kuuluu radioaaltoja keräävä antenni, 

antenniin kytketty resonanssipiiri sekä superkondensaattori. Resonanssipiiri koostuu 

kondensaattoreista ja keloista, ja toimii ikään kuin kaistanpäästösuodatin: se 

varmistaa, että piiri saa kerättyä energiaa juuri halutulta taajuusalueelta. Suurin haaste 

tässä energiankeräämismuodossa on aiemmin mainittu signaalin vaimeneminen, joka 

tarkoittaa esimerkiksi sitä, että 4 watin 900 MHz:n kaista on vaimentunut 20 metrin 

päässä lähteestään enää 10 µW:n signaaliksi. Tämä on suuri ongelma, jos halutaan 

saada kerättyä tarvittava määrä energiaa kaukana radioaaltojen lähteestä. [8] 

     Kuvan 6 jännitteen kertojapiiri tarvitsee diodeja. Pienien tehojen ja sitä kautta 

pienien kerättyjen jännitteiden takia käytetään diodeja, joilla on pieni kynnysjännite. 

Lisäksi korkeilla taajuuksilla diodien olisi myös hyvä olla nopeita, ja tämän takia 

piiriin valittiin käytettäväksi kahta erilaista Schottky-diodia. Tämä siksi, koska 

Schottky-diodeissa on puolijohde-puolijohde liitoksen sijaan metalli-puolijohde -

liitos, mikä tekee diodista nopean. Hyvällä diodilla on myös korkea saturaatiovirta, 

matala liitoskapasitanssi ja pieni sarjaresistanssi. [8] 

     Piirissä päätettiin käyttää kahta erilaista jännitteen kertojaa, joista toinen toimii 

hyvin pienillä tehoilla (low-power design, LPD) ja toinen suurilla tehoilla (high-power 

design, HPD). Piiri oli suunniteltu toimimaan siten, että tietyllä rajatehon arvolla piiri 
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vaihtoi käytettävää jännitteen kertojaa. Käytetyt Avago Technologiesin diodit ovat 

taulukossa 3. [8] 

 

Taulukko 3. Taulukossa on käytettyjen diodien mallit, kynnysjännite sekä käyttöalue 

[8]. 

diodi kynnysjännite käyttöalue 

HSMS-2822 340 mV HPD 

HSMS-2852 150 mV LPD 

 

     Piiriä testattiin useilla erilaisilla yhdistelmillä tehoalueella -20 – 20 dBm. Parhaaksi 

ja kaikista tehokkaimmaksi havaittiin piiri, jossa käytettiin LDP:tä seitsemällä 

kierroksella sekä HDP:tä kymmenellä kierroksella. Mittauksissa päästiin 10 µW 

lukemiin -10 dBm teholla sekä 37 µW arvoon -6 dBm teholla. Saatu teho kasvoi sitä 

mukaa kun radioaaltojen teho kasvoi, mutta liian suuret tehot eivät ole realistisesti 

saavutettavissa tosielämässä. Tutkimuksessa tultiin myös siihen lopputulokseen, että 

useamman antennin lisääminen lisää myös saatavaa tehoa. [8] 

     Toinen vastaavaa tutkimus lähteessä [9] tutki energian talteenottoa matalatehoisista 

radioaalloista. Idea oli muuten sama kuin edellä, mutta jännitteen kertojapiiri oli 

korvattu vain yhdellä Schottky-diodilla. Piirissä oli antenni sekä siihen kytketty 

resonanssipiiri kuten edellä. Ilman tätä resonanssipiiriä, energiaa ei käytännössä siirry 

ollenkaan antennista piirille. Kuva 7 esittää piirin rakenteen. [9] 

 

 

Kuva 7. Kuvassa on radioaaltoharvesterin yksinkertaistettu rakenne. 

 

     Piiriä testattiin säteilylähteellä, jonka teho oli - 30 dBm. Vastaanottavan antennin 

impedanssi oli 50 Ω ja vastaanotettava taajuus 300 MHz. Piirissä käytettiin 
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dipoliantennia sekä silmukka-antennia, ja piiriä testattiin kolmella erilaisella Schottky-

diodilla. Tuloksena saatiin Schottky-diodin taakse 377 mV jännite, ja suurin kerätty 

teho oli 33 µW. Kaksi muuta diodia antoi vain yhden mikrowatin tehon. Saadut tehot 

olivat siis tässäkin tapauksessa pieniä, kuten edellisessäkin tutkimuksessa huomattiin. 

[9] 

      

3.3. Pietsosähköiset materiaalit 

 

Pietsosähköiset materiaalit ja niiden käyttö energiankeräämisessä vaikuttaa 

mahdolliselta ratkaisulta. Tätä aihetta sivuttiin jo hieman aiemmin sähkömagneettisen 

säteilyn yhteydessä, mutta nyt keskitytään energian keräämiseen suoraan 

sähkömoottorin liikkeestä. Roottoriin kiinnitetty pietsosähköinen harvesteri voisi 

nimittäin roottorin kiihtyvyyden, pyörimisliikkeen ja tärinän avulla saada kerättyä 

energiaa. 

     Lähteen [10] tutkimuksessa tutkittiin pyörivään kohteeseen kiinnitettyä 

pietsosähköistä harvesteria ja sen toimintaa. Tutkimuksessa tätä ehdotettiin 

esimerkiksi auton renkaaseen kiinnitettäväksi harvesteriksi, joka kerää energiaa 

rengaspainetta mittaavaa anturia varten [10]. Idealtaan tämä vastaa harvesterin 

kiinnittämistä pyörivään roottoriin. Tutkimuksessa oletettiin tosin, että 

pyörimisliikkeen akseli on maan pinnan suuntainen, joka kyllä toteutuu auton 

renkaiden tapauksessa, mutta sähkömoottori voidaan asentaa joissain tapauksessa 

myös pystyyn, jolloin pyörimisakseli ei ole enää sama. Mutta yleisin moottorin 

käyttöasento on kuitenkin tutkimusta vastaava, joten tuloksia voidaan soveltaa suoraan 

sähkömoottoriin. 

     Ensimmäinen huomioitava seikka on itse harvesterin rakenne ja kestävyys. 

Pyörivässä roottorissa sekä keskipakoisvoima että kiihtyvyys voivat aiheuttaa 

ongelmia komponenttien kestävyydelle ja harvesterin rakenteelle [10]. Tämä on itse 

asiassa ongelma joka tapauksessa, riippumatta siitä minkä tyyppinen harvesteri on 

kyseessä. Toisaalta nopeasti pyörivässä moottorissa on paljon mekaanista energiaa, 

jota kerätä talteen. 
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     Harvesterina käytettiin palkkia, joka oli päällystetty pietsosähköisellä materiaalilla 

nimeltä PSI-5A4E. Palkin pituus ja leveys olivat 50 mm sekä paksuus 1,734 mm. 

Palkin päähän oli kiinnitetty kuution muotoinen massa, jonka kyljen pituus oli 36 mm. 

Mitat on merkitty kuvaan 8, mutta mittasuhteet eivät ole oikeat, jotta kuvasta saatiin 

selkeämpi. Maan painovoiman vaikutus massaan saa aikaan tärinää palkissa silloin 

kun palkki on pyörivässä liikkeessä Tämä aktivoi pietsosähköiset elementit, jolloin 

syntyy sähköä. [10] 

 

 

Kuva 8. Pietsosähköinen harvesteri mittoineen. 

 

     Normaalisti pyörivän kappaleen, palkin, pyörimissäde on suurempi tai yhtä suuri 

kuin palkin pituus, mikä näkyy kuvassa 9. Kun tällainen rakenne pyörii tasaisella 

kulmanopeudella, keskipakoisvoima on suurempi voima kuin palkkiin vaikuttava 

maan vetovoima. Tästä seuraa se, että palkin pietsosähköiset komponentit tärisevät 

vain vähän. Tällöin ne tuottavat vain vähän energiaa, sillä energian määrä on suoraan 

verrannollinen tärinän määrään. Jotta tämän palkin tärinän amplitudia saadaan 

kasvatettua, pyörimissädettä täytyy pienentää. Silloin keskipakoisvoiman vaikutus 

palkkiin pienenee, ja maan vetovoimasta syntyvä tärinä on suuremmassa roolissa. 

Tästä johtuen harvesterin rakenteeseen tehtiin muutos, jolla sen massakeskipiste 

saatiin käytännössä pyörimisliikkeen keskipisteeseen. Muutettu rakenne näkyy 

kuvassa 10. Kuvissa 9 ja 10 palkki on taipunut painovoiman ja pyörimisliikkeen 

vaikutuksesta. [10] 
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Kuva 9. Harvesterin paikka verrattuna pyörimisliikkeen keskipisteeseen niin sanotussa 

normaalissa tilanteessa. 

 

 

Kuva 10. Harvesterin paikka silloin, kun keskipakoisvoiman vaikutus on minimissään. 

Palkki itsessään pysyy samanlaisena, sijoituspaikka vain muuttuu. 

 

     Harvesteriin kytkettiin myös AC/DC-muunnin, koska harvesteri tuottaa 

vaihtosähköä, mutta käyttösovellukset tarvitsevat tasajännitettä. Muuntimen perään 

kytkettiin vielä varasto energialle, joka oli tässä tapauksessa alumiininen 

elektrolyyttikondensaattori, jonka kapasitanssi oli 330 nF. Kuva 11 esittää vielä koko 

piirin rakenteen. [10] 
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Kuva 11. Pietsosähköisen harvesterin käyttämiseen sopiva piiri. 

 

     Piiriä testattiin kiinnitettynä sähkömoottoriin ja huomattiin, että saatu jännite 

kasvoi sitä suuremmaksi, mitä suurempi moottorin pyörimisnopeus oli. Avoimen 

piirin jännitteet kasvoivat yli 5 voltin jo 1,2 Hz pyörimistaajuudella. 5 volttia oli juuri 

se jännite, mikä tarvitaan Arduino Nanon käyttämiseen. Auton renkaaseen kytkettynä 

tämä taajuus saavutetaan noin 8-9 km/h ajonopeudella. Jännitteissä päästiin jopa yli 

20 volttiin, kun pyörimisnopeutta kasvatettiin noin kahdeksaan hertsiin. 

Teholukemissa taas päästiin 83,5 – 825 µW määriin pyörimistaajuuden vaihdellessa 

välillä 7 – 13,5 Hz. Nämä vastaavat tutkimuksen mukaan auton renkaassa suunnilleen 

ajonopeutta 50 – 100 km/h. Sähkömoottorien pyörimisnopeudet vaihtelevat mallin ja 

käyttötarkoituksen mukaisesti, mutta ABB:n mukaan moottoreiden pyörimisnopeudet 

ovat noin 1500 – 3000 kierrosta minuutissa. Tämä vastaa taajuutena 25 – 50 Hz. 

Taajuus on siis paljon suurempi kuin tutkimuksessa käytetty, joten sähkömoottorin 

roottorista kerätty teho on todennäköisesti vastaavasti myös paljon suurempi. [10] 

     Lähde [11] tutki myös vastaavaa aihetta. Ideana tässäkin oli tuottaa energiaa 

pyörimisliikkeestä pyörivän palkin avulla. Palkin päässä oli pieni massa, joka vahvisti 

palkin ja siinä olevien pietsosähköisten materiaalinen liikettä. Rakenne oli siis 

identtinen kuvan 8 kanssa. Tässä tapauksessa tosin ei otettu huomioon pyörimisen 

keskipisteen sijaintia palkin massakeskipisteeseen verrattuna, joten tästä 

tutkimuksesta saa hyvän vertailukohdan aiempaan. [11] 

     Tutkimuksessa kokeiltiin kahta eri pietsosähköistä materiaalia ja verrattiin niiden 

eroja. Käytössä oli PZT-niminen materiaali (valmistajana MIDE Inc.) sekä PVDF-
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kalvo (valmistajana Images SI, Inc. (PZ-03)). Taulukko 4 esittää käytettyjen 

materiaalien mitat. Materiaaleista valmistetut palkit kiinnitettiin sähkömoottoriin ja 

pyörimisnopeutta vaihtelemalla etsittiin nopeus, jolla palkki tuotti eniten tehoa. Tätä 

pyörimistaajuutta kutsutaan ominaistaajuudeksi. Pyörimisnopeutta vaihdeltiin 0 ja 150 

rad/s (0 – 24 Hz) välillä ja ulostulevaa jännitettä mitattiin 100 Ω vastuksen yli. Kun 

ominaistaajuus oli löydetty, taajuutta pidettiin samana ja vastusta muutettiin, jotta 

löydettiin kaikkein optimaalisin tilanne. [11] 

 

Taulukko 4. Tutkimuksessa käytettyjen pietsosähköisten materiaalien mitat [11]. 

materiaali pituus (mm) leveys (mm) paksuus (mm) 

PZT 50,8 38,1 0,13 

PVDF 73,0 16,0 0,20 

 

     PZT-materiaalin tapauksessa jouduttiin käyttämään suurempaa massaa palkin 

päässä, koska tällä materiaalilla oli suurempi ominaistaajuus. Massaksi valittiin 105 g, 

kun taas PVDF-kalvon tapauksessa harvesteria kokeiltiin 48 g ja 65 g painojen kanssa. 

Huomattiin myös, että PVDF-kalvon tarvitsee suuremman resistanssin toimiakseen 

parhaiten. Sen optimaalinen resistanssi oli 600 kΩ, kun taas PZT:lle se oli 40 kΩ. 

Kaikista suurin teho saatiin ulos PZT-materiaalilla, kun pyörimisnopeus oli 138 rad/s 

eli noin 22 Hz. Tällöin teho oli jopa 6,4 mW. Samalla fyysisellä koolla ja massan 

painolla PVDF-harvesteri tuotti vain 147 µW tehoa. Kun PVDF-harvesteria käytettiin 

sen omilla massoilla, teho jäi vielä pienemmäksi. Tultiin siihen lopputulokseen, että 

PZT-materiaalista valmistettu harvesteri tuottaa paljon enemmän tehoa ja voisi jopa 

riittää tuottamaan tarpeeksi tehoa jollekin pienelle anturille. Tosin tämäkään teho ei 

riitä yksinään käyttämään koko lämpötilanmittauspiiriä. [11] 

     Tutkimuksessa käytettiin vain yhtä harvesteria, vaikka moottoriin olisi mahtunut 

niitä neljä kappaletta. Tehoa voidaan saada kerättyä siis jopa huomattavasti tuota 6,4 

mW enemmän. Tutkimuksessa kokeiltiin myös tapausta, jossa pyörivän moottorin 

akseli oli vertikaalisessa suunnassa. Tällöin maan vetovoima ei pääse vaikuttamaan 

harvesteriin ja huomattiin, että ulostuleva jännite oli vain alle 2 % siitä mitä se oli 

akselin ollessa horisontaalisessa asennossa [11]. Tämä on tärkeä huomio moottorin 

käyttökohdetta ajatellen, jos energiaa haluaa kerätä tällaisen harvesterin avulla. 

Tutkimuksessa otettiin myös kantaa siihen, että PZT on materiaalina haurasta, toisin 
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kuin PVDF, joka on joustavaa [11]. Kun moottorin pyörimisnopeudet vaihtelevat 

paljon, harvesteri rasittuu ja huonoimmassa tapauksessa se saattaa rikkoontua 

kokonaan. 

 

3.4. Energiaa hukkalämmöstä 

 

Yksi vaihtoehto lämpötilanmittauspiirin virransyöttöön on myös moottorin 

hukkaenergian hyödyntäminen. Pyörivä sähkömoottori lämpenee käytössä, joten 

lämpöä olisi aina saatavilla. Puhutaan niin sanotuista termosähköisistä generaattoreista 

(thermoelectric generator, TEG). Käytännössä tällainen generaattori eli 

lämpösähköinen harvesteri on rakenteeltaan termopari, jossa hyödynnetään Seebeckin 

ilmiötä. Ilmiö tarkoittaa lyhyesti sitä, että lämpötilaero muutetaan sähkövirraksi. 

Termopari koostuu n-tyypin ja p-tyypin puolijohteista, jotka on kytketty keskenään 

sarjaan. Kun näiden kahden materiaalin välille syntyy lämpötilaero, lämpö alkaa 

virrata lämpimämmältä alueelta kylmemmälle. Silloin siirtyvän lämmön energia 

mahdollistaa vapaiden elektronien ja aukkojen liikkeen materiaaleissa. Tämän 

johdosta materiaaliin syntyy sähköinen potentiaaliero, joka saa aikaan sähkövirran 

suljetussa piirissä. Termoparia voidaan käyttää myös lämpötilan mittaukseen, joten 

lämpötila-anturin ja harvesterin yhdistäminen voisi olla mahdollista. Tosin jos 

lämpötilan mittaamiseen sähkömoottorissa käytetään PT100- tai PT1000-antureita, 

niin tällöin harvesteriin tarvitaan oma termopari energiaa keräämään. [12] 

     Lähteessä [12] valmistettiin piiri, joka sai käyttövirtansa ainoastaan ihmisen kehon 

lämpötilasta juuri tällaisen termosähköisen generaattorin avulla. Yleensä p- ja n-tyypin 

puolijohteet ovat yleensä doupattua Bismuth-Telluridia (Bi2Te3), koska sillä on hyvät 

lämpöominaisuudet. Harvesteri koostuu useista tällaisista pn-jaloista, joista yksi 

tuottaa jännitettä noin 0,2 mV/K. Pn-jalat ovat vierekkäin kahden hyvin lämpöä 

johtavan substraatin välissä, kuten kuva 12 osoittaa. Vierekkäiset jalat on kytketty 

sarjaan siten, että edellisen n-puoli on kiinni seuraavan p-puolessa ja niin edelleen. 

Seebeckin ilmiö aiheuttaa elektronien liikkeen n-tyypin puolijohteessa ja aukkojen 

liikkeen p-tyypin puolijohteessa. Liike suuntautuu siten, että se on poispäin 

lämpimämmästä alueesta ja kohti kylmempää aluetta. [12] 
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Kuva 12. Lämpöharvesterin rakenne: pn-jalat kytkettynä toisiinsa ja sijoitettuna 

kahden substraatin väliin. 

 

     Kyseisessä tutkimuksessa tehtiin siis laite, joka ottaa energiansa ihmisen lämmöstä. 

Laite kiinnitetään ranteeseen, josta se saa käyttöenergiansa. Tutkimuksessa kävi ilmi, 

että 10 cm2 kokoinen laite saa kerättyä energiaa noin 25 mV/K. Saatu energia on siis 

täysin suhteellinen anturin ympäristön lämpötilaeroihin. Ihmisen ranteen ja 

ympäristön lämpötilaero on noin 1-3 K, joten tällä kyseisellä piirillä jännitteeksi 

saataisiin noin 50-75 mV. Piiriin tarvitaan harvesterin lisäksi myös kondensaattori, 

johon energiaa kerätään sekä DC/DC-muunnin kondensaattorin ja käytettävän piirin 

väliin. DC/DC-muunnin on pakollinen, sillä harvesteri tuottaa epätasaista jännitettä, 

joka täytyy tasata muuntimella. Lopullinen teho, joka harvesterista saatiin piirille, oli 

noin 10 µW ja ulostulon jännitteeksi saatiin jopa 1,8 V. [12] 

     Kahdessa vastaavassa lähteessä [13-14] käytiin läpi energian keräämistä lämmöstä. 

Molemmissa tutkimuksissa kerrottiin, että energian kerääminen lämmöstä vaatii juuri 

edellä mainitun lämpötila-eron. Ilman lämpötilaeroa termosähköisen generaattorin yli 

ei ole mahdollista saada tuotettua energiaa. Tämä voi osoittautua ongelmaksi 

sähkömoottorin sisällä, jonne harvesteri sijoitetaan. Lähteessä [13] tosin käytettiin 

tekniikkaa, jossa lämpötilaeron vahvistamiseksi käytettiin lämmönvarastointiyksikköä 

(heat storage unit, HSU). Tämä HSU oli täytetty materiaalilla, joka varastoi hyvin 

termistä energiaa eli lämpöä (phase-change material, PCM). Tämä systeemi oli vielä 

eristetty, jolloin saadaan aikaseksi hitaasti lämpötilanmuutokseen reagoiva kotelo. 

Kun tämän kotelon ja itse lämpimän kohteen välille asennetaan termosähköinen 

generaattori, saadaan aikaseksi lämpötilaero, kun kotelo eli HSU reagoi hitaammin 

lämpötilan muutokseen kuin itse lämmin kohde. Tällainen vastaava ratkaisu voisi 
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mahdollisesti toimia myös sähkömoottorin tapauksessa. Kuva 13 esittää tämän edellä 

kuvatun rakenteen. [13–14] 

 

Kuva 13. Lämpöä varastoivan kotelon rakenne sekä sen kiinnitys ympäristöön. 

Lämpötilaero syntyy ympäristön ja PCM:n välille ja TEG tuottaa sähköä. 

 

3.5. Energiaa valosta 

  

Yksi energiankeräämismuoto on myös sähkön tuottaminen valosta. Valo voi olla joko 

auringonvaloa tai peräisin huoneen tai esimerkiksi tehdashallin lampuista. Tämä 

tekniikka perustuu valosähköiseen ilmiöön, jossa valon fotonit törmäävät atomeihin ja 

irrottavat niistä elektroneja. Fotonin koko energia siirtyy elektronin liike-energiaksi ja 

tämä elektronien liike saa aikaan sähkövirran. 

     Lähteen [15] tutkimuksessa tehtiin lämpöä ja kosteutta mittaava piiri. Tämä piiri 

myös lähetti datan langattomasti eteenpäin ja piirin virransyöttö oli ratkaistu 

energiankeräämisellä, joten idea oli sama tämän kandidaatintyön sähkömoottorin 

ongelman kanssa. Piirin virranlähteenä oli pieni, monikiteinen ja korkean 

hyötysuhteen aurinkopaneeli SLMD600H10, joka toimi myös pienillä valaistuksen 

määrillä (20 lx). Kennon koko oli 35 mm x 22 mm. Piirissä käytettiin energiavarastona 

superkondensaattoreita ja siihen oli rakennettu niin sanottu päivä/yö-kytkin, joka 
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tunnisti valaistuksen voimakkuuden ja osasi sen perusteella kytkeä piirin 

varavirtalähteet eli kondensaattorit tarvittaessa päälle. [15] 

     Käytännön kokeessa piirin sensori mittasi ilman lämpötilan ja kosteuden 200 

sekunnin välein ja lähetti tiedon eteenpäin antennin kautta. Muun osan ajasta piiri oli 

lepotilassa ja näin kulutti myös vähemmän virtaa. Koko piirin virrankulutus lepotilassa 

oli vain noin 6,6 µA ja maksimissaan piiri kulutti virtaa 28,1 mA. Käyttöjännite oli 

noin 3 volttia, joten tehonkulutuksiksi saadaan laskettua vastaavasti 19,8 µW ja 84,3 

mW. Huonossa valaistuksessa kokeessa käytettiin piirin valonlähteenä 21 W 

hehkulamppua. [15] 

     Kyseisessä tutkimuksessa lämpötilanmittauspiiri toimi hyvin ja täysin 

aurinkopaneelin avulla, mutta sähkömoottorin tapauksessa löytyi ongelmia, joista lisää 

pohdinnassa. Suurempi mielenkiinto tutkimuksessa kuitenkin kohdistui itse piirin 

komponentteihin. Koko piirin virrankulutus oli todella paljon pienempi kuin niiden 

komponenttien virrankulutus, joita olisi tarkoitus käyttää ABB:n sähkömoottorin 

lämpötilanmittauksessa. Käytössä olleet komponentit olivat PIC18F25K20-

mikrokontrolleri (Microchip Technology Inc.), MRF89XAM8A-radiolähetin 

(Microchip Technology Inc.) ja Si7005-sensori (Silicon Labs). Näiden komponenttien 

soveltuvuutta sähkömoottorin lämpötilamittauspiiriin olisikin syytä tutkia tarkemmin. 

[15] 

 

3.6. Kineettisen energian hyödyntäminen 

 

Lopuksi käydään vielä läpi kineettisen energian hyödyntäminen energian 

harvesterissa. Käytännössä siis moottorin pyörimisliikkeen liike-energiaa käytetään 

energian tuottamiseen kuten pietsosähköisen materiaalinkin tapauksessa, mutta 

tekniikka on hieman erilainen. Lähteessä [16] kerrottiin ranteeseen kiinnitettävästä 

harvesterista, joka kerää ranteen liikkeestä energiaa esimerkiksi rannekelloa varten. 

Tällainen harvesteri kerää yleensä energiaa jo pienestäkin liikkeestä. 

     Perusidea on muuntaa liike-energia sähköksi harvesterissa olevan liikkuvan osan 

avulla. Se voi olla esimerkiksi jousen päässä oleva massa, joka pääsee pyörimään 

vapaasti. Tästä liikkeestä energiaa voidaan kerätä kolmella eri tavalla: 
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sähkömagneettisella induktiolla, sähköstaattisella ilmiöllä sekä pietsosähköisillä 

materiaaleilla, kuten jo aiemmin käytiin läpi. Tässä tutkimuksessa käytettiin 

kaupallista kineettisen energian harvesteria nimeltä Micro Generator System 26.4 

(MSG-26.4), joka perustui sähkömagneettiseen induktioon. Laite itsessään oli todella 

pienikokoinen, sillä sen halkaisija oli 26,4 mm, paksuus 4,3 mm ja paino 4,5 g. Laite 

voi tuottaa tehoa pienestä liikkeestä hetkellisesti teoriassa jopa 3 mW. [16] 

     Sähkömagneettiseen induktioon perustuva harvesteri tarkoittaa käytännössä sitä, 

että liikkeestä pyörivä massa on magneetti ja se liikkuu kelan suhteen, jolloin kelan 

läpi kulkeva magneettivuo muuttuu ja käämiin indusoituu jännite. Laite voi toimia 

myös toisin päin, eli magneetti on paikoillaan ja kela liikkuu sen suhteen. 

Indusoituneen jännitteen amplitudi taas riippuu kelan kierroksien lukumäärästä, 

magneettivuon tiheydestä sekä magneettivuon tiheyden muutosnopeudesta [16]. 

     Kyseisessä tutkimuksessa mitattiin harvesterin tuottamia tehoja magneetin yhden 

kierroksen pyörimisen perusteella, ja sitä kautta arvioitiin laitteen vuorokautista tehoa. 

Suurin saavutettu vuorokautinen energiamäärä oli 1,1 J, joka on koko vuorokauden 

ajalle tehoksi muutettuna noin 13 µW [16]. Lukema on pieni, mutta niin on myös 

ranteen liikkeet, joista tämä teho saatiin kerättyä. Sähkömoottorin tapauksessa 

pyörimisliike on paljon tasaisempaa ja nopeampaa, joten tulokset ovat täysin erilaisia. 
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4. POHDINTA 

 

On siis olemassa monia erilaisia tapoja tuottaa energiaa ympäristön säteilystä, 

lämmöstä, valosta ja tärinästä. Seuraavaksi näitä tuloksia täytyy miettiä harvesterin 

käyttökohteena olevan sähkömoottorin lämpötila-anturin näkökulmasta. Otetaan 

aluksi sähköjohtojen sähkömagneettinen säteily. Alussa käytiin läpi kaksi tutkimusta 

aiheeseen liittyen, ja näistä ensimmäinen, lähde [6], antoi paremmat tulokset. Siinä 

saatu teho oli parhaimmillaan noin 900 µW, kun taas jälkimmäisessä lähteessä [7] 

päästiin vain pikowattien suuruusluokkaan. Molemmat tekniikat olivat rakenteeltaan 

melko yksinkertaisia ja ne olisivat helppoja toteuttaa sähkömoottorin sisälle. 

     Ongelmana tosin on juuri tuo saadun tehon määrä. Kummankaan harvesterin teho 

ei riitä millään pyörittämään koko lämpötilanmittauspiiriä. Yksi ratkaisu ongelmaan 

voisi olla useamman harvesterin kytkeminen rinnan, mitä sivuttiin lyhyesti jo 

aiemmin. Molemmissa tapauksissa tämä auttaisi kasvattamaan kerätyn tehon määrää. 

Moottori on kuitenkin iso ja sen sisälle mahtuu helposti useampikin tällainen 

harvesteri. Pyörivän roottorin tasapainonkin takia olisi järkevintä asentaa tasaisin 

välein useampi harvesteri ja kytkeä nämä rinnakkain. 

     Seuraava ongelma tulee vastaan etäisyyksissä. Harvesterit ovat mahdollisesti liian 

kaukana sähkömoottorin staattorissa olevista vaihtovirtajohdoista, jotta niistä saisi 

kerättyä edes jokseenkin järkevän määrän energiaa. Sähkömagneettisista aalloista 

kerätyn energian suuruus nimittäin riippuu suoraan harvesterin etäisyydestä johtoihin. 

Toisaalta moottori toimii kolmivaihevirralla ja siellä liikkuu todennäköisesti 

suuremmat virrat kuin mainituissa tutkimuksissa, joten syntyvät magneettikentät ovat 

myös suurempia. Tämä tarkoittaa suurempaa kerättyä tehoa. Lisäksi roottorin 

pyöriminen ja tärinä saattavat vaikuttaa pietsosähköisellä materiaalilla varustettuun 

harvesteriin siten, että kerätty energiamäärä on suurempi. Yksi vaihtoehto voisi olla 

myös harvesterien kytkeminen roottorin sijaan staattoriin. Tällöin harvesterit saataisiin 

kiinni sähköjohtoihin ja energian kerääminen olisi heti paljon tehokkaampaa. Täysi 

varmuus näihin asioihin saadaan vain kokeilemalla harvestereita käytännössä. 

     Radioaaltojen hyödyntämisessä on omat ongelmansa. Niitä on toki paljon 

saatavilla, mutta niiden sisältämät energiamäärät ovat pieniä. Lisäksi radioaaltojen 

teho vaimenee nopeasti etäisyyden kasvaessa tukiasemaan, joten moottorin 

välittömässä läheisyydessä täytyisi olla tukiasema, jotta aalloista voisi kerätä edes 



 

 

30 

teoriassa hyödyllisen määrän energiaa. Toinen ongelma on sähkömoottorin rakenne. 

Metallinen ja umpinainen ulkokuori estää ja vaimentaa tehokkaasti juuri tällaisia 

radioaaltoja, joten se vähäinenkin teho minkä aalloista voisi saada vaimenee 

todennäköisesti moottorin runkoon. Lisäksi harvesterin vaatimat antennit vievät tilaa 

enemmän kuin joku toinen pienikokoinen harvesteri, joten ahtaassa roottorissa tämä 

voi myös muodostua ongelmaksi. Toisaalta moottorin sisällä syntyvät vaihtovirran 

aiheuttamat sähkömagneettiset aallot saattavat vaikuttaa antenneihin positiivisella 

tavalla. Tämä tekniikkaa tuskin on kaikkein tehokkain vaihtoehto sähkömoottorin 

lämpötila-anturiin. 

     Pietsosähköiset harvesterit olivat vuorossa seuraavaksi ja ne vaikuttavat kaikista 

lupaavimmilta vaihtoehdoilta asennettavaksi sähkömoottorin sisälle. Kahdesta 

tutkitusta pyörivään liikkeeseen suunnitelluista harvesterista molemmat perustuivat 

täysin samanlaiseen rakenteeseen, ja niiden käyttötarkoitus oli kuin luotu tähän 

tutkimukseen sopivaksi [10-11]. 

     Parhaimmillaan tällaisella pietsosähköisellä harvesterilla päästiin 6,4 mW tehoihin, 

joka ei sinänsä yksinään riitä pyörittämään lämpötilanmittauspiiriä [11]. Mutta kuten 

sähkömagneettisien harvestereidenkin tapauksessa, tässäkin voidaan asentaa 

symmetrisesti useampi harvesteri pyörivään roottoriin, jolloin kerätty teho saadaan 

moninkertaistettua. Lisäksi sähkömoottorin pyörimisnopeudet ovat paljon suurempia 

kuin lähteissä [10-11] olleet nopeudet, mikä sekin kasvattaa kerättyä tehoa. 

     Pietsosähköiset harvesterit ovat myös helppoja valmistaa ja tarvittaessa niiden 

kokoa voidaan helposti muunnella moottorin sisälle sopivaksi. Käytetyn palkin ja 

pietsosähköisen materiaalin pituutta kasvattamalla voidaan mahdollisesti myös 

kasvattaa saadun tehon määrää. Kokeilemalla voidaan etsiä paras ja tehokkain pituus 

harvesterille tarvittaessa jokaiselle erityyppiselle sähkömoottorille kerrallaan. 

     Haittapuoliakin toki löytyy. Kuten aiemmin lyhyesti mainittiin, pietsosähköiset 

materiaalit voivat olla hauraita, joten harvesterin kestävyys voi joutua koetukselle. 

Moottorit ovat itsessään pitkäikäisiä ja käyttötarkoituksesta riippuen saattavat olla 

jatkuvasti käytössä vuoronkauden ympäri. Tämä vaatii myös harvesterilta 

luotettavuutta, sillä sen rikkoutuminen moottorin sisälle ei ole todellakaan hyvä asia. 

Harvesteria valmistettaessa onkin erityisesti syytä ottaa materiaalien kestävyys 

huomioon. Lisäksi tällaiset harvesterit eivät toimi yhtä tehokkaasti tai jopa olleenkaan 

tapauksissa, joissa moottori on asennettu pystyasentoon. Tällöin maan vetovoima ei 



 

 

31 

pääse vaikuttamaan harvesteriin ja energiaa ei synny samalla tavalla. Tämä on otettava 

huomioon ja tarjota vaihtoehtoista energiankeräystapaa tai perinteisiä johdollisia 

lämpötila-antureita moottoreihin, jotka sijoitetaan pystyasentoon. 

     Lämpösähköisten harvesterien tapauksessa on ongelmia käyttökohteen takia. 

Sähkömoottorin sisällä kyllä syntyy hukkalämpöä, mutta ongelmana on lämpötilaero, 

jollaisen termosähköinen generaattori TEG vaatii toimiakseen. Lämpötilaerot 

moottorin sisällä ovat todennäköisesti joko todella pieniä tai täysin olemattomia, 

jolloin tätä tekniikkaa ei voida täysin soveltaa. Tosin lähteessä [12] huomattiin, että jo 

yhden asteen lämpötilaeron riittää jännitteen aikaansaamiseksi harvesterissa. Yksi 

mahdollisuus olisi myös asentaa TEG moottorin staattoriin siten, että lämpötilaero 

saadaan moottorin sisä- ja ulkopuolen välille. Tällöin lämpötilaero olisi suurempi ja 

saatu energia kasvaisi. Mutta toisaalta siinä tapauksessa halu sijoittaa lämpötila-anturi 

roottorin sisälle ei tietenkään toteudu. Tutkimuksessa saadut tehot olivat mikrowattien 

suuruusluokkaa, joten tässäkin tapauksessa vaaditaan useampi harvesteri vaaditun 

tehomäärän saavuttamiseen. 

     Valosähköisen ilmiön hyödyntäminen sähkömoottorissa on ongelmallista. Jos 

lämpötila-anturin haluaa sijoittaa roottoriin, niin tämä tekniikka ei tule toimimaan. 

Moottorin runko on suljettu ja sisään ei pääse valoa, jota voisi käyttää piirin 

virransyötössä. Toisaalta jos lämpötila-anturin haluaa sijoittaa staattoriin, niin tällöin 

moottorin runkoon voisi kiinnittää aurinkopaneeleja tuottamaan sähköä anturille. 

Mutta sekään ei välttämättä ratkaise ongelmaa, sillä moottori tulisi sijoittaa ulos 

suoraan auringonpaisteeseen tai hyvin valaistuun tehdashalliin, jotta paneelit saisivat 

kunnolla valoa. Esimerkiksi jonnekin pohjoisen öljykentille sijoitettu sähkömoottori 

tuskin saisi kaikkea tarvitsemaansa energiaa pelkästä auringonvalosta. Tämän takia 

aurinkopaneelit ovat käytännössä kokonaan poissuljettu vaihtoehto, kun puhutaan 

sähkömoottorin roottorin lämpötila-anturin virransyötöstä. 

     Kineettisen energian hyödyntäminen voi olla täysin varteenotettava vaihtoehto. 

Roottorin pyörimisliikkeessä on paljon energiaa, kuten jo pietsosähköisten 

materiaalien kohdalla huomattiin. Kineettisen energian harvesterissa hyödynnetään 

kelan suhteen liikkuvaa magneettia, joka indusoi kelaan jännitteen. Tätä tekniikkaa 

käytetään yleisesti esimerkiksi rannekelloissa [16]. Vastaava harvesteri voidaan 

kytkeä roottoriin, mutta täysin identtinen rakenne ei todennäköisesti toimi. Tämä 

johtuu siitä, että ranteen tapauksessa liikkeet ovat satunnaisia ja ne eivät ole 
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symmetrisesti toistuvia, kuten pyörivän roottorin tapauksessa. Roottorissa harvesteri 

tuottaisi sähköä tehokkaasti todennäköisesti vain silloin, kun roottorin pyörimisnopeus 

muuttuu. 

     Parempi ratkaisu tähän on esimerkiksi kelan kiinnittäminen pyörivään roottoriin ja 

magneettien kiinnittäminen paikallaan pysyvään runkoon. Tällöin roottorin pyöriessä 

kelan läpi kulkeva magneettivuo muuttuu aina kelan ohittaessa magneetin, ja tästä 

indusoituu jännite. Järjestelmän tehoa voidaan parantaa asentamalla roottoriin useita 

pyöriviä keloja ja runkoon useita voimakkaita magneetteja. Suoraan vastaavaan ideaan 

perustuvaa esimerkkitutkimusta ei löytynyt, mutta tämä tekniikka on ehdottomasti 

kokeilemisen arvoinen vaihtoehto piirin langattomaksi virransyötöksi. 

     Yleisesti ottaen roottorissa käytetty harvesteri on oltava sellainen, joka kestää 

jatkuvan pyörimisliikkeen aiheuttaman rasituksen. Harvesterin käyttöikä ei saisi 

rajoittaa itse moottorin käyttöikää. Lisäksi harvesteripiiri tarvitsee aina tasasuuntaajan, 

koska harvesterit tuottavat vaihtovirtaa. Lämpötilan mittaukseen tarkoitetut piirit taas 

käyttävät tasasähköä. Lisäksi tarvitaan väliaikainen varasto energialle, joka voi olla 

esimerkiksi pieni akku tai superkondensaattori. Tällä energiavarastolla voidaan tasata 

kerätyn energian ja jännitteen suuruutta mittauspiirille sopivaksi. 

     Koko piirin tarvitsema teho valituilla komponenteilla on melko suuri verrattuna 

harvestereiden keräämään tehoon. Vaikka harvestereita olisi useita ja kerätty teho olisi 

suurempi kuin mitä aiemmin läpikäydyissä tutkimuksissa on käynyt ilmi, vastaan voi 

tulla tilanne, jossa harvesterit eivät millään tuota tarpeeksi tehoa pyörittämään 

lämpötilanmittauspiiriä. Tilanne voidaan ratkaista muun muassa vaihtamalla 

komponentteja vähemmän virtaa kuluttaviksi. Lähetinpiirin nRF24L01+ tehonkulutus 

on jo niin pieni, että sille tuskin löytyy parempaa vaihtoehtoa. Mutta RTD-muuntimien 

tapauksissa voisi löytyä vähemmän tehoa kuluttavia komponentteja. Arduino Nanon 

tilalle voi myös mahdollisesti löytyä muita vaihtoehtoja. Näistä muista 

komponenttivaihtoehdoista ovat esimerkkeinä muun muassa ne, joita käytettiin 

lähteen [15] yhteydessä valosähköiseen ilmiöön liittyen. 

     Jos komponenttien vaihtaminen ja harvesterien lukumäärän lisääminen ei auta, 

voidaan piirin toiminta-aikaa mahdollisesti muuttaa. Tarkoituksena oli, että 

lämpötiladata lähetettäisiin 15 tai 30 sekunnin välein, mutta tätä väliä pidentämällä 

saadaan säästettyä energiaa. 
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     Taulukko 5 kokoaa vielä yhteen kaikki tässä työssä läpikäydyt 

energiankeräystekniikat ja niiden ominaisuudet. Tehoista on otettava huomioon se, 

että kyseessä on vain läpikäydyissä tutkimuksissa saadut tehoarvot. Sähkömoottorilla 

tehtävät mahdolliset testit antavat todennäköisesti aivan eri tuloksia. 

 

Taulukko 5. Yhteenveto energiankeräystekniikoista [6-16]. 

energianlähde suurimmat 

saadut tehot 

huomioita sopiiko 

sähkömoottoriin 

sähkömagneettinen 

säteily 

900 µW Mahdollinen ratkaisu. 

Vaatii käytännön kokeita 

oikealla moottorilla. 

kyllä 

radioaallot 37 µW Vaikea soveltaa, koska 

sähkömoottorin metallinen 

runko vaimentaa 

radioaaltoja. 

huonosti 

pietsosähköiset 

materiaalit 

6,4 mW Mahdollinen ratkaisu. 

Todennäköisesti kaikista 

toimivin ratkaisu näistä 

vaihtoehdoista. 

kyllä 

energiaa lämmöstä 10 µW Vaatii lämpötilaeron 

toimiakseen. Ei välttämättä 

toimi tehokkaasti. 

huonosti 

energiaa valosta 84,3 mW Käytännössä mahdoton 

ratkaisu sähkömoottoriin, 

koska roottoriin ei pääse 

valoa.  

ei 

 

kineettinen energia 12,7 µW Ideana vaikuttaa hyvältä ja 

toimivalta, vaatii kuitenkin 

käytännön kokeita. 

kyllä 
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5. YHTEENVETO 

 

Kandidaatintyössä ryhdyttiin ratkaisemaan ABB Oy:n ongelmaa, jossa 

sähkömoottorin lämpötilanmittaus haluttiin muuttaa langattomaksi. Muutoksen 

taustalla oli halu selvittää, onko mahdollista toteuttaa langaton ja täysin 

energiaomavarainen anturi, joka sijoitettaisiin nykyisen staattorin sijaan roottoriin. 

Tämä vaatii anturin langattoman virransyötön ratkaisemista. Langaton virransyöttö 

voidaan käytännössä toteuttaa energiankeräystekniikoilla, joiden avulla kaikki 

mittauspiirin tarvitsema energia kerätään sähkömoottorin sisältä. Tämä tekniikka on 

paljon parempi kuin akun tai pariston käyttäminen, sillä moottorien pitkän käyttöiän 

vuoksi lämpötilanmittausanturista on hyvä saada sellainen, joka saa kerättyä kaiken 

tarvitsemansa energian suoraan ympäristöstä. 

     Tässä työssä käytiin läpi useita erilaisia energiankeräystekniikoita, joihin kuuluivat 

sähköjohtojen sähkömagneettisen säteilyn hyödyntäminen, radioaallot, 

pietsosähköiset materiaalit, lämpötilaerot moottorin sisällä, valosähköisen ilmiön 

hyödyntäminen sekä kineettinen energia. Työssä käytiin läpi esimerkkejä 

tutkimuksista, joissa kyseisiä energiankeruutekniikoita on hyödynnetty, ja arvioitiin 

niiden soveltuvuutta ABB:n ongelman ratkaisuun. Esimerkkitutkimusten valinnassa 

pyrittiin ottamaan huomioon energiaharvesterin tuleva käyttötarkoitus moottorin 

pyörivässä roottorissa, mutta aina tämä ei ollut mahdollista. Lähimmäksi tätä osuivat 

pietsosähköisen elementin käyttöön liittyvät tutkimukset. 

     Erilaisista tekniikoista voitiin käytännössä heti sulkea pois valosähköinen ilmiö. 

Moottorin suljetun rakenteen takia roottoriin sijoitettu aurinkopaneeli ei pystyisi 

millään keräämään energiaa auringon valosta tai tehdashallin katon lampuista. Myös 

radioaaltojen kerääminen vaikutti huonolta ratkaisulta moottorin suljetun rakenteen ja 

radioaaltojen pienen tehon takia. Toisaalta kaikista potentiaalisin vaihtoehto 

lämpötila-anturin virransyöttöön on pietsosähköinen elementti. Se näytti toimivan 

hyvin sähkömoottorin roottorin kaltaisessa pyörivässä liikkeessä ja se on helppo 

toteuttaa. Roottorin pyörimisliikkeestä kerätty energia on myös ajatuksena kaikista 

järkevin vaihtoehto verrattua muihin tekniikkoihin. Tähän liittyen myös kineettisen 

energian hyödyntäminen kelan ja magneetin avulla vaikuttaa todella lupaavalta 

tekniikalta. Myös vaihtovirrasta syntyvien sähkömagneettisten aaltojen 
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hyödyntäminen voisi toimia, mutta pietsosähköiset materiaalit sekä kineettisen 

energian harvesteri vaikuttavat parhailta vaihtoehdoilta. 

     Kun on valittu tehokkain tapa kerätä energiaa, voidaan roottoriin kiinnittää useampi 

kappale näitä harvestereita tehon maksimoinniksi. Kerätty energia säilötään 

superkondensaattoriin ja mittauspiiri aktivoidaan 15 tai 30 sekunnin välein mittaamaan 

lämpötila ja lähettämään data moottorin ulkopuolelle. Kerätty teho ei välttämättä riitä 

ABB:n ehdottamien komponenttien käyttöön, joten niiden tilalle pitäisi etsiä 

vähemmän tehoa kuluttavia komponentteja. Näin varmistetaan piirin toiminta. Lisäksi 

valittu energiankeräystekniikka vaatii käytännön kokeita oikealla sähkömoottorilla, 

jotta voidaan olla täysin varmoja sen toimivuudesta käytännössä. 
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