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Opinnäytetyö tehtiin lukitusjärjestelmiä valmistavalle iLOQ Oy:lle. Työssä tutkit-
tiin momentin mittausvaihtoehtoja pienelle vääntömomentille. Yrityksessä lukko-
jen avaamiseen tarvittava momentti testataan käsin ja tuntumaperäinen ha-
vainto lukon toiminnasta haluttiin muuttaa mitattavaksi ja numeeriseksi tiedoksi. 
Tavoitteena oli löytää helppokäyttöinen ja toistettava menetelmä vääntömomen-
tin mittaamiseen ja suunnitella testilaite. Keskeisenä haasteena työssä oli se, 
että mitattava vääntömomentti on erittäin pieni. 

Laitteen suunnittelussa käytettiin apuna tuotekehitysprosessin työnkulkua, jo-
hon kuuluivat tehtävän selvittely, luonnostelu, kehittely ja viimeistely. Aluksi luo-
tiin tuotespesifikaatio ja vaatimuslista, joissa määriteltiin lähtötiedot. Lähtötie-
toina olivat esimerkiksi käyttölämpötila, mitat ja mitattava momenttialue. Ne hy-
väksytettiin toimeksiantajalla. Momentin anturointiin ja mittaamismahdollisuuk-
siin perehdyttiin, minkä jälkeen suunniteltiin proof-of-concept-prototyyppi ja val-
mistettiin se 3D-tulostamalla. Prototyypissä käytettiin Arduino Unoa ja mootto-
rinohjainta. Prototyypin toimintaperiaatteena oli mitata vääntömomenttia voiman 
kompensaatio -ilmiön perusteella. Mittaustapaan päädyttiin sen kestävyyden ja 
edullisen vuoksi. 

Testauslaitteen mekaniikkasuunnittelu suoritettiin käyttäen SolidWorks 2018  
-ohjelmistoa. Lopuksi laitteistoa testattiin usealla lukolla ja tulokset raportoitiin ja 
niitä pohdittiin. Työn lopputuloksena yritys sai vääntömomentin mittauslaitteis-
ton prototyypin, ohjelmakoodin, kytkentäkaavion ja testimittauksen tulokset. 

Opinnäytetyön tulokset olivat suoraan yrityksen hyödynnettävissä. Yritykselle 
annettiin jatkokehitysehdotuksia mittauslaitteiston parantamiseksi. Ehdotukset 
koskivat sovittimen kääntöliikkeen suuruutta, laitteen rakenteen parantamista ja 
sähkökomponenttien kytkemistä. 
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The thesis was commissioned by iLOQ, a company which manufactures locking 
systems. The subject of the thesis was researching alternatives for measuring a 
small torque. At the moment the torque of the locks are tested by hand and 
there was a need to change feel-based observations to a measurable infor-
mation. The main requirements of the measurement system were repeatability 
and user-friendliness. The objective was to discover a measurement method 
and design a tester device. The essential challenge in the thesis was the fact 
that measured torque was insignificant. 

Product development process was used in the design work of the torque tester. 
It included problem clarification, sketching, development and finishing. Initially a 
product specification and a requirement list were composed and approved by 
the customer. Torque measurement options were researched and thereafter a 
proof-of-concept prototype was designed and 3D printed. The prototype utilized 
Arduino Uno and motor driver shield and the working principle of the torque 
measurement was compensation of force. The measurement method was se-
lected because of its durability and inexpensiveness. 

The mechanical design was conducted using SolidWorks 2018 software. The 
device was tested with several locks and the results were reported and ana-
lyzed. As an outcome, the customer was given the prototype of the torque 
measuring device, the program code, the wiring diagram and the results of the 
test measurement. 

The results of the thesis were exploitable for the customer. The company was 
also given suggestions for further development concerning construction im-
provements and the connections of the electrical components. 
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1 JOHDANTO 

Tämä opinnäytetyö on tehty iLOQ Oy:n toimeksiannosta. Työssä kartoitetaan erilaisia 

vääntömomentin mittaustapoja ja suunnitellaan mittauslaitteisto. Opinnäytetyössä suun-

nitellaan proof-of-concept-prototyyppi, jolla validoidaan valitun menetelmän sopivuus yri-

tyksen tuotteisiin. Haasteena työssä on se, että mitattava vääntömomentti on erittäin 

pieni. 

Tavoitteena on suunnitella laite, joka anturoi vääntömomenttia reaaliaikaisesti avainka-

navan akselilta ja ilmoittaa se selkeänä informaationa. Tällä hetkellä lukkojen toimivuus 

testataan automaattisesti, mutta avaamiseen tarvittava momentti testataan käsin. Työn 

tavoitteena on saada lukkoa testaavan operaattorin käsituntuma vaihdettua numeeriseksi 

tiedoksi lukon toiminnasta. 

Lukkojen momenttia haluttiin tutkia, koska poikkeama normaalista momentista eli liian 

jäykkä tai takerteleva lukko tuo esiin mahdollisia lukon kasausvirheitä. Lisäksi sopiva mo-

mentti avausliikkeessä on osa lukon käyttäjän mielikuvaa, jonka aistit tuottavat käyttäjälle. 

Toimeksiantajayritys iLOQ Oy 

Työn toimeksiantaja iLOQ Oy on vuonna 2003 perustettu suomalainen kasvuyritys, joka 

valmistaa älylukkoja. iLOQin lukot ovat omavoimaisia eli lukot saavat tarvitsemansa säh-

köenergian avaimen työntöliikkeestä. iLOQin motto onkin ”No batteries. No worries.” Yri-

tyksen liikevaihto vuonna 2018 oli 50,2 miljoonaa euroa. iLOQ Oy työllistää yli 130 työn-

tekijää. Yrityksellä on maaorganisaatiot Suomen lisäksi Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa, 

Saksassa, Hollannissa, Ranskassa ja Espanjassa. (1.) 
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2 VÄÄNTÖMOMENTTI 

Vääntömomentti on vektorisuure ja tarkoittaa voimaa, joka vaikuttaa akseliin kiertävästi. 

Vääntö määritellään vipuvarren pituuden ja vipuvarteen vaikuttavan voiman tulona (kuva 

1). Tarkemmin määriteltynä vääntömomentti on vektorien ristitulo (kaava 1) (2, s. 7). 

Vääntömomentin yksikkö on newtonmetri eli Nm. (2, s. 7.) 

 

KUVA 1. Vääntömomentin määritelmä (3) 

 𝑀 = 𝑟 × 𝐹 KAAVA 1 

M = voiman momentti [Nm]  

r = vipuvarren pituus vektorina [m]  

F = vipuvarteen vaikuttava voima vektorina [N] 
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3 VÄÄNTÖMOMENTIN MITTAUS 

Momentti on tärkeä suure mekaniikassa ja koneensuunnittelussa. Momentti on läsnä 

aina, kun systeemissä on pyöriviä komponentteja. Sillä on merkittävä rooli esimerkiksi 

testilaitteissa, prosessinhallinnassa, tuotekehityksessä, laadunvalvonnassa ja kuljetti-

mien suunnittelussa. (4, s. 9 - 10.) 

Vääntömomenttia voidaan mitata periaatteessa kahdella tavalla: rasitus- ja kulmamittauk-

sella (5, s. 153). Rasitusmittauksessa mitataan pyörimisliikkeen pysäyttämiseen tarvitta-

vaa momenttia, ja kulmamittaus perustuu väännön aiheuttaman vääntökulman mittaami-

seen. Kolmas momentin mittausmenetelmä on momentin laskeminen sähkötehon avulla. 

(4, s. 13.) 

3.1 Sähkötehosta laskeminen 

Vääntömomentti voidaan laskea sähkötehon ja pyörimisnopeuden avulla, joiden selvittä-

minen on helppoa moderneilla mittalaitteilla. Menetelmän etuna on se, ettei pyörivien 

komponenttien väliin tarvita mekaanista väliintuloa ja että voidaan mitata staattisia ja dy-

naamisia momentteja. Menetelmää ei voi kuitenkaan käyttää, jos mittausdataa tarvitaan 

esimerkiksi voimansiirron toisessa osassa. On huomioitava, että tehohäviöt voivat johtaa 

suhteellisen suuriin virheisiin momentin johtamisessa sähkötehosta. Tämän mittaustavan 

tärkeimmät sovelluskohteet ovat prosessien seuranta, mekaaniset sekoittimet tai kohteet, 

joissa on tärkeää seurata myös tehoa ja hyötysuhdetta. (4, s. 13.) 

Teho voidaan laskea momentin ja kulmanopeuden avulla kaavalla 2 (6, s. 167 - 168). 

𝑃 = 𝑀𝜔 = 𝑀 ∙ 2𝜋𝑛 KAAVA 2  

P = (sähkö)teho [W]  

M = momentti [Nm] 

ω = kulmanopeus [rad/s]  

n = pyörimisnopeus [1/s] 
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Ratkaistaan yhtälöstä momentti. Momentin laskeminen sähkötehosta perustuu kaavaan 

3. 

𝑀 =
𝑃

2𝜋𝑛
  KAAVA 3 

Vääntömomentin määrittäminen laskennallisesti onnistuu vain, jos mekaaninen teho tie-

detään ja tapahtuu pyörimistä. Jos kyseessä on staattinen vääntötilanne, eikä pyörimistä 

tapahdu, tätä menetelmää ei voida käyttää. Kun moottoriin ajetaan sähkötehoa, mutta 

moottori ei pyöri, ei kaavan 3 mukaisesti todellisuudessa synny ääretöntä vääntömoment-

tia. Tällöin moottorissa syntyy lämpöä ja joskus myös savua. 

3.2 Rasitusmittaus 

Rasitusmittauksessa hyödynnetään Newtonin kolmatta lakia, jonka mukaan jokaisella 

voimalla on yhtä suuri, vastakkaissuuntainen voima. Mittaustavassa ei siis mitata pyöri-

vän systeemin momenttia, vaan pyörimisliikkeen pysäyttävän momentin suuruutta. (7, s. 

6.) 

3.2.1 Mittaus vipuvarren avulla 

Rasitusmittausmenetelmällä mittaaminen voidaan suorittaa pyörivälle akselille asenne-

tulla jarrulla, joka vastustaa pyörimistä. Jarruun kiinnitetään vipuvarsi ja vipuvarren toi-

seen päähän laitetaan voima-anturi (kuva 2). (4, s. 13.) 
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KUVA 2. Momentin rasitusmittaus voima-anturilla (4, s. 14) 

Rasitusmittausmetodin heikkoutena on se, että se vaatii toimiakseen monimutkaisen me-

kaniikan ja on huomioitava laakerin kuluminen ja lämpötilan muutoksen vaikutus vipuvar-

ren pituuteen. Menetelmä ei sovi dynaamisten momenttien mittaamiseen, sillä meka-

niikka sisältää suuria massoja. Suuret massat toimivat käytännössä mekaanisena ali-

päästösuodattimena. Kuvasta 3 nähdään, miten tässä metodissa pyörimisliikkeen kiihty-

vyys vääristää mittaustuloksia. (4, s. 13 - 14.) 
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KUVA 3. Dynaamisen momentin aiheuttama mittausongelma rasitusmittauksessa (8, 

muokattu) 

3.2.2 Rasitusta mittaavat momenttimuuntimet 

Rasitusta mittaavat momenttimuuntimet yhdistävät laakerin ja momenttianturin toiminnal-

lisuuden yhdeksi laitteeksi. Vääntömomenttia mitattaessa voimansiirtoakseli kulkee mo-

menttimuuntimen läpi, muunnin itsessään ei pyöri. Muunnin mittaa pyörimisliikettä vas-

tustavaa momenttia ja päättelee siitä pyörivän akselin momentin. Välityssuhde on otet-

tava huomioon, jos momenttianturi sijaitsee ennen vaihteistoa ja halutaan tietää momen-

tin arvo muualla ketjussa. Kuvassa 4 on esitelty rasitusta mittaava HBM:n  

TB1A-momenttianturi sekoittimessa. (4, s. 15 - 16.) 
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KUVA 4. Rasitusta mittaava momenttianturi (4, s. 16, muokattu) 

3.3 Kulmamittaus 

Kun akselia pyöritetään, tapahtuu elastinen muodonmuutos ja akselin toinen pää kiertyy. 

Sauvan poikkileikkauksen kiertymiskulmaa toisen pään suhteen sanotaan vääntökul-

maksi. Kulmamittauksella tarkoitetaan momentin mittaamista tämän vääntökulman (kuva 

5) avulla. Menetelmä vaatii tietyn pituisen vääntövarren, jonka yli vääntö voidaan mitata 

(5, s. 153). Käytetyin tapa mitata vääntökulmaa on käyttää venymäliuska-antureita (4, s. 

18). 
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KUVA 5. Vääntömomentin aiheuttama vääntökulma (9, s. 240)  

3.3.1 Venymäliuska-anturi 

Venymäliuska on erittäin herkkä, materiaalin venymisen mittaamiseen tarkoitettu anturi. 

Liuskan toiminta perustuu elastiseen muodonmuutokseen, joka saa aikaan venymälius-

kan resistanssin muutoksen. Liuskan rakennemateriaalina voi olla metallikalvo, ohut me-

tallilanka tai puolijohde, mutta metallikalvoliuskat ovat käytetyimpiä. Koska pienet veny-

mät aiheuttavat hyvin pienen resistanssin muutoksen, muutosta voimistetaan usein 

Wheatstonen siltakytkennällä. Mitattu signaali välitetään anturilta tallennuslaitteelle liuku-

renkaiden kautta johdoin tai langattomasti.  (4, s. 26; 10, s. 58; 11, s. 2.) 

Venymäliuska-anturilla voidaan mitata staattisia ja dynaamisia momentteja. Muita teknii-

kan etuja ovat tarkkuus, pitkäikäisyys ja värinän kesto. Venymäliuska-antureita voidaan 

käyttää laajalla lämpötila-asteikolla ilman mittaustarkkuuden heikentymistä. Tekniikan 

haittana on se, että toistuva nimellismitta-alueen ylitys ikäännyttää venymäliuskateknii-

kalla rakennettua anturia. Siksi vääntömomenttia mitatessa on varmistettava, ettei veny-

mäliuska-anturi ylikuormitu. (4, s. 18 - 19; 12.) 

3.3.2 Korkeataajuuspuolat anturina 

Vääntökulmaa voidaan myös mitata kytkemällä rakolaipat akselin molempiin päihin. Lai-

poissa on kaksi riviä rakoja ja raot asennetaan akselin päihin samankeskisesti. Jokaisen 
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rivin päälle kiinnitetään korkeataajuuspuolat. Kun akseliin tuodaan vääntöä, laippojen raot 

eivät ole enää samankeskisesti, ja toiseen puolaan syntyy vaihe-ero (kuva 6). Vaihe-ero 

on suoraan verrannollinen vääntöön. Riittävän tarkkuuden saavuttamiseksi rakolaipat on 

valmistettava ja asennettava standardien mukaisesti. (5, s. 154; 13.) 

 

KUVA 6. Momentin mittaus korkeataajuuspuolien vaihe-eron avulla (13) 
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4 HYVIN PIENTEN MOMENTTIEN MITTAAMINEN 

Vääntömomenttiantureita käytetään seuraavanlaisissa kohteissa: 

• koneiden ja moottoreiden suoritustestit 

• ajoneuvojen ja laivojen ulostulotestit 

• pumppujen ja turbiinien testit 

• hihnakuljettimien ja valssien toimintakontrollerit 

• porakoneen vääntömomentin mittaus 

• ruuvinkiristysautomaatti (10, s, 69). 

Opinnäytetyön sovelluskohde on haasteellinen, sillä pienten momenttien mittauksessa 

käytettävät laitteet eroavat paljon suurien koneiden mittalaitteista. Lisäksi häiriötekijät ku-

ten liikevastusvoimat on huomioitava tarkemmin, koska pienen vääntömomentin mittaus-

herkkyys ja -tarkkuus katoavat, jos systeemissä on vastusvoimia. 

Tuotteiden spesifikaatioissa kerrotaan usein maksiminopeus ja maksimivääntömomentti, 

mutta ne eivät kerro tuotteen suorituskyvystä äärimmäisessä tilanteessa eli pienten mo-

menttien mittauksessa. Pienten momenttien sovelluksiin sopivat hyvin esimerkiksi veny-

mäliuska-anturit, joiden sähkökytkennät on toteutettu liukurenkain. (14.) 
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5 KONEENSUUNNITTELUN PERUSTEET 

Koneensuunnittelu on teknisten ongelmien ratkaisua luonnontieteellisen tiedon avulla ja 

niiden toteuttamista optimaalisella tavalla kulloistenkin rajoitusten vallitessa. Suunnittelu-

prosessin tarkoituksena on parannella jo olemassa olevaa tuotetta tai kehitellä aivan uusi 

tuote. Tuotekehitysprosessin työnkulku voidaan yksinkertaistaen esittää neljän päävai-

heen ja vaiheessa syntyvien tuloksien avulla (kuva 7). Kun prosessi on käyty läpi, tuotetta 

on mahdollista jatkojalostaa pienillä muutoksilla tai uuden tuotekehitysprosessin avulla. 

Parannusehdotuksia jatkojalostukseen saa kerättyä esimerkiksi tuotetta käyttävien asi-

akkaiden palautteesta tai kilpailijoiden tuotteista. (15, s. 1, 47 - 51.) 

 

KUVA 7. Tuotekehitysprosessin työnkulku 



 

 

19 

5.1 Tehtävän selvittely 

Jokainen työ alkaa ongelman kohtaamisella. Ongelman ratkaisijalla täytyy olla ymmärrys 

ajallisesti muuttuvista reunaehdoista, jotta voidaan päästä hyvään lopulliseen ratkaisuun. 

Tehtävänasettelu täytyy alusta lähtien selvittää niin täydellisesti, jotta työskentelyn aikana 

korjaukset rajoittuisivat vain välttämättömiin muutoksiin. Siksi on tärkeää, ettei työn aluksi 

edetä liian nopeasti. Tehtävien ratkaisujen perustaksi on hyvä laatia vaatimuslista ja tuo-

tespesifikaatio. (15, s. 62 - 63.) 

Alussa lukkoon voidaan lyödä vain vaaditut toiminnot ja tehtäväkohtaiset rajoitukset. Täy-

tyykin selvittää, 

• mihin tarkoitukseen ratkaisun pitää olla sopiva 

• mitä ominaisuuksia ratkaisulla pitää olla ja mitä sillä ei saa olla. (15, s. 63.) 

5.2 Luonnostelu 

Tehtävän selvittelyn jälkeen tuotekehitysprosessin seuraava vaihe on luonnostelu. Luon-

nostelu sisältää abstrahoinnin, toimintorakenteen laatimisen sekä toimintojen yhdistämi-

sen ja arvioimisen. Luonnostelun lopputuloksena päädytään periaatteelliseen ratkaisuun. 

(15, s. 71.) 

5.2.1 Abstrahointi 

Abstrahoinnin tavoitteena on yleistää tehtävän yleisolemus ottamatta kantaa ratkaisuihin. 

Kun haetaan optimia, ei voida pitäytyä vain ennakkokäsityksissä eikä tavallisissa kuvitel-

missa. Abstrahointi voidaan tehdä askelittain vaatimuslistan avulla jättämällä jäljelle vain 

oleelliset reunaehdot: 

1. jätetään toivomukset pois 

2. jätetään pois ne vaatimukset, jotka eivät välittömästi koske oleellisia ehtoja tai toi-

mintaa 

3. muutetaan määrälliset toteamukset laadullisiksi 

4. laajennetaan mielekkäästi tähän saakka tunnettua 

5. muotoillaan ongelma neutraalisti ratkaisuun nähden (15, s. 73 - 74.) 
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5.2.2 Toimintorakenteen laatiminen 

Kokonaistoiminto voidaan esittää lohkokaaviomuodossa energia-, aines- ja tietomuun-

noksesta riippuvaisena. Tällöin se esittää tulo- ja lähtösuureiden välisen yhteyden otta-

matta kantaa ratkaisuun. Aluksi luodaan kokonaistoimintokaavio ja sen jälkeen jaetaan 

kokonaistoiminto osatoimintokaavioksi. Osatoimintokaavion tarkoituksena on jakaa mut-

kikas kokonaistoiminto useampiin ja havainnollisempiin osatoimintoihin. (15, s. 62 - 63.) 

Otetaan esimerkiksi prosessi, jossa hitsataan kaksi aihiota toisiinsa suorakulmaan. Ku-

vassa 8 on esitelty tämän prosessin kokonaistoimintokaavio. 

 

KUVA 8. Esimerkkiprosessin kokonaistoimintokaavio 

Prosessin kokonaistoimintokaaviota apuna käyttäen jaetaan kokonaistoiminto sopivaan 

määrään osatoimintoja (kuva 9). Kuten kuvasta nähdään, osatoimintojen ratkaisuihin ei 

oteta kantaa osatoimintokaaviossa. Se auttaa ongelman ratkaisijoita näkemään erilaisia 

tapoja ratkaista ongelma. Osatoimintojen ratkaisujen yhdistäminen tapahtuu vasta tuote-

kehitysprosessin myöhemmässä vaiheessa. 
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KUVA 9. Esimerkkiprosessin osatoimintokaavio 

5.2.3 Vaikutusperiaatteiden haku ja yhdistäminen 

Osatoimintojen toteuttamista varten on löydettävä vaikutusperiaatteita. Vaikutusperiaat-

teet tarkoittavat fysikaalisia tapahtumia, geometrisia ja aineellisia tunnusmerkkejä. Vai-

kutusperiaatteiden löytämiseksi voidaan käyttää menetelmiä kuten kirjallisuustutkimusta, 

aivoriihtä tai systemaattista etsintää jäsentelykaavioiden avulla. (15, s. 99 - 112.) 

Kun vaikutusperiaatteiden avulla on saatu osatoiminnoille luonnokset, yhdistetään osa-

toiminnot esimerkiksi jäsentelykaaviolla tai matemaattisella pisteyttämisellä. Valittaessa 

yhdistelmien kokonaisuutta on otettava huomioon osatoimintojen fyysiset yhteensopivuu-

det. Ratkaisujen konkretisoiminen on tärkeää vertailukelpoisuuden vuoksi ja sen takia, 

ettei synny toteuttamisen kannalta mahdottomia ratkaisuja. (15, s. 129 - 133.) 

5.3 Kehittely 

Kehittely tarkoittaa konstruoinnin vaihetta, jossa teknisen tuotteen rakenne kehitetään 

periaatteellisesta ratkaisusta täydelliseksi. Kehittelyssä pääpaino on konkreettisessa ra-

kennemuotoilussa ja kehittelyn tuloksena on ratkaisun rakennemuodon lukkoon lyömi-

nen. Viimeistään tässä vaiheessa päätetään materiaalit ja valmistusmenetelmät, 
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vahvistetaan päämitat ja tutkitaan kolmiulotteisten yhteensopivuusehtojen toteutumista. 

Lisäksi tässä työvaiheessa mietitään tuotteen turvallisuutta, ergonomiaa, tarkastusta, 

käyttöä ja kunnossapitoa. (15, s. 176 - 188.) 

Vaikka tuotekehitysprosessin muissakin vaiheissa voidaan tehdä menetelmätestejä ja 

pieniä kokeiluja osatoimintojen ratkaisuista, tehdään kehittelyvaiheen lopuksi prototyyppi, 

jossa käytetään osatoiminnoiksi valittuja ratkaisuja. Näin nähdään käytännössä, miten 

ratkaisut toimivat yhdessä. 

5.4 Viimeistely 

Viimeistelyvaiheen painopiste on osa- ja kokoonpanopiirustusten laatimisessa. Tuo-

tealasta riippuen voidaan laatia muitakin valmistusasiakirjoja, kuten asennus-, kuljetus-, 

huolto- ja käyttöohjeita. Viimeistely ei ole vain yksittäisten osien puhtaaksi piirtämistä, 

sillä samalla optimoidaan osien muotoa, materiaalia, pinnanlaatua ja mittatoleransseja. 

Ennen valmistusprosessia on erittäin tärkeää katsoa, että osapiirustukset ja osaluettelot 

tarkastetaan seuraten 

• standardien noudattamista 

• hankintanäkökohtia, kuten varasto-osia 

• yksiselitteistä ja valmistusmyönteistä mitoitusta. (15, s. 458 - 459.) 
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6 PROTOTYYPIN SUUNNITTELU 

6.1 Suunnittelun lähtötiedot 

Lähtötietomuistiossa määriteltiin, että täytyy suunnitella testauslaite, joka anturoi lukossa 

pyörähtävän avaimen aiheuttamaa vääntömomenttia. Lisäksi halutaan anturoida voimaa, 

jolla avain työnnetään lukkoon tai vedetään lukosta. Lähtötietojen pohjalta tehtiin tuote-

spesifikaatio (taulukko 1). Koska lukon avauksessa avaimeen kohdistuvaa vääntömo-

mentin arvoa ei ollut tiedossa, testeriltä vaadittava mittausalue asetettiin 0 - 5 Nm kom-

ponenttien valitsemiseksi. Lukon avaukseen tarvittavan vääntömomentin arvioitiin olevan 

kuitenkin enimmillään 1 Nm. 

TAULUKKO 1. Testauslaitteen tuotespesifikaatio 

Ominaisuus Yksikkö Arvo 

Käyttölämpötila °C 18 - 24 

Mitattava momenttialue Nm 0 - 5 

Testeriltä vaadittu kestävyysalue 
momentille 

Nm 0 - 10 

Mitattavan momentin tarkkuus Nm 0,01 

Testerin maksimimassa kg 15 

 

Vaatimuslistaan määriteltiin testerin maksimikooksi 1 000 mm x 500 mm x 300 mm. Muita 

tärkeitä vaatimuksia olivat yksinkertainen rakenne, helposti hankittavat komponentit, vä-

häinen huollontarve sekä mittausjärjestelyn toistettavuus. 

6.2 Luonnostelu 

Luonnosteluvaiheen aluksi ratkaisun pohjaksi haettiin tietoa momentin mittausmenetel-

mistä. Tietoa hankittiin internetistä, kirjoista, opinnäytetöistä ja sähköpostiviesteillä. To-

teuttamiskelpoisiksi mittausvaihtoehdoiksi selvisivät sähkötehosta laskeminen, venymä-

liuska-anturi sekä ohjaavan opettajan ehdottama voiman kompensaatio -mittaus. 

Ongelman hahmottamiseksi laadittiin kokonaistoimintokaavio, josta nähdään tulo- ja läh-

tösuureiden yhteydet (kuva 10). Osatoimintokaaviota ei tehty, sillä opinnäytetyö rajattiin 

vain mittausmenetelmän tutkimiseen ja kehittelyyn. Lisäksi avaimen työntö- ja 
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vetovoiman anturointi rajattiin kehitystyössä valinnaiseksi osaksi – tiedonkeräys otetaan 

testauslaitteeseen, jos se onnistuu helposti. Vääntömomenttitieto oli tärkeämpi, joten 

kehittämisresurssit suunnattiin siihen. 

 

 

KUVA 10. Testauslaitteen kokonaistoimintokaavio 

6.3 Mittausratkaisun valinta 

Ratkaisuksi valittiin voiman kompensaatioon perustuva mittaus. Sähkötehosta laskemista 

ei valittu, sillä toimeksiantajalla oli jo vastaava testauslaite. Venymäliuskatekniikkaan pe-

rustuvaa mittalaitetta ei alettu kehittää, sillä venymäliuska-anturit ovat kalliita. Lisäksi ve-

nymäliuska-anturit tarvitsevat toimiakseen kytkimet, vahvistimen ja tiedonkeräyslaitteis-

ton, joka lisää laitteiston hintaa entisestään. Venymäliuska-anturi on myös mahdollista 

saada rikottua mahdollisella ylikuormituksella, joten päädyttiin kehittämään laitteisto, joka 

ei mene rikki. 

Valitun mittausratkaisun ideana oli se, että lukko asetetaan sovittimeen, joka kiinnitetään 

sähkömoottoriin. Sähkömoottorin akselille aiheutetaan kiertymä, ja anturoinnin avulla tie-

detään kiertymän suuruus. Kiertymän anturointi valittiin toteutettavaksi kahden magnee-

tin ja kahden hall-anturin avulla (kuva 11). Sähkömoottoria ohjattiin moottorinohjaimella 

ja tehtiin säätöpiiri, jossa sovittimen kiertymän kasvaessa moottorinohjain lisää sähkövir-

ran arvoa pulssinleveysmodulaation (PWM) avulla. Sähkövirran suuruus eli moottorin 
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vastustava vääntömomentti on verrannollinen akselin kiertymään. PWM:n arvo kalibroitiin 

vääntömomentin arvoksi vipuvarren ja vaa’an avulla. 

 

KUVA 11. Magneetit ja hall-anturit kiertymän havaitsemisessa 

Valitusta mittausratkaisusta eli voiman kompensaatiosta ei löytynyt valmiiksi tietoa, joten 

ratkaisumallista oli hieman epäilyksiä. Ratkaisussa epäilytti se, ettei sillä saa mittaustie-

toa koko avausliikkeestä vaan vain osasta pyöräytysliikettä. Pohdittiin sitä, että riittäisikö 

lukon avausjäykkyyden testaamiseen vain osa pyörähdyksen momenttitiedosta, vaikka 

avausjäykkyys ei ole täysin vakio pyörähdyksen aikana. 

6.4 Kehittely 

Mittalaitetta alettiin kehittää sähkömoottorin, Arduino Unon ja Seeed Studiosin Motor 

Shield V1.0 -moottorinohjaimen avulla. Mekaniikkasuunnittelu toteutettiin SolidWorks 

2018 -ohjelmistolla. Aluksi alustava prototyyppi luotiin useasta eri osasta käyttäen apuna 

3D-tulostinta ja vesileikkuria. Ensimmäinen versio (kuva 12) paljasti, että lukko ja sovitin 

aiheuttivat moottorin akselille liikaa taivutusmomenttia ja moottori ei pyörinyt häiriöttö-

mästi. Koska osat olivat erillisiä ja pohjalevyn kiinnitysreiät oli vesileikattu, havaittiin, että 
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pyörivien osien samankeskisyydessä oli liikaa virhettä. Tämän vuoksi prototyypin runko 

päätettiin tehdä yhdestä osasta. 

 

KUVA 12. Testauslaitteen prototyypin ensimmäinen versio 

Prototyypin toinen versio tehtiin 3D-tulostamalla. Pyörivät osat tulivat samankeskiseksi ja 

moottoriin kohdistunut taivutusmomentti saatiin poistettua suunnittelemalla sovittimelle 

kahden laakerin tuenta (kuva 13). Koska ensimmäisen version tavallinen laakeri ei ollut 

tarpeeksi herkkä pyörimään, valittiin toiseen versioon pienen vierintävastuksen SNR 

6004 HV.ZZ -laakerit. 

 

KUVA 13. Leikkauskuva sovittimen tuennasta 
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Kiertymän anturointia varten hall-anturit kytkettiin Arduinon analogiatuloihin, ja ne saivat 

käyttöjännitteensä Arduinolta. Hall-antureiden jännite muuttui, kun ne havaitsivat mag-

neettikentän muutoksen. Testauslaitteeseen kytkettiin myös kaksi kytkintä Arduinon digi-

taalituloihin. Ensimmäisellä kytkimellä käynnistettiin mittaus, ja toisella valittiin se, mita-

taanko myötä- vai vastapäivään. 

Valmis prototyyppi on esitetty kuvassa 14. Kun laitteen mekaniikka ja sähkökytkennät 

saatiin toimimaan, testerin ohjelmointi aloitettiin. Säätöpiiri ohjelmoitiin kasvattamaan 

moottorin vastusta kiertymän kasvaessa. Ohjelmointi oli suuri osa projektia ja se vei pal-

jon aikaa, sillä Arduinon ohjelmointi ei ollut tuttua entuudestaan. Koodiin asetettiin muut-

tuja kiertymä, joka riippuu hall-antureiden jännitteiden erotuksesta. Kiertymä kerrotaan 

kertoimella, joka haettiin testaamalla sopivaksi. Muuttuja momentti oli kiertymän ja kertoi-

men tulo, se PWM:n arvo, jota syötettiin moottorille vastustamaan kiertoliikettä. 

 

KUVA 14. Lukkojen testauslaitteen prototyyppi 
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Ohjelman toiminta on havainnollistettu kuvassa 15. Hall A:lla tarkoitetaan ylemmän hall-

anturin jännitettä ja B:llä alemman. Moottoria vääntävä momentti riippuu kiertymän suu-

ruudesta. Vääntömomentin mittaus tapahtuu jatkuvasti, kunhan mittauksen käynnistävä 

pääkytkin on kytkettynä. 

 

KUVA 15. Vuokaavio ohjelman toiminnasta 

PWM kalibroitiin vääntömomentiksi kiinnittämällä hitsauslanka sovittimeen ja mittaamalla 

langan vipuvarsi pyörimiskeskiöstä. Arduinoon syötettiin erilaisia PWM:n arvoja ja 

vaa’alla mitattiin, minkälaista voiman arvoa PWM vastasi. Vipuvartena käytettiin hitsaus-

lankaa, sillä se oli tarpeeksi jäykkä ja sen oma massa oli todella pieni. Arvot syötettiin 

Exceliin ja saatiin PWM:n ja vääntömomentin yhdistävä yhtälö (kuva 16). 
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KUVA 16. PWM:n kalibroiminen vääntömomentiksi 

Momentin arvo laskettiin käyttämällä vääntömomentin määritelmää (kaava 1) ja kaavaa 

4 (6, s. 170). 

𝐹 = 𝑚𝑎 = 𝑚𝑔 KAAVA 4 

F = voima [N]  

m = massa [kg] 

a = kiihtyvyys [m/s2]  

g = putoamiskiihtyvyys = 9,81 [m/s2] 

Näin saatiin johdettua momentille yhtälö (kaava 5). 

 𝑀 = 𝑟 ∙ 𝑚𝑔 KAAVA 5 

Kalibroinnin avulla tiedettiin, miten PWM:n arvot vastaavat vääntömomentin arvoja. 

Tämä yhteys kirjoitettiin koodiin ja saatiin ohjelma tulostamaan vääntömomentin arvoa 

kullakin hetkellä. 
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7 TYÖN TULOKSET 

Testauslaitteen (liite 1) toimivuutta testattiin viidellä lukolla. Lukot asetettiin sovittimeen ja 

avaimesta pidettiin kiinni oikealla kädellä. Vasemmalla kädellä pyöritettiin sovittimesta, 

jolloin moottori alkoi vastustaa kiertymistä. Arduino tulosti vääntömomentin arvoja ja ne 

raportoitiin (liite 2). Kolme lukoista aukesi 1,06 Ncm:n momentilla, mutta kaksi vaati avau-

tuakseen suuremman momentin.  

Havaittiin, että pienen vääntömomentin mittaaminen onnistuu voiman kompensaation 

avulla. Valitettavasti testauslaitteen suurin mitattava momentin arvo rajoittui 1,06 Ncm:iin 

käytetyn moottorinohjaimen ja jännitteen vuoksi. Suurempien arvojen mittaaminen vaatisi 

moottorinohjaimen, joka kestää enemmän jännitettä kuin 15 V. Lisäksi vääntömomentti 

täytyisi kalibroida uudelleen vastaamaan PWM:n arvoja uudella moottorinohjaimella ja 

suuremmalla jännitteellä. Testausta 15 V jännitteellä 12 V sijasta ei kuitenkaan suoritettu, 

sillä mittausalue olisi ollut silti liian suppea. 

Mittausalue rajoittui pieneksi, koska aluksi ei ollut tarkkaa tietoa mitattavan vääntömo-

mentin suuruudesta. Ei ollut myöskään tiedossa sitä, kuinka suuria momentteja voitaisiin 

mitata voiman kompensaatioon perustuvalla laitteistolla, sillä aiheesta ei löytynyt tietoa. 

Hyvänä puolena oli se, että mittausmenetelmä saatiin validoitua sopivaksi yrityksen tuot-

teisiin. Lisäksi havaittiin, ettei lukkojen ulkokuoreen tullut sovittimeen asettamisesta naar-

muja. Lopulliseen tuotannolliseen testeriin voisi pohtia nopeampaa kiinnitysratkaisua. Ei 

ole varmuutta siitä, aiheuttaako saman lukon useaan kertaan sovittimeen asettaminen 

lukon ulkokuoreen havaittavia jälkiä. 

Toimeksiantajayritys sai työn tuloksena testerin ohjelmakoodin, pääkokoonpanokuvan ja 

3D-mallit, kytkentäkaavion, osien hankintalistan, käyttöohjeen ja jatkokehitysehdotuksia. 

Työn edetessä huomattiin useita ideoita, joilla testeriä saisi parannettua. Laitteen valmis-

tusmateriaaliksi kannattaa valita materiaali, jota voidaan kierteyttää paremmin. Projek-

tissa käytetty 3D-tulostimen muovi oli huokoista eikä kierre kestä montaa ruuvauskertaa. 

Laakeripesä olisi hyvä tehdä kahdesta erillisestä osasta esimerkiksi yläosasta, joka kiris-

tetään kiinni runkoon. Testerissä sovittimen kääntöliike voisi olla suurempikin kuin nykyi-

nen 15°. Toisaalta nykyisenlaisella hall-antureiden asettelulla ei voida anturoida kovin 
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suurta kiertymää, sillä käytetyt anturit havaitsivat magneetin noin 6 mm etäisyydeltä. Ke-

hittelyssä havaittiin myös, että hall-anturit olisi hyvä saada laitteeseen kiinteästi ja siten, 

etteivät sähköjohdot aiheuta rasitusta antureihin. Lisäksi moottorinohjaimen liittimet ha-

vaittiin huonoiksi, joten jos laitetta jatkokehitetään, kannattaisi käyttää erilaisia liittimiä. 
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8 POHDINTA 

Opinnäytetyössä tutkittiin momentin mittausvaihtoehtoja ja suunniteltiin sekä valmistettiin 

lukkojen testilaite. Tavoitteena oli suunnitella proof-of-concept-prototyyppi, jolla validoitiin 

valitun vääntömomentin mittausmenetelmän sopivuus lukkojen momenttimittauksessa. 

Vääntömomentin mittausratkaisuksi valittiin voiman kompensaatioon perustuva mittaus-

tapa.  

Ennalta määritettyihin tavoitteisiin päästiin osin, ja työ eteni ohjausryhmän avustuksella 

mainiosti. Opinnäytetyö saatiin suoritettua aikataulussa. Suunnittelun ongelmia saatiin 

ratkottua hyvin kuukausipalavereissa, ja toimeksiantaja pääsi vaikuttamaan laitteiston 

suunnitteluun säännöllisesti. Hienointa on se, että toimeksiantaja saa hyödynnettyä työn 

tuloksia suoraan omassa toiminnassaan. Harmillista oli se, että mittausalue jäi niin pie-

neksi. Parempiin tuloksiin olisi päästy, jos voiman kompensaatiosta olisi löytynyt enem-

män tietoa ja alusta alkaen oltaisiin käytetty tehokkaampaa moottorinohjainta. Toisaalta, 

saavutettavaa momentin mittausaluetta ei olisi voinut tietää lähtötiedoilla ja käytetyillä vä-

lineillä. 

Eniten aikaa projektissa vei laitteen ohjelmointi. Ohjelmointivaiheessa suurimpia ongel-

mia aiheuttivat tekniset ongelmat Arduinon kanssa. Opinnäytetyö oli kokonaisuutena hy-

vin mielenkiintoinen ja monipuolinen. Työn aikana tuli opittua monipuolista tiedonhakua 

ja ohjelmointia. 
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LAITTEISTON TESTIMITTAUKSET  LIITE 2 

 

 

LAITTEISTON TESTIMITTAUKSET VIIDELLÄ LUKOLLA 
 
Testaaja:  Henri Westman 
Päivämäärä: 14.3.2019 
Paikka:  iLOQ Oy pääkonttori, Oulu 
Tarvikkeet: Lukkojen testauslaite 

Arduino Uno 
  Seeed Studiosin Motor Shield V1.0 -moottorinohjain 
  Säädettävä jännitelähde, Biltema 
  iLOQ C10S lukkosylinterit 
  Tietokone 
Jännite:  12 VDC 
 
 
Momentti, lukko 1 
[Ncm] 

Momentti, lukko 2 
[Ncm] 

Momentti, lukko 3 
[Ncm] 

Momentti, lukko 4 
[Ncm] 

Momentti, lukko 5 
[Ncm] 

 1,06  >1,06  1,06  >1,06  1,06 

 


