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Opinnäytetyön tarkoituksena on suunnitella tasauspyörästö, jota voidaan käyttää 
katastrofiapurobotin tasapainon parantamiseen. Telaketjuilla tai vastaavalla tavalla liikkuva 
robotti voi kantaa painaviakin taakkoja, mutta se ei usein voi ylittää kovin jyrkkiä esteitä ilman 
kaatumisvaaraa. Tasauspyörästön avulla voisi olla mahdollista kehittää järjestelmä, joka kuorman 
tasapainopistettä muuttamalla antaa robotille suuremman kallistumisvaran mahdollistaen 
vaikeassa maastossa pärjäämisen. Tasauspyörästön etuna voisi olla itse alustan painon 
keventäminen, koska se mahdollistaa kuorman kallistamisen eri suuntiin vain kahta moottoria 
käyttäen. 

Katastrofiapuroboteista on suuri hyöty esimerkiksi ydinonnettomuusalueilla, ja onkin ensiarvoisen 
tärkeää, että robotti säilyttää tasapainonsa mahdollisimman hyvin vaativassakin maastossa. 
Japanissa vuonna 2011 tapahtunut maanjäristys ja sen aikaansaama tsunami aiheuttivat 
ydinonnettomuuden Fukushiman alueella. Onnettomuus innoitti luomaan robotin, joka pystyy 
kantamaan raskaitakin taakkoja kaatumatta epätasaisella alueella. 

Työ alkoi tutkimustyöstä ja suunnittelusta. Mallikappaletta varten laadittiin luonnos, jonka pohjalta 
luotiin kolmiulotteinen malli tietokoneella. Tietokonemallin avulla saatiin tarkat mitat. Mittojen 
pohjalta rakennettiin tasauspyörästö, jolla todistettiin liikkuvuus. Lopuksi tehtiin vielä 
yksinkertainen liikesimulointi. 

Rakennettu malli todisti, että perusperiaate toimii. Liikesimulaation avulla tarkasteltiin miten 
tasauspyörästön sijainti vaikuttaa kallistukseen ja painopisteen muuttamiseen. 

 

 

 

ASIASANAT: 

Painopiste, tasauspyörästö, liikesimulaatio 

  



BACHELOR´S THESIS | ABSTRACT 

TURKU UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 

Mechanical and Production Engineering 

2019 | 36 

Tomas Sundberg 

MECHANICAL DESIGN OF A DIFFERENTIAL 
GEAR FOR BALANCING A DISASTER-RELIEF 
ROBOT 
 
 

The purpose of this thesis was to design a differential gear that can be used to aid the balance of 
a disaster relief robot. A robot moving on tracks or in a similar way can carry even heavy loads, 
but they cannot usually go over obstacles without being in danger of falling over. It could be 
possible to develop a system using a differential gear that gives a robot a bigger tilting angle by 
changing the point of balance, allowing the robot to move even on rough terrain. One benefit of 
using a differential gear could be the lowering of the weight of the chassis because it allows the 
load to be tilted in different directions with the use of only two motors. 

Disaster relief robots are very useful for example in nuclear disaster zones, and it is vital that a 
robot can keep its balance even on demanding terrain. The primary inspiration for this work came 
from a tsunami that ravaged Japan in 2011 and the nuclear disaster that followed in the 
Fukushima region. 

The work started with research and design. A sketch which was used as a base for a 3D model 
was created. The model gave the exact measurements for building the differential gear. The gear 
was used to prove the mobility. The thesis was finished with a simple motion simulation. 

Model proved that the basic principle works. Motion simulation was used to examine how the 
location of the differential gear affects tilting and the point of gravity. 
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyön tekeminen aloitetaan japanilaisessa National Institute of Technology 

Fukushima Collegessa suoritettavan harjoittelun aikana. Japanissa Fukushiman 

prefektuurissa oleva ydinvoimala vaurioitui pahoin 2011, ja yhä vieläkin 

ydinonnettomuuden jälkeinen säteily tekee korjaustyöt ja siivoamisen hankalaksi. Juuri 

tällaiseen tilanteeseen katastrofiapurobotti, jonka osaa opinnäytetyössä suunnitellaan, 

on omiaan. Käytettävissä on koulun robotiikan laboratorio, josta löytyy tarvittavat työkalut 

ja ohjelma työn suorittamiseen. 

Opinnäytetyön tarkoituksena on suunnitella ja rakentaa malli tasauspyörästöstä, jolla 

voidaan parantaa katastrofiapurobotin tasapainoa. Tasauspyörästön avulla voisi olla 

mahdollista kehittää järjestelmä, joka kuorman tasapainopistettä muuttamalla antaa 

robotille suuremman kallistumisvaran, täten mahdollistaen vaikeassa maastossa 

pärjäämisen. Tasauspyörästön etuna voisi olla itse alustan painon keventäminen ja 

toimintavarmuuden parantaminen, koska se mahdollistaa kuorman kallistamisen eri 

suuntiin vain kahta moottoria käyttäen. 

Katastrofiapurobotin toiminnan kannalta on tärkeää, että se toimii varmasti, luotettavasti 

ja mahdollisimman pitkäkestoisesti. Moottoreita vähentämällä virtaa riittää pidemmäksi 

aikaa sekä huolto helpottuu, koska sähköosia, kuten servomoottorit, tarvitaan 

vähemmän. Lisäksi robotin painoa saadaan kevennettyä. 

Teloin kulkevia robotteja on ollut olemassa jo vuosikymmeniä, ja niiden jousitus- ja 

tasapainonhallintaratkaisut ovat mitä moninaisempia. Katastrofiapurobotti, johon 

tasauspyörästö tulee mahdollisesti kuulumaan, suunnitellaan palvelemaan paikallisia 

tarpeita, kuten Fukushiman ydinvoimalan tapauksessa.  

 

Työn tavoitteena on suunnitella ja rakentaa malli tasauspyörästöstä, jolla voisi säätää 

robotin kuorman painopistettä ja siten auttaa robottia säilyttämään tasapainon 

hankalassakin maastossa. Työn alussa käsitellään tasapainon perusteet, sen jälkeen 

kerrotaan osan suunnittelusta ja rakentamisesta. Lopuksi tehdään yksinkertainen 

liikesimulaatio, jonka avulla analysoidaan tasauspyörästön soveltuvuutta aiottuun 

tehtävään ja yritetään löytää sijainti, jossa osasta olisi eniten hyötyä.   
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2 FUKUSHIMAN YDINONNETTOMUUS 

 

2.1 Katastrofi 

Ympäri maailmaa tapahtuu monia onnettomuuksia ja luonnonkatastrofeja vuosittain. 

Usein syynä ovat maajäristykset, hirmumyrskyt tai suuret tulvat. Yksi viime aikojen 

suurimmista katastrofeista tapahtui Japanissa 11. maaliskuuta 2011. Tōhokun 

maanjäristys, voimakkuudeltaan 9,0 momenttimagnitudia, tapahtui Japanin rannikolla 

lähellä Sendain kaupunkia. Järistysalueella tapahtui lisäksi satoja jälkijärähdyksiä. 

Professori Yuji Yagi arvioi, että vastaavan suuruisia maanjäristyksiä tapahtuu Japanissa 

vain kerran tuhannessa vuodessa. (Tōhokun maanjäristys ja tsunami 2018.)  

Järistys aiheutti tsunamin, joka nousi rantaan osuessaan korkeimmillaan 39 metriin asti. 

Tsunami aiheutti tuhoa laajalla alueella, mutta yksi pahimmista vahingoista tapahtui 

Fukushima Daiichin ydinvoimalalle, joka vahingoittui pahoin tsunamista. Ensin 

maanjäristys katkaisi ydinvoimalan sähköt ja sen jälkeen tsunamin aiheuttama tulva 

tuhosi varavoimageneraattorit. Voimalan jäähdytysjärjestelmä petti, jonka vuoksi kolmen 

reaktorin ytimet sulivat.  

Kyseinen ydinonnettomuus on maailman toiseksi pahin Tšernobylin onnettomuuden 

jälkeen. Vuonna 1986 tapahtunut Tšernobylin turma johtui sähkönsyöttökokeesta, joka 

aiheutti suuren energiapiikin. Se puolestaan aiheutti räjähdyksen. (Wallius 2016.)   

Japanissa suojelutoimenpiteiden ansiosta säteilyvaikutukset jäivät vähäisiksi, eikä 

suoria säteilyn haittavaikutuksia ole havaittu. Radioaktiivisen jodin ja cesiumin päästöjen 

on arvioitu olleen 10 prosenttia Tšernobylin  onnettomuuden päästöistä. 

(Säteilyturvakeskus 2017.)  

Ympäristövahingot olivat kuitenkin merkittävät, koska radioaktiivisuutta pääsi vuotamaan 

ympäröivään maaperään ja lisäksi reaktorit ja niiden jäähdytysvesi ovat vieläkin erittäin 

radioaktiivisia. Täten niiden siivoaminen on erittäin vaikeaa. 
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2.2 Katastrofien jälkien siivous 

Tokyo Electric Power Co, ydinvoimalan omistava yritys, alkoi haalimaan robotteja 

arvioimaan ja hillitsemään vahinkoja viikko onnettomuuden jälkeen. Telaketjurobotteja 

iRobotilta, lennokkeja Honeywellilta ja prototyyppiasteella oleva katastrofiapurobotti 

Tohokun yliopistolta tiedustelivat laitoksen tilaa ja yrittivät mitata säteilyn voimakkuutta. 

Myös kauko-ohjattua betoniautoa käytettiin jäähdyttämään reaktoreita. 

Seuraavina vuosina Fukushiman alueella käytettiin kauko-ohjattua raskasta kalustoa ja 

mitä erilaisempia robotteja. Perinteisten robottien lisäksi käytettiin muun muassa uivia 

robotteja tutkimaan altaita, joissa säilytettiin käytettyä polttoainetta. Vaikka Japanin 

hallitus investoi huomattavasti robottien kehitykseen, moni robotti ei täyttänyt 

tehtäväänsä. Säteily rikkoi kameroita, robotit jäivät jumiin raunioihin tai eivät kestäneet 

alueella vallitsevia kovia oloja. (Beiser 2018.) 

Arviolta noin 90 % säteilystä päätyi mereen. Se on kuitenkin vain yksi kuudesosa siitä, 

mitä Tšernobylin onnettomuudessa vapautui. Pahimmalta vältyttiin, koska betoniset 

ensisijaiset säilytysastiat pysyivät ehjinä estäen myrkyllisten materiaalien enimmän 

vapautumiset. Tästä syystä suoraan säteilystä johtuvia kuolemia ei Japanissa ole ollut. 

Yksi suurimmista ongelmista on maaperän saastuminen. Sitä vastaan taistellaan 

kaliumlannoitteella, hedelmäpuiden karsimisella, syväauraamisella ja pintamaan 

poistolla. Poistetusta materiaalista siivilöidään niin kutsutun nano-kalsiumin avulla 

cesiumia, joka on pääasiallinen säteilyn lähde. Nano-kalsium on yhdistelmä 

nanomittakaavan kalkki- ja kalsiumpartikkeleita. Jauhamalla maaperää ja nano-

kalsiumia yhdessä maaperän kappaleista saadaan pienempiä, ja lisäksi ne päällystetään 

neutraloivalla nano-kalsiumilla. Pienimmät palat, joissa on eniten cesiumia, erotellaan 

magneetin avulla muusta maaperästä kalsiumseoksen metallipitoisuuden ansiosta. 

(Sansom 2014.) 
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3 TASAPAINO 

3.1 Painopiste 

Painopisteellä tarkoitetaan pistettä, josta tuettuna kappale pysyy tasapainossa kaikissa 

asennoissa, eli kappaleeseen vaikuttavan painovoiman voidaan ajatella keskittyvän 

tähän yhteen pisteeseen (Hautala & Peltonen 2011, 73). Esimerkiksi ympyrän painopiste 

on keskipisteessä ja suorakulmion keskipiste on lävistäjien leikkauskohdassa. 

Monimuotoisen esineen, kuten robotin, painopiste on vaikeammin määriteltävissä. 

Kuvassa 1 mustavalkoinen merkki osoittaa painopisteen kohdan. Painopiste on keskellä 

alustaa, koska alusta on symmetrinen eikä painopisteeseen ole vaikuttamassa muita 

muuttujia. Mahdollisimman keskellä ja matalalla oleva painopiste on paras tasapainon 

kannalta, korkealla oleva painopiste muuttuu helposti esimerkiksi maaston 

epätasaisuuksien vuoksi.  

 

Kuva 1. Yksinkertainen esimerkki painopisteestä. 

3.2 Tukipinta 

Jotta robotti pysyisi pystyssä kaatumatta, on painopisteen oltava tukipinnan sisällä. 

Tukipinta on alue, joka rajoittuu robotin tai muun objektin tukipisteisiin. Robotilla kyseinen 

alue muodostuu renkaiden tai muiden alapinnan pinnan kanssa kosketuksissa olevien 

tukipisteiden välille.  

Kuvassa 2 tukipinnan kulma kasvaa, kunnes painopiste siirtyy tukipinnan ulkopuolelle 

aiheuttaen kaatumisen. 
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Kuva 2. Esimerkki muuttumattomasta kuorman paikasta. 

Kuvassa 3 kuorma on siirretty toiseen sivuun, jolloin painopiste siirtyy myös (harmaa on 

alkuperäinen painopiste, musta siirtynyt painopiste). Robotti pysyy pystyssä jyrkälläkin 

pinnalla. 

 

 

Kuva 3. Esimerkki muutetusta kuorman sijainnista. 

Yleisesti ottaen kuormaa sidottaessa tulisi varmistaa, että se on alustalla 

mahdollisimman tasaisesti eikä yhdellä sivulla, kuten esimerkki ehdottaa.  
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3.3 Katastrofiapurobotin tasapaino 

Opinnäytetyön aiheena oleva tasauspyörästö tulee robottiin, jonka on tarkoitus kulkea 

epätasaisessa maastossa. Koska robotti liikkuu kierukkavetoon perustuen (kuva 4), 

jousitus ei voi olla yhtä taipuisa kuin yleisesti renkailla tai edes telaketjuin kulkevissa 

roboteissa. Robotin tasapaino aiotaan säilyttää siten, että robotin painopistettä 

muutetaan kuormaa siirtämällä. Kierukkavetoon perustuvan ajoneuvon etuna on se, että 

se voi liikkua eteen, taakse ja sivuille kääntymättä. Tällaista ominaisuutta pyritään 

hyödyntämään robotissa. 

 

Kuva 4. Kierukkavetoon perustuva ajoneuvo. 

Tasauspyörästön avulla kuorman siirto onnistuu kahdella moottorilla. Kun moottorit 

pyörivät samaan suuntaan eteen tai taakse, kallistuu kuorma siirtäen painopistettä 

moottorien pyörimissuunnan mukaisesti. Jos moottorit pyörivät eri suuntaan, kallistuu 

kuorma sivulle siirtäen jälleen painopistettä. 
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4 TASAUSPYÖRÄSTÖN MÄÄRITELMÄ 

Tasauspyörästö koostuu yksinkertaisimmillaan kahdesta akselista, joissa on ratas 

molemmissa päissä. Nämä rattaat on yhdistetty kolmannella rattaalla muodostamaan 

neliön kolme sivua. Yleensä neljäs ratas lisätään tuomaan lisää lujuutta ikään kuin neliön 

neljänneksi sivuksi. (Mat Foundry Group.) 

Autoissa tasauspyörästön (Kuva 5) tehtävänä on tasoittaa pyörien nopeuseroa 

kääntyessä. Kaarteessa renkaat pyörivät eri nopeudella ja tasauspyörästö nimensä 

mukaisesti tasaa niiden liikkeen. Suoraan ajettaessa vetopyörät pyörivät yhtä nopeasti, 

joten pienet tasauspyörät eivät pyöri. Koko tasauspyörästö pyörii ison vetopyörästön 

kanssa. Koska ulompi pyörä pyörii nopeammin kaarteessa, isot tasauspyörät pyörivät eri 

nopeuksilla. Tällöin pienet tasauspyörät pyörivät oman akselinsa ympärillä. Isojen 

tasauspyörien nopeuden keskiarvo on sama kuin lautaspyörän. (Nieminen ym. 1998, 

158-199)  

Kuva 5. Tasauspyörästö. 

1. Lautaspyörä 2. Pieni tasauspyörä 3. Vetoakseli 4. Vetoakselin rataspyörä 5. Oikea 

akseli 6. Iso tasauspyörä 7. Vasen akseli 
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Mars-mönkijöissä käytetty Rocker-Bogie-jousitus toimii hyödyntämällä tasauspyörästöä. 

Tässä käyttötarkoituksessa tasauspyörästö pitää huolen siitä, että mönkijän kehikko ja 

kallistuskulma mukautuu liikkeeseen silloinkin, kun toisen puolen renkaat ylittävät 

esteen. Kun yksi puoli menee esteen yli, päinvastainen voima vaikuttaa toiselle puolelle 

painaen sitä alaspäin. Kun yksi puoli vaihtaa korkeutta, mekanismi pyörittää kehikkoa 

molempien puolien keskimääräisellä pyörimiskulmalla. Tämä takaa sen, että mönkijä 

pysyy paremmin tasapainossa pitämällä kallistuskulman kurissa. (Smallwood 2018.)  

Opinnäytetyön aiheena oleva tasauspyörästö liittyy myös robotin tasapainoon, mutta 

kohteena on suoraan kuorman kallistuksen säätäminen koko robotin sijaan. Robotti on 

kierukkavetoinen, joten esimerkiksi Rocker-Bogien tapainen jousitus ei tule kyseeseen. 

Tasapaino tulee saavuttaa muulla tavalla. 
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5 TASAUSPYÖRÄSTÖN SUUNNITTELU 

Tasauspyörästön käytön tarkoituksena on vähentää moottorien määrää kuorman 

tasapainopisteen muuttamisessa. Mekanismiin tulee kiinni kaksi moottoria, joten 

molemmille tarvitaan akseli, joka yhdistyy rattaaseen. Rattaiden tulee pyöriä itsenäisesti.  

5.1 Luonnokset 

Työ alkoi luonnosten teolla. Aluksi tehtiin yksinkertainen hahmotelma (Kuva 6), jolla voisi 

esitellä professorille ideaa tasauspyörästöstä. 3D-mallinnus aloitettiin ensimmäisten 

luonnosten pohjalta, jotta tasauspyörästön mallinnus antaisi lisäharjoitusta 

mallinnustyöhön. Lisäksi malli auttoi antamaan paremman kuvan luonnoksen 

toimivuudesta ja miten jatkaa eteenpäin. 

 

Kuva 6. Ensimmäinen luonnos. 

Kaksi ratasta pyörii aina samaan suuntaan, joten ne voidaan yhdistää akselilla (Kuva 7). 

Järjestelmästä halutaan saada mahdollisimman tukeva ja yksinkertainen.  
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Kuva 7. Hahmotelma laakerien sijainnista. 

Professorilta saadun palautteen myötä tehtiin luonnos, jossa seinät ovat kauempana 

rattaista, jotta akselit saavat paremmin tukea. Jokaisen seinän kohdalle tulee laakerit, 

jotka pitävät akseleita paikallaan ja auttavat niitä pyörimään sujuvasti (Kuva 8).  

 

Kuva 8. Luonnos, jonka pohjalta lopullinen tasauspyörästö tehtiin. 

 

Seinien perusrakenteeksi oli kaksi vaihtoehtoa (Kuva 9). Ruuveilla kiinnitettävän 

rakennelman suurin ongelma oli siinä, että seiniin porattavat reiät olisivat olleet vaikeita 

tehdä käytettävissä olevilla työvälineillä ilman että seinät heikentyisivät liikaa.  
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Kulmatuilla tehty laatikko oli yksinkertainen ja helppo tehdä, koska laboratoriossa oli jo 

valmiiksi sopivan kokoista L-profiilin tankoa. 

 

Kuva 9. Kaksi vaihtoehtoa seinien rakenteeksi. 

5.2 3D-mallinnus 

3D-mallinnukseen käytettiin SolidWorks 2016 -ohjelmistoa. SolidWorks on Dassault 

Systèmesin omistama tuoteperhe. SolidWorksin 3D-CAD on tekniikan aloilla hyvin 

yleisesti käytetty ohjelma, jonka helppo käytettävyys mahdollistaa nopean työskentelyn. 

Alkuun tehtiin esimerkkipyörästöjä SolidWorksilla antamaan kokemusta 

tasauspyörästön teossa. Rattaiden yhdistäminen toimivaksi kokonaisuudeksi tuotti 

vaikeuksia, mutta lopulta mallista opittiin tekemään toimiva. Varsinainen mallinnus 

aloitettiin sen jälkeen, kun tuntuma rattaiston tekoon oli tarpeeksi hyvä. 

 

Ensimmäisen mallin jälkeen oli palattava luonnostelemaan, koska saadun palautteen 

mukaan akselit tarvitsevat enemmän tukea. Se merkitsi sitä, että seinät oli sijoitettava 

kauemmaksi rattaista. Akselit olisivat joutuneet liian koville tämän mallin kanssa (Kuva 

10). 
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Kuva 10. Ruuveilla kiinnitetyt seinät ja viimeistelemätön mitoitus. 

Tukiseiniä otettiin hieman irti rattaista. Luonnosten pohjalta tehtiin kaksi erilaista seinien 

kiinnitysmenetelmää, joista lopulta valittiin kulmatuilla varustettu malli (Kuva 11). Yksi 

sen eduista oli se, että seinät olivat kaikki saman paksuisia, jolloin jokainen pala voitiin 

leikata samasta levystä säästäen aikaa ja rahaa. Laboratoriosta löytyi valmiina sopivaa 

levymateriaalia. 
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Kuva 11. Päivitetty rakenne L-tuilla ja tilavammalla sisäpuolella. 

Kun mallin perusasiat olivat kunnossa, täytyi enää mallintaa laakerit ja rattaiden kiinnitys 

pidätinrenkaalla (Kuva 12).  

 

Kuva 12. Pidätinrengas (vas.) ja laakeri. 



19 
 

Lopuksi professori pyysi vielä suunnittelemaan jonkinlaiset tukikappaleet 

tasauspyörästöön. Yhteistyönä suunniteltiin tussitaulua apuna käyttäen (Kuva 13) 

heidän tarpeisiinsa sopivat tuet (Kuva 14). 

 

Kuva 13. Tussitaulu, jossa luonnos tukikappaleesta. 

 

Kuva 14. Kuva tukikappaleen 3D-mallista. 
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Rattaaksi löytyi KHK Gearsin valikoimasta ruiskuvalettu muovinen ratas, josta oli tarjolla 

3D-malli (Kuva 15). Ratas valittiin puhtaasti budjettisyistä, vastaava metallinen olisi 

maksanut moninkertaisesti enemmän. 

 

Kuva 15. Rattaan mitat. KHK Gears. 

3D-mallista (Kuva 16) tehtiin osaluettelo, johon laitettiin kaikki tarvittava rattaista 

pidätinrenkaisiin ja seiniin. 
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Kuva 16. Valmis malli. 

Seinistä tehtiin omat mallit (Kuva 17), jotka muunnettiin CNC-koneella toimivaksi. Tähän 

saatiin apua laboratorion opiskelijalta, koska ohjelmat olivat japaniksi ja itse konekin 

omatekoinen eli se vaati hieman säätöä toimiakseen oikein. 

 

Kuva 17. Leikkauspiirustus. 
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6 TASAUSPYÖRÄSTÖN RAKENTAMINEN 

6.1 Materiaalit ja käytettävissä olleet työkalut 

Budjetin niukkuuden takia pyrittiin käyttämään jo olemassa olevaa materiaalia. 

Laboratorio oli hyvin varustettu, ja kaikki perusmateriaali saatiin sieltä. Materiaalina 

käytettiin pääosin kahden millimetrin alumiinilevyä, jota löytyi valmiina laboratoriosta. L-

kiinnikkeet tehtiin L-profiilisesta alumiinitangosta. Akseleiden valmistukseen käytettiin 

terästankoa, jolle tehtiin oma tilauksensa. 

Kiinnikkeet, laakerit ja rattaat tilattiin samalta toimittajalta. Rattaiksi valittiin muoviratas, 

koska se oli halvin saatavilla olevista vaihtoehdoista. Ohjaava professori teki tilauksen 

toimitetun listan (Kuva 18) mukaan. 

 

Kuva 18. Lista tilattavista osista, poimittu professorille toimitetusta Excel-taulukosta. 

Työkaluina käytettiin pääasiassa koulun laboratoriosta löytyviä työstövälineitä. 

Pylväsporakone, metallivannesaha (Kuva 19) ja CNC-kone olivat käytetyimmät laitteet. 

Käsityövälineitä olivat ruuvimeisselit ja viila. 
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Kuva 19. Pylväsporakone (vas.) ja metallivannesaha. 

Pylväsporakonetta käytettiin reikien poraamisesta reikien siistimiseen ja reikien 

laajentamiseen. 

Metallivannesahalla sahattiin akselit sekä L-profiilin alumiinitanko oikean pituiseksi. Joka 

palaan jätettiin pieni vara viilaamista varten, ettei osista tule siistimisen jälkeen liian 

pieniä. Koska reiät tehtiin vasta sahaamisen jälkeen, oli ensiarvoisen tärkeää pitää 

huolta siitä, että mitat pysyvät oikeina. Näin reikien sijainti ei muuttunut. 

6.2 Osien valmistus  

Aivan ensimmäiseksi suoritettiin levyn leikkaus CNC-koneella. Kone jätettiin käymään 

yön yli ja seuraavana päivänä huomattiin, että laitteen alusta oli ilmeisesti vinossa. Terä 

ei yltänyt joka kohdassa levyn läpi, joten osa seinäpaloista oli irrotettava käsivoimin. 

Tasapäisellä ruuvimeisselillä painettiin levyn läpi CNC-koneen ohentamista kohdista, 

välillä vasaraa apuna käyttäen. Repaleiseksi jääneet reunat viilattiin siistiksi.  

Seuraavaksi porattiin kiinnitysreiät pylväsporakoneella. Oikeat kohdat merkittiin huolella, 

eikä poraamisessa ollut mitään hankaluuksia. Lopuksi reiät siistittiin samaista 
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porakonetta käyttämällä. Isoa poranterää käytettiin reiällä juuri sen verran, että roskat 

saatiin pois (Kuva 20).  

 

Kuva 20. Kuva levystä työstetyistä paloista. 

Kun levyt olivat valmiit, tehtiin tasauspyörästön akselit. Terästangosta sahattiin 

metallivannesahalla sopivan mittaiset kappaleet, jotka sitten siistittiin viilaamalla. 

Paikalliseen tapaan kuuluu, että viisteet tehdään noin 45 asteen kulmaan. 

Rattaisiin kiinnitettiin pidätinrenkaat. Ensin rattaaseen porattiin kaksi pientä reikää, jonka 

jälkeen pidätinrengas kiinnitettiin siihen kahdella ruuvilla. Reikien poraamisessa täytyi 

olla erityisen tarkka, sillä reikää porattaessa oli vaarana rattaan halkeaminen eikä rattaita 

ollut yhtään ylimääräistä. 

Viimeinen vaihe ennen kokoonpanoa oli kulmatukien teko L-profiilin tangosta. Tangosta 

mitattiin oikean kokoiset palat, jonka jälkeen ne sahattiin metallivannesahalla. Palojen 

päät viilattiin siistiksi. Reikien paikat mitattiin huolella ja porattiin pylväsporakoneella. 

Reiät siistittiin aikaisemmin kuvaillulla tavalla.  
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6.3 Kokonaisuuden rakentaminen 

Seinärakennelma oli yksinkertainen, kaikki kiinnitettiin pienillä pulteilla ja muttereilla 

(Kuva 21). Kiinnitetyt seinät pysyivät hyvin koossa (Kuva 22). 

 

Kuva 21. Kiinnitys pultilla ja mutterilla. 

 

Kuva 22. Valmis seinärakennelma. 

 

Seuraavaksi laakerit asetettiin reikiinsä siten, että laakerin kaulus tuli sisäpuolelle. 

Laakerit kiinnitettiin paikoilleen lukituslevyllä, joka tuli akselille. Tämän jälkeen 
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asennettiin kaksi toisissaan kiinni olevaa ratasta. Ensin akseli työnnettiin laakerin läpi, 

jonka jälkeen siihen pujotettiin rattaat. Akseleiden päissä olevat rattaat kiinnitettiin 

paikoilleen ja pidätinrenkaat kiristettiin huolella. Tätä ennen laakerin kiinnittämiseen 

tarkoitetut lukituslevyt työnnettiin laakeriin kiinni. Lukituslevyn läpi voi liikkua vain yhteen 

suuntaan, joten se toimii hyvin juuri tällaisessa kokoonpanossa.  

Rattaat työnnettiin toisiinsa kiinni, jotta rattaiden paikat saataisiin optimoitua. Tämän 

jälkeen ainoa ratas ilman pidätinrengasta kiinnitettiin paikalleen lukituslevyllä. 

Pidätinrenkailla varustettujen rattaiden sijaintia muokattiin, kunnes tasauspyörästön liike 

saatiin sujuvaksi. Pidätinrenkaiden etu on siinä, että niillä voi optimoida tasauspyörästön 

liikettä vielä senkin jälkeen, kun koko kokoonpano on valmis (Kuva 23). 

 

Kuva 23. Valmis kokoonpano. 

Kokoonpanon valmistuttua rattaiden huomattiin olevan hieman liian jäykät sujuvaan 

pyörittämiseen, joten rattaita vedettiin hieman taaksepäin. Näin liike saatiin paranemaan, 

jotta laitteen periaatetta voidaan esitellä paremmin.  

Tukipalat kiinnitettiin runkoon, joka valmistettiin neliön muotoisesta alumiiniputkesta. 

Paloista leikattiin sopivan muotoisia, ja kaikki kiinnitettiin jälleen pienillä pulteilla ja 

muttereilla.  
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Tukipalojen akselille tulevaan päähän tarvittiin jonkinlainen holkki pitämään levyjä 

aloillaan (Kuva 24). 

 

Kuva 24. Luonnos tukilevyjen yläreunan tukemiseen. 

Siihen käytettiin pidätinrengasta ja puusta polttoleikattuja paloja, jotka eräs avulias 

paikallinen opiskelija valmisti laboratoriossa olleella koneella. Tukipalojen laakerit 

asetettiin siten, että niiden kaulus oli sisäpuolella. Täten holkki piti laakerit paikoillaan 

(Kuva 25). 

 

Kuva 25. Pidätinrenkaasta ja polttoleikatusta puusta tehty holkki. 
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Tukirakenteen tehtävänä oli helpottaa rattaiden pyörittämistä ja antaa hieman kuvaa 

siitä, miten tasauspyörästö liikuttaa kokonaisuutta riippuen siitä mihin suuntaan akselit 

pyörivät (Kuva 26). 

 

 

Kuva 26. Valmis kokoonpano ja tukirakenne. 
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7 LIIKESIMULOINTI 

Liikesimuloinnin tavoitteena oli tarkastella kallistusperiaatetta. Mallista tehtiin 

yksinkertainen. Kiinnityspisteitä oli kolme, alhaalla, keskellä ja ylhäällä. Niillä 

havainnollistettiin kuorman kiinnittämistä robottiin ja miten eri kohdat vaikuttavat 

kuorman kallistukseen.  

Mallissa on oletettu, että kuorma on robotin yläpuolella. Robotti itsessään sisältää 

moottorit ja muut elintärkeät osat, joten olisi vaikea pyhittää kuormalle tilaa keskeltä 

robottia. 

7.1 Ylin piste 

Ensimmäiseksi tarkasteltiin ylintä pistettä (Kuva 27). Painopiste ei muuta sijaintia 

juurikaan, joten kaikesta päätellen ylin kiinnityspiste ei olisi ihanteellisin tällaisessa 

robotissa.  

  

Kuva 27. Ylin kiinnityskohta. Kuormaa ei ole kallistettu. 
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Kuorma painaa enemmän kuin robottia esittävä rakenne, siksi painopiste ei ole 

rakennelman keskikohdassa. 

Kallistuksen jälkeen painopiste siirtyy sivulle ja aavistuksen verran alemmas. 

Kokonaisuudessaan liike jää vähäiseksi, joten tositilanteessa robotin kallistusvara ei 

kasvaisi kovin paljoa (Kuva 28). 

 

Kuva 28. Ylin kiinnityskohta. Kuorma on kallistettu. 

Tällainen sijoituspiste takaa sen, että robotin kokoonpanossa ei tarvitse miettiä 

erityisratkaisuja, koska sekä kuorma että tasauspyörästö ovat muuta robottia ylempänä. 

Jos käytössä olisi vaikka jokin sarjavalmistettu robotin runko, johon liitetään tässä työssä 

kuvaillun kaltainen mekanismi tasapainon säilyttämiseen, voisi ylintä kiinnityskohtaa 

harkita.  
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7.2 Keskimmäinen piste 

Alempana oleva piste (Kuva 29) mahdollistaa suuremman kallistuskulman, joten se 

vaikuttaisi olevan tasapainon kannalta parempi kiinnityskohta. Yleisesti ottaen on hyvä 

muistaa, että tasapainon kannalta painopisteen paras paikka on matalalla ja keskellä. 

Siten tasapaino on helpompi säilyttää. 

 

Kuva 29. Keskimmäinen kiinnityskohta. Kuormaa ei ole kallistettu. 

Kuvasta 29 näkee miten painopisteen sijainti ei käytännössä ole muuttunut 

perusasennossa. Kuorman ja alustan ero massan suhteen on niin suuri, painopiste säilyy 

ylhäällä, vaikka kiinnityskohta onkin alempana. Kuorman siirtämisen rooli tasapainon 

säilyttämisessä on ensiarvoisen tärkeää, koska kuorman osuus kokonaismassasta on 

suhteessa paljon suurempi. 

Kallistetun kuorman painopiste on selvästi sivumpana kuin ylemmäksi kiinnitetyssä 

(Kuva 30). Täten se auttaisi enemmän tasapainon säilyttämisessä mahdollistamalla 

suuremman kallistuskulman kuin aiemmin. 
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Kuva 30. Keskimmäinen kiinnityskohta. Kuorma on kallistettu. 

Robotin komponenttien sijoittelu vaatii enemmän huomiota, jos tasauspyörästö on 

keskemmällä. Se olisi kompromissi kallistuskulman ja helpon asennuksen välillä.  

Monimutkainen rakenne olisi huono huollettavuuden ja varmatoimisuuden kannalta, 

mutta toisaalta kenties mahdollistaisi pääsyn paikkoihin, joihin robotti ei muuten pääsisi. 

7.3 Alin kiinnityskohta 

Alin kiinnityskohta (Kuva 31) asettaa heti aivan uudenlaiset haasteet mekaaniselle 

suunnittelulle. On tärkeää pyrkiä mahdollisimman yksinkertaiseen ja toimivaan 

mekanismiin, mutta kuitenkin säilyttää alemman sijoittamisen mahdollistama suurempi 

kallistuskulma. 
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Kuva 31. Alin kiinnityskohta. Kuormaa ei ole kallistettu. 

Painopiste on aavistuksen alempana kuin ylimmän kiinnityspisteen painopiste. Jos runko 

olisi painavampi niin painopiste olisi selvästi paremmassa paikassa. Yksinkertaistettu 

malli on tehty helppoa havainnollistamista varten, eikä sitä pidä pitää täysin oikeaa 

robottia vastaavana. 

Alimman kiinnityspisteen suurin heikkous on se, että se vaatii paljon enemmän tilaa 

suhteessa esimerkiksi ylimpään kiinnityspisteeseen. Robotin suunnittelijoiden on 

tarkkaan harkittava, kuinka suunnitella robotti siten, että robotti on luotettava ja 

varmatoiminen, tukeva ja tarpeeksi yksinkertainen. Liian monimutkainen rakenne 

poistaa juuri sen edun, johon tasauspyörästö pyrkii: yksinkertainen ja helposti korjattava 

robotti soveltuu paremmin katastrofialueille kuin monimutkainen ja hintava. 

Kuva 32 osoittaa, että alin kiinnityskohta mahdollistaa selvästi suuremman kallistuksen 

kuormalle. Täten se on paras tasapainon säilyttämisen kannalta. Ottamatta huomioon 

tosielämän monimutkaisuuksia alin kiinnityspiste toimisi parhaiten. Se kallistaisi kuormaa 

reilusti ja pitäisi painopisteen alempana kuin ylemmät vaihtoehdot. 
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Kuva 32. Alin kiinnityskohta. Kuorma on kallistettu. 

Alin kiinnityskohta vaatii kuitenkin erityishuomiota suunnittelussa ja mahdollisesti tekee 

mekanismista monimutkaisemman kuin olisi tarkoitus. Lisäksi pidempi varsi joutuu 

kovemmalle rasitukselle kuin lyhyt. 

Jos robotista olisi mahdollista tehdä oikein matala, voisi ylempi kiinnityskohta toimia 

paremmin. Täten painopiste olisi valmiiksi matalalla eikä kallistuskulman tarvitsisi olla 

niin suuri kuin mahdollista.  
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7 LOPUKSI 

Fukushiman ydinonnettomuus ja laajemmin Tōhokun maanjäristys vuonna 2011 on koko 

maailmaa järkyttänyt katastrofi. Ympäri maailmaa asiantuntijat muun muassa robotiikan 

saralta pyrkivät auttamaan tuhojen selvittämisessä ja lopulta siivoamisessa. Tämän 

opinnäytetyön aiheena oli katastrofiapurobotin tasauspyörästön mekaniikkasuunnittelu, 

innoittajana juuri tuo yllä mainittu katastrofi. Tasauspyörästö suunniteltiin ja rakennettiin 

Iwakissa, joka on kaupunki Fukushiman prefektuurissa eli juuri sillä alueella, jota 

onnettomuus erityisesti koetteli.  

Työn tekninen osuus suoritettiin Fukushima National Institute of Technologyssa. 

Käytössä oli robotiikan laboratorio, josta löytyi perustyökaluja, joita tarvittiin työn 

suorittamisessa. Kielimuuri aiheutti ongelmia, koska yhteistä kieltä ei ollut. Vähitellen 

kommunikointi parani, kehitys etenkin japanilaisten opiskelijoiden englannin kielen 

puhumisessa oli huomattavaa. Työ sujui muuten hyvin ja tukea ja neuvoja sai 

tarvittaessa. Vaihto-opiskelijan arki tuli välillä tielle, joten suunnittelu ja 3D-mallinnus vei 

aikansa. Rakennusvaihe oli nopeasti ohitse, vaikka tarvittavia osia jouduttiin odottamaan 

arvioitua kauemmin. 

Malli osoitti perusperiaatteen toimivuuden, ja simuloinnin avulla näkee, miten kallistus 

varsinaisesti vaikuttaa painopisteen sijaintiin ja täten tasapainon säilyttämiseen 

epätasaisella alustalla. Jatkotutkimuksena voisi olla se, miten tasauspyörästön liikkeen 

saisi mekaanisesti yhdistettyä kuorman kallistuskulman muuttamiseen. Kaksi moottoria 

pyörittää omia akseleitaan, joten niiden synnyttämä liike on muutettava sellaiseksi, että 

kuorma kallistuu joko eteen ja taakse tai sivulta sivulle riippuen siitä, pyörivätkö moottorit 

samaan suuntaan vai eri suuntiin. 
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