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Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia droonien parviajattelun nykytilannetta ja tulevaisuudennäkymiä. Työssä tutkittiin myös ROS järjestelmän soveltuvuutta parviajatteluun ja sen kehitykseen. Tarkoituksena oli myös löytää parviajattelun ongelmakohtia ja löytää niille mahdollisia ratkaisuja.  Työ aloitettiin käymällä läpi droonien syntyperää. Tämän jälkeen perehdyttiin parviajatteluun ja sen nykytilanteeseen, jonka jälkeen siirryttiin droonien raken-teelliseen nykytilanteeseen ja sen soveltuvuuteen. Lopulta siirryttiin parviajatte-lun keskeisiin ongelmiin ja tulevaisuudennäkymiin. Viimeisenä Käytiin läpi ROS järjestelmää ja sen soveltuvuutta parviajattelun kehittämiseen.  Lopputuloksena saatiin kokonaiskuva nykytilanteesta, joka näyttää varsin hy-vältä. Ongelmakohtina löydettiin akkutekniikan tilanne ja parviajattelun vaativan tekoälyn kehitysvaihe. Myös eettiset kysymykset nostivat päätään. ROS järjes-telmän tärkeys parviajattelulle todettiin tärkeämmäksi kuin aluksi kuviteltiin ja se käyttökelpoisuudesta löydettiin yllättävän paljon positiivista.  
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ABSTRACT 
Tampere University of Applied Science Mechanical engineering Aircraft technology  Pirttikangas, Niko A swarm of drones as a service  Bachelor's thesis 32 pages, appendices 0 pages May 2021 
The purpose of this thesis was to research the present state and future per-spective of autonomic drone swarms. The thesis also includes investigating the properties and suitability of the ROS system regarding said drone swarms. Finding the problems of swarm technology and the solutions for them was also one purpose of the thesis.  The work begun by going through the history of drones. After that, the focus continued towards swarm technology and the present state of it. Next it was time to go through the structural state of drones and the suitability of drone de-sign for swarm technology. Lastly the ROS system was taken into account and how suitable it was for swarm technology.  The final conclusion is a good general view of the present state, which actually looks very promising. The biggest problems the technology faces are the state of modern battery technology and the state of Artificial intelligence needed to successfully operate an autonomous drone swarm. There were also ethical problems regarding fully autonomous systems. The importance of the ROS sys-tem was found greater than expected and also the compatibility was found mostly positive.  
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ERITYISSANASTO  
 
 
MIA/UAV                         Miehittämätön ilma-alus 
Lentotietokone                Multikopterin keskusyksikkö 
ROS                                Robot Operating System 
RPM                                Revolutions per minute 
ESC                                Electronic speed controller 
Drooni                             Miehittämätön ilma-alus 



6 

 

1 JOHDANTO 
 
 
Työssä käydään läpi multikoptereiden ja droonien historiaa. Drooni- nimitys on 
yleinen nimitys miehittämättömästä ilma-aluksesta, mutta työssä keskitytään 
erityisesti multikoptereihin. Työssä kerrotaan mistä multikopterit ovat lähtöisin ja 
miksi niiden kehitys on aloitettu. Työn päänäkökulmana on kuitenkin multikopte-
reiden nykytilanne ja erityisesti työssä kartoitetaan niiden mahdollisuudet itse-
näiseen parviajatteluun. 
 
Parviajattelulla tarkoitetaan multikoptereiden itsenäistä päätöksentekoa ja tehtä-
vien jakoa eri yksiköiden kesken. Tutkimuksen aikana käydään myös läpi erilai-
sia käyttötarkoituksia ja mitä hyötyä parviajattelusta on eri tilanteissa. Lopulta 
työssä painitaan parviajattelua liittyviä haasteita vastaan ja kuinka niitä voisi rat-
koa.  
 
Työssä sivutaan myös multikoptereiden integroimista ROS järjestelmiin tiedon-
välityksen helpottamiseksi. Tarkoituksena on kehittää eksponentiaalisesti kehit-
tyvää alaa ja olla mukana tulevaisuuden rakentamisessa multikoptereiden sa-
ralta. 
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2 MULTIKOPTEREIDEN HISTORIA 
 
 
2.1 Ensimmäiset miehittämättömät ilma-alukset 
 
Jotta voidaan ymmärtää multikoptereiden historiaa, täytyy ensin lähteä liikkeelle 
ensimmäisten miehittämättömien ilma-alusten valmistuksesta. Tekstin selkeyt-
tämiseksi käytetään lyhennettä MIA jatkossa. 
 
Ensimmäinen MIA on jo vuonna 1839 Australian kehittämä räjähteillä lastattu il-
mapallo. Kyseisillä ilmapalloilla hyökättiin Venetsiaan (findingDulcinea Staff 
2011). Hyökkäys oli kyseenalainen, sillä osa ilmapalloista kulkeutui tuulen mu-
kana takaisin Australialaisten päälle, pommittaen heitä. Alla taiteilijan oma nä-
kemys sodassa käytetyistä pommeista 
 

 
KUVA 1. Balloon bombs (Prof. Jurij Drushnin/Monash University) 
 
Kuten tästä voidaan päätellä, idea MIA:siin on jo syntynyt kauan aikaa sitten. 
Tästä pisteestä kehitystä on tapahtunut huimasti. 
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2.1.1 Ensimmäiset kauko-ohjattavat lennokit 
 
Siipien ja lentokoneiden kehitys kiitos Wrightin veljesten Wilburin ja Orvillen, an-
toi eväät myös ensimmäisten kauko-ohjattavien lennokkien kehitykseen. 
 
Ensimmäinen kunnolla toimiva kauko-ohjattava lennokki on kehitetty vuonna 
1938. Lennokki on Goodin veljesten Waltin ja Billin kehittämä. Alla kuva len-
nokista 
 

 
KUVA 2. Ensimmäinen radio-ohjattu lennokki (Radio Control n.d) 
 
 
 
2.1.2 Ensimmäiset kauko-ohjattavat helikopterit 
 
Kehityksen myötä idea ja tarve MIA:siin, jotka pystyisivät nousemaan ja laskeu-
tumaan pystysuoraan syntyi, poistaen tarpeen kiitoradalle ja mahdollistavan lei-
jumisen paikallaan. 
 
Vuonna 1939 kehitettiin ensimmäinen käytännöllinen helikopteri ja vasta 
vuonna 1970 kehitettiin ensimmäinen toimiva kauko-ohjattava helikopteri. Kehi-
tyksessä oli paljon haasteita ja näin ollen meni todella kauan ennen kuin käy-
tännöllinen versio saatiin tuotettua. 
 
 
 
2.1.3 Ensimmäiset multikopterit 
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Multikoptereilla tarkoitetaan MIA:ksia, joissa on kaksi tai enemmän pyöriviä 
roottoreita. Multikopterit ovat myös VTOL (vertical takeoff and landing) aluksia, 
kuten helikopterit. Käytännöllisyyden vuoksi on yleistä, että multikoptereissa on 
neljä tai enemmän pyöriviä roottoreita. 
 
Multikoptereiden villityksen myötä voisi olettaa, että multikopterit ovat kehitty-
neet vasta 2010 luvun jälkeen. Tosiasia on, että ensimmäinen lelu multikopteri 
on kehitetty jo 1990 luvun alussa japanissa. 
 
Ensimmäiset harrastelijatason multikopterit saivat alkunsa 1990 luvun lopussa 
elokuvan ”Inspector Gadget” tuoman julkisuuden myötä. 2000 luvun jälkeen 
multikopterit kasvattivat suosiotaan ja vuonna 2010 ensimmäinen kaupallinen 
harrastelijatason multikopteri tuotiin markkinoille Parrot nimisen yrityksen toi-
mesta. Malli toimi Wi-Fi yhteyden kautta ja oli suuressa suosiossa. 
 
Nykytason multikopterit saivat alkunsa vuonna 2015, kun 3D Robotics julkaisi 
multikopterin nimeltä ”Solo”. Tämä oli ensimmäinen multikopteri, joka mahdol-
listi myös ammattitason kuvauslaitteiston käytön koptereissa. 
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3 PARVIAJATTELU 
 
 
3.1 Mitä tarkoitetaan oikealla parviajattelulla 
 
Sanan parviajattelu kuullessaan, tulee varmasti mieleen hienot valonäytökset, 
joita multikoptereilla on tuotettu. Monesti ihmetellään kuinka kyseiset näytökset 
ovat toteutettu ja kuinka kopterit eivät törmäile toisiinsa. Pintaa enempää raa-
paisematta tullaan siihen ajatukseen, että kopterit työskentelevät yhdessä ja 
keskustelevat keskenään. Tämä ei kuitenkaan ole totta. Kopterit kyllä työsken-
televät yhdessä, mutta yhteistä älyä niillä ei ole. Kullekin kopterille on määritelty 
ennalta määritetty lentorata, jota ne noudattavat. Kopterit eivät tiedä toisistaan 
sen enempää kuin ihmisetkään tietävät toistensa menoista kadulla kohdates-
saan ja koptereihin asennetut anturit ohjaavat koptereita väistämään toisiaan 
kuin ihminen väistää vastaantulijaa (Tahir, A., Böling, J., Haghbayan, M-H., Toi-
vonen, H. & Plosila, J 2019). 
 
Oikea parviajattelu on toimintamalli, jossa kaikki yksilöt keskustelevat keske-
nään ja suorittavat yhtä tehtävää yhdessä. Oikean parviajattelun pääideana on 
vähentää käyttäjän työtaakkaa ja antamalla koptereille mahdollisuus itsenäi-
seen ajatteluun ja itsenäiseen päätöksentekoon. Parviajattelussa pyritään mah-
dollisimman käyttäjäystävälliseen tilanteeseen, jossa jokaista yksilöä ei tarvitse 
käskeä erikseen. Esimerkkinä tällaisesta tilanteesta voidaan käyttää mehiläis-
parvea (Embention 2019). Mehiläisparvella on yleinen tehtävä, joita yksilöt työs-
tävät. Mikroprosessoreiden ja antureiden sijaan mehiläiset käyttävät kemiallista 
viestintää apunaan eli feromoneja. Ajatusperiaatteeltaan kuitenkin toimintamalli 
on sama. Eläinkunnassa on monia lajeja, jotka toimivat samalla tavalla. 
 
Parviajattelussa voidaan tehtävän monimutkaisuuden vuoksi hyödyntää myös 
mahdollista maa-asemaa tai ”emoyksikköä”. Maa-asemalla/emoyksiköllä tarkoi-
tetaan yksikköä, joka kerää koptereiden keräämän tiedon yhteen paikkaan ja 
analysoi tiedon helpommin kerättäväksi. Tämä mahdollistaa myös sen, että jo-
kaista kopteria ei tarvitse ohjelmoida jokaista tehtävää varten erikseen, vaan riit-
tää että maa-asemalla/emoyksiköllä on tieto tehtävästä ja tehtävän tilanteesta ja 
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näin kommunikoi kaikkien yksiköiden kanssa. Riittää että yksittäisessä kopte-
rissa on vain perusäly tehtävän suorittamiseen (Safi Michael 2019). 
 
 
3.1.1 Esimerkkitilanne  
 
Jotta voidaan helpommin käsittää kuinka parviajattelu toimisi, otetaan esimerk-
kinä tilanne, jossa halutaan laskea tietyn alueen kaikki puut metsänhallinnolli-
sista syistä. Normaalisti tilanne hoidettaisiin manuaalisesti jalkaisin ja veisi ai-
kaa kohtuuttoman paljon etenkin alueen ollessa suuri. Käyttöön kuitenkin saa-
daan 100 kopterin parvi, joka toimii parviajattelumallilla. 
 
Ensimmäinen vaihe on ohjelmoida ja varmistaa koptereiden varustuksen olevan 
riittävä tehtävän suorittamiseen. Tähän tehtävään riittävä varustus sisältäisi pe-
rusvarustuksen, kameran, sekä ohjelmiston, joka tunnistaa ja numeroi puut. Jo-
kainen kopteri varustettaisiin kameralla ja ohjelmistolla. Alla esimerkkikuva kop-
terista, johon kiinnitetty kamera. 
 

 
KUVA 3. DJI PHANTOM (Bestquad 2019) 
 
Toinen vaihde on määritellä tehtävä ja tehtäväalueen laajuus. Tehtävä syötettäi-
siin kollektiivisesti jokaiselle kopterille esimerkiksi Wi-Fi yhteyden kautta. Jokai-
sella kopterilla on nyt vain yksi yhteinen tehtävä. Kuvata alue ja laskea puut. 
 
Kolmannessa vaiheessa kopterit lähetettäisiin suorittamaan tehtävää. Heti teh-
tävän alussa parvi sopisi keskenään, mitä aluetta kukin yksikkö menee kuvaa-
maan. Alueen jakoon vaikuttaa moni tekijä esimerkiksi laskettu akun kesto ja 
matka lähtöpisteestä kuvauspaikalle. Parvi tietää missä kukin yksikkö menee ja 
osaa näin ollen välttää päällekkäistä kuvausta. Ohjelmiston merkitessä puita 
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liikkuu tieto yksiköiden välillä jokaisesta puusta ja näin jokainen yksikkö tietää 
mitkä puut ovat jo laskettuja ja mitkä eivät. 
 
 
Ongelmatilanteissa parvi osaa mukautua tilanteeseen. Esimerkiksi jos yksikkö 
jostain syystä hajoaa ja tippuu, osaa parvi jakaa suorittamatta jäänyt osuus kes-
kenään ja näin varmistaen tehtävän suorittamisen kokonaan. Akkujen käydessä 
vähiin on lähtöpisteessä reservissä valmiina täydellä akulla odottava yksikkö 
odottamassa ja valmiina jatkamaan keskeyttävän yksikön tehtävää. 
 
Tehtävän suoritettuaan kaikki yksiköt palaavat lähtöpisteeseen ja puut ovat las-
kettu. Esimerkkitilanne on tietenkin todella yksinkertaistettu, mutta idea kuinka 
parviajattelu toimii, tulee kuitenkin selväksi. 
 
 
3.2 Parviajatteluteknologian nykytilanne 
 
Teknologian kehittyminen on ollut todella nopeaa viimeisen vuosisadan aikana 
ja paljon uraauurtavaa kehitystä on tapahtunut. Vaikka moni tekniikka on tällä 
hetkellä todella kehittynyttä, on parviteknologia vielä lastenkengissä. Ensimmäi-
nen taho, joka on parviteknologian kehitykseen erityisen kiinnostunut, on tieten-
kin puolustusvoimat, joka on tällä hetkellä suurin rahoittaja tutkimuksessa. Sivii-
lipuolen kehitys on myös hyvässä vauhdissa, mutta puolustusvoimien hiljaisuus 
tutkimuksen kehityksessä hidastaa siviilipuolen kehitystä (McMullan Thomas 
2019). 
 
Ympäri maailmaa on yrityksiä, jotka ajavat parviajatteluteknologiaa eteenpäin ja 
kilpailu ensimmäisen myytävän droneparvipalvelun tuomisesta on kova. Yksi 
suurimpia tunnettuja yrityksiä on Intel Oy. Yritys on tunnettu mikroprosessoreis-
taan ympäri maailman ja liikevaihto on yli 60 miljardia dollaria. Intel on kehittä-
nyt droneteknologiaa jo pidemmän aikaa ja on saavuttanut myös Guinessin 
maailmanennätyksen lennättäessä eniten droneja samanaikaisesti ilmassa. Tä-
män toteutus ei kuitenkaan noudata parviajattelumallia, vaan jokainen drone on 
ohjelmoitu erikseen tekemään tehtävänsä. Vaikka maailmanlaajuisesti yritykset 
ovat kiinnostuneet parviajattelun tuomista hyödyistä, valitettavan vähän yrityksiä 
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kehittää alaa aktiivisesti. Puolustusvoimien kontribuutiosta ei voida koskaan olla 
varmoja. On mahdollista, että puolustusvoimat pitävät tutkimukset sisäisesti, 
eikä siviilipuoli tule koskaan siitä hyötymään. 
 
Multikopterit tarvitsevat tiettyjä sensoreita ja komponentteja perustoimintoihin. 
Näillä peruskomponenteilla ei vielä voida suoraan ohjata useita yksiköitä sa-
manaikaisesti. Seuraavaksi käydään läpi nykyajan multikopterin peruskom-
ponentit ja niiden tehtävät. 
 
 
3.2.1 Runko 
 
Ensimmäisenä komponenttina on multikopterin runko. Runko on multikopterin 
selkäranka ja kaikki loput komponentit rakentuvat sen ympärille. Rungon koko 
päättää jo paljon multikopterin suorituskyvystä, mitä isompi runko, sitä enemmän 
siihen mahtuu komponentteja ja sitä suuremmat moottorit siihen voidaan kiinnit-
tää ja näin siihen saadaan suurempi hyötykuorma. Rungon tehtävänä on kantaa 
kaikki komponentit ja mahdollistaa niiden tasapainoinen sijoitus multikopterille. 
Rungon koko mitataan vastakkaisten ”käsien” välimatkasta (kuva 4). Runkoja on 
monenlaisia ja sen valinta päättää myös multikopterin roottoreiden määrän. Alla 
esimerkkikuva rungon koon mittaustavasta. 
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KUVA 4. Multikoptereiden koon mittaus (FPV Racing Drone Resources: Your 
Ultimate guide to FPV n.d.a) 
 
Kuvassa (4) käytetään esimerkkinä nelikopteria, mutta tämä tyyppi ei ole ainoa 
käytetty runkotyyppi. Yleisesti voidaan sanoa multikoptereiden olevan kaikki kol-
men tai yli kolmen moottorin omaavia. Alla esimerkkikuva. 
 

 
KUVA 5. Erityyppisiä runkoja (FPV Racing Drone Resources: Your Ultimate 
guide to FPV n.d.b) 
 
Vaikka moottoreiden lukumäärä voi vaihdella, täytyy moottoreiden vääntömo-
menttien kumota toisensa stabiilin lennon aikaansaamiseksi. Siksi mekaanisten 
ongelmien välttämiseksi käytetään mieluiten vain parillisten ”käsien” omaavia 
runkotyyppejä. Kuvassa (5) olevista tyypeistä Tricopter- tyyppi ei ole tästä syystä 
suosittu. Mahdollisuudet kuitenkin ovat melkein rajattomat. 
 
Parviteknologian kannalta runko ei ole oleellisin asia. Rungon koko on aina valit-
tavissa tehtäväkohtaisesti ja nykyajan rungot ovat täysin soveltuvia parviteknolo-
gian kehitykseen. 3-D tulostus tuo täysin rajattomat mahdollisuudet runkojen va-
lintaan ja niiden valmistaminen on erittäin helppoa tulostamalla. 
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3.2.2 Lentotietokone 
 
Multikopterin tärkein komponentti on lentotietokone, tämä komponentti on multi-
kopterin ”aivot” ja tätä kautta kulkee kaikki sisäinen signaali ja data. Myös lento-
tietokone valitaan usein multikopterin koon mukaan ja siihen tulevien lisäkompo-
nenttien mukaan. Suurimpia tämänhetkisiä lentotietokoneiden valmistajia ovat 
Dualsky, EMAX, Walkera ja V-GOOD. Suuremmissa multikoptereissa käytetään 
myös paljon avoimia ohjaimia kuten Pixhawk ja Arduino niiden monipuolisuuden 
takia. 
 
Lentotietokoneen tehtävä on ohjata ohjaimelta tuleva signaali käskyiksi muille 
komponenteille. Lentotietokoneen mukana tulee myös monesti gyroskooppi sekä 
virranjakaja. Nykyään lentotietokoneisiin sisältyy enemmän ja enemmän tekniik-
kaa, jolloin lisäkomponenttien määrä vähenee ja näin säästyy tilaa ja painoa. 
Avoimia ohjaimia kuten Pixhawk käytetään silloin, kun kopterissa on lisälaitteita, 
jotka halutaan liittää ohjaimen toimintoihin. Esimerkkinä lämpökamera. Lentotie-
tokone on multikopterin tärkein ja monimutkaisin osa, joten multikopteria raken-
taessa kannattaa tähän komponenttiin panostaa. Multikopterin lentotietokonetta 
voidaan verrata esimerkiksi tietokoneen emolevyyn. 
 
Lentotietokone on myös parviajattelun kannalta keskeinen komponentti. Tällä 
hetkellä markkinoilla olevat komponentit eivät ota huomioon mahdollisuutta kom-
munikointiin muiden multikoptereiden kanssa, vaan kaikki tieto liikkuu vain yksi-
kön ja ohjaimen välillä. Parhaita lentotietokoneita parvikäyttäytymiseen ovat mah-
dollisimman avoimet komponentit esimerkiksi Arduino ja Pixhawk. Myöskin ROS 
(Robot Operating System) on nostamassa päätään potentiaalisena ohjausjärjes-
telmänä parvikäyttäytymisen toteuttamiseksi. ROS- järjestelmästä kerrotaan li-
sää kohdassa 3.5 ROS Järjestelmä. 
Tällä hetkellä lentotietokoneiden taso ei kykene parviteknologian tuomiin haas-
teisiin, ja ratkaisu on löydettävä avoimista järjestelmistä kuten aikaisemmin mai-
nitut Pixhawk, Arduino ja ROS. 
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3.2.3 Moottorin elektroninen nopeudensäädin 
 
Nopeudensäädin, eli ESC (Electronic Speed Controller) on keskeinen kompo-
nentti multikopterin ohjattavuuden kannalta. Nopeudensäätimien tehtävä on oh-
jata akulta tuleva virta moottoreille ja säätää virta moottoreille sopivaksi kuhunkin 
tilanteeseen. Ilman nopeudensäätimiä multikopterin ohjaus tarkasti olisi liki mah-
dotonta. 
 
Komponentti sijoitetaan moottorin ja lentotietokoneen väliin ja yksi säädin on vas-
tuussa yhdestä moottorista ja siihen tulevan virran ohjauksesta. Nopeudensäädin 
muuttaa moottoreille menevää virtaa sen mukaan, miten lentotietokoneelta tule-
vat käskyt haluavat. Esimerkkinä käyttäjä haluaa lisätä lentokorkeutta, joten 
moottoreille täytyy lisätä tehoa. Käyttäjä antaa käskyn ohjaimesta lisätä lentokor-
keutta ja käsky välittyy lentotietokoneeseen. Lentotietokone laskee tarvittavan 
virran tämän toteuttamiseksi ja käskee nopeudensäädintä lisäämään moottoreille 
menevää virtaa. Tällöin multikopterin moottoreille ohjautuu enemmän virtaa ja 
nousee korkeammalle. 
 
Nopeudensäädin pääsee vasta kunnolla oikeuksiinsa, kun multikopterilla liiku-
taan nopeammin ja vaaditaan nopeita virranmuutoksia moottoreihin. Esimerkiksi 
nopeat käännökset ja korjausliikkeet vaativat jokaiselle moottorille eri kierrosno-
peudet ja täten jokaiselle moottorille täytyy olla oma nopeudensäädin. Nopeu-
densäädintä valittaessa tulee ottaa huomioon akulta tuleva virta ja sen käyttöjän-
nite. Väärin valittuna nopeudensäädin luultavimmin hajoaa kesken kuormituksen 
ja aiheuttaa näin kopterin putoamisen. Pääsääntönä kuitenkin valitaan mieluusti 
ylimitoitettu nopeudensäädin kuin alimitoitettu. 
 
Parviajattelun kannalta nopeudensäätimillä on keskeinen rooli virrankulutuksen 
ja onnettomuuksien välttämisen kannalta. Nykyiset nopeudensäätimet ovat riittä-
vän tarkkoja parvikäyttäytymisen toteuttamiseksi, mutta parannuksiin on vielä va-
raa etenkin turvallisuuden kannalta. 
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3.2.4 Roottorit 
 
Multikopterin roottorit ovat kopterin näkyvimmät ja äänekkäimmät komponentit. 
Roottorit ovat tekniikaltaan varsin yksinkertaisia, mutta silti yksinkertaisuudes-
saan vaativat erittäin tarkan suunnittelun oikeanlaisen lopputuloksen toteutta-
miseksi. Roottoreiden lukumäärä riippuu täysin rungon valinnasta ja niitä on aina 
sama määrä kuin aikaisemmin mainittuja nopeudensäätimiä. 
 
Roottoreiden valinta on erityisen tärkeää, kun kopterin tehtävä on tiedossa. Va-
linta tehdään löytämällä tasapaino painon, maksiminostovoiman ja energiatehok-
kuuden välillä. Roottorit luokitellaan niille omalla Kv luokituksella, joka kertoo 
kuinka monta kierrosta roottori pyörähtää volttia kohden minuutissa. Kierrosno-
peus lasketaan kertomalla Kv arvo roottorin käyttöjännitteellä V alla olevan kaa-
van mukaan. 
 
 𝑅𝑃𝑀 = 𝐾𝑣 ∙ 𝑉. (1) 

 
Ja tästä saadaan sijoittamalla esimerkkilukuarvot kaavaan. 
 

𝑅𝑃𝑀 = 2300 𝐾𝑣 ∙ 16,8 𝑉 = 38 640 RPM 
 
Tästä nähdään roottorin kykenevän maksimissaan 38 640 kierrokseen minuu-
tissa. Esimerkissä käytetyt Kv arvot ovat yleisesti käytössä kilpadroonien rootto-
reissa niiden käyttäessä pieniä propelleja. Suuremmat Kv arvot tuovat enemmän 
nostovoimaa kierronopeuksien kautta, mutta käyttäessä suurempia propelleja 
tarvitaan niiden pyörittämiseen enemmän vääntöä. Suuremmat Kv arvot pieniin 
propelleihin ja pienemmät, esimerkiksi 1100 Kv roottorit ovat tarkoitettu suuriin 
propelleihin. 
 
Parviajattelun kannalta tämänhetkiset roottorit ovat tarpeeksi kehittyneitä, sillä 
myös turvallisuuden puolesta roottorit ovat hyvin luotettavia eikä niissä esiinny 
yksinkertaisuuden vuoksi ongelmia 
 



18 

 

3.2.5 Akku 
 
Akkutekniikan kehitys on nykyhetkellä todella nopeaa ja samalla myös yksi suu-
rimmista kompastuskivistä multikoptereiden kehityksen kannalta. Akku on lopulta 
multikopterin ”sydän” ja se halutaan mahdollisimman kestäväksi virrankulutuksel-

taan, että fyysiseltä kestävyydeltään. Tämänhetkinen akkutekniikka rajoittaa huo-
mattavasti multikoptereiden lentoaikoja roottoreiden ollessa virtasyöppöjä. 
 
Tällä hetkellä itse akkutekniikka hidastaa akkujen kehittymistä, sillä akun paino 
lisää virran kulutusta, jolloin tarvitaan entistä suurempia akkuja. Tästä syntyy noi-
dankehä, joka estää pidempien lentoaikojen toteutuksen. 
 
 
3.2.6 Antenni ja radiovastaanotin 
 
Multikopterin antenni ja vastaanotin ovat erittäin tärkeitä komponentteja tiedon 
välitykseen käyttäjän/ohjaajan ja multikopterin välillä. Ilman näitä komponentteja 
ei yksikkö voisi mitenkään saada reaaliaikaista ohjausta toimintoihinsa. Antenni 
on käytännössä muunnin, joka muuttaa sähköisen energian elektromagneet-
tiseksi säteilyksi, kuten radioaalloiksi. Antennin tyypillä ei ole väliä onko se tarkoi-
tettu lähettämiseen vai vastaanottamiseen. Parviajattelussa antennin tyypillä on 
väliä eri käyttötarkoituksiin, sillä antennin ominaisuudet sen kyvyssä vastaanot-
taa eri taajuuksia määrittää yksikön mahdollisen kantaman vastaanottaa käskyjä 
ja tietoa. 
 
Radiovastaanotin toimii eräänlaisena tulkkina antennin saamalle signaalille. Il-
man vastaanotinta antennin vastaanottama signaali on vain kohinaa, jota ei voida 
hyödyntää mitenkään. Multikopterin radiovastaanottimella on siis tärkeä tehtävä 
ja se yleisesti paritetaan sopivan antennin kanssa. Radiovastaanotin edelleen 
taas välittää tiedon signaalista lentotietokoneelle, josta kerrottiin kohdassa 3.2.2 
Lentotietokone. Vastaanotin kykenee myös kertomaan tietoja takaisin signaalin 
lähettäjälle. Esimerkkinä lentotelemetriaa eli akun varaustilaa, moottoreiden pyö-
rimisnopeuksia ja erilaisten lisälaitteiden luomaa dataa, josta keskustellaan seu-
raavassa kappaleessa 3.2.7 Lisävarusteita. 
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3.2.7 Lisävarusteita 
 
Lisävarusteet ovat multikopterin vähiten tärkeitä osia kopterin toimivuuden kan-
nalta, mutta ne ovat perusta minkä vuoksi multikoptereita kehitetään erilaisiin 
käyttötarkoituksiin. Ennen kopterin rakentamista täytyy tiedossa olla käyttötar-
koitus. Tämä käyttötarkoitus monesti myös määrittää kaikki eri osat multikopte-
rista, joista on aikaisemmissa kappaleissa keskusteltu. Lisävarusteet ovat oike-
astaan ainoa syy miksi multikoptereita ollaan alun perin lähdetty kehittämään. 
Kaikista yleisin lisävaruste joka multikoptereissa on käytössä, on kamera. 
Tämä ei varmasti tule yllätyksenä, sillä monelle koko multikopterin käsite pyörii 
vain sen kantaman kameran ympärillä. 
 
Multikopteriin voidaan liittää oikeastaan mitä vain lisälaitteita ja tämä monipuoli-
suus antaa sille erittäin korkean käyttöarvon. Etenkin tulevaisuutta ajatellen, kun 
monet laitteet kehittyvät kevyemmiksi ja pienemmiksi. 
 
Esimerkkeinä mahdollisista lisälaitteista ovat esimerkiksi: lämpökamerat, kos-
teusanturit, kantolaitteet ja äärimmäisissä tapauksissa multikoptereita on myös 
aseistettu. Nämä lisälaitteet antavat multikoptereiden ja parviajattelun mahdolli-
selle yhteistyölle erityisen paljon lisäarvoa. Esimerkkinä kuvitellaan 30 yksikön 
parvi, jossa kymmenellä on lämpökamera, kymmenellä on kosteusanturi ja kym-
menen kantaa kasvin siemeniä. Parvi voisi yhteistyöllä kasvattaa suurelle alu-
eelle kasveja ja löytämällä kasveille aina otolliset kasvuolosuhteet ja tehdä tä-
män aivan itsenäisesti ilman ihmisen jatkuvaa ohjausta. 
 
 
3.3 Parviajattelun keskeiset ongelmat 
 
Parviajattelu on todella kehittynyttä teknologiaa ja kehittynyt teknologia tuo myös 
mukanaan alati suurempia ongelmia. Seuraavaksi pureudutaan ongelmiin, jotka 
jarruttavat, hidastavat ja saattavat estää tiettyjen käyttömahdollisuuksien toteutu-
misen. Parviteknologia on ongelmistaan huolimatta monen yrityksen mielessä ol-
lut jo pitkään ja vasta lähiaikoina yritykset ovat lähteneet sitä kehittämään. Kehi-
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tyksen varrella ongelmia ilmenee vielä lisää, mutta keskitytään tämänhetkisiin on-
gelmiin ja miten niitä voitaisiin ratkoa. Seuraavissa kappaleissa käydään läpi suu-
rimmat ongelmakohdat, jotka ovat: 
 

- Tekniikka 
- Turvallisuus 
- Eettisyys 
- Ruuhkautuminen 

 
 
3.3.1 Tekniikka 
 
Suurin ongelma on tällä hetkellä tekniikan saralla. Tekniikka jarruttaa tällä het-
kellä eniten ja sitä myös kehitetään tehokkaimmin. Kuten aikaisemmissa luvuissa 
on kerrottu, suurin osa tekniikasta parviajattelun ulkopuolella on yhteensopivaa 
tekniikan toteuttamiseksi, eli sensorit ja lennettävyys ovat tarpeeksi hyvällä ta-
solla. Mutta parviajattelun toteuttamiseksi täytyy kehittää uusia lähestymistapoja 
itse tekoälyn osalta. Keskitytään neljään pääongelmaan tekniikan osalta, jotka 
ovat: törmäyksenesto, tiedon prosessointi, tiedon välitys ja päätösten priorisointi. 
 
Törmäyksenesto on idealtaan todella yksinkertainen, mutta tekniseltä toteutuk-
seltaan haastava, sillä yksiköiden tarvitsisi toistensa lisäksi pystyä väistämään 
myös parven ulkopuolella olevia esteitä. Tällä hetkellä robotiikassa on jo käy-
tössä sensoreita, jotka pystyvät tarkasti analysoimaan mahdolliset kohteet. On-
gelma tulee siinä, kun lentävään laitteeseen ahdetaan suuri määrä sensoreita ja 
painon pitäminen alhaalla on kuitenkin iso prioriteetti suunnitteluvaiheessa. Pie-
nempiäkin sensoreita kyllä on, mutta niiden tarkkuus voi olla liian epäluotettava, 
kun kyseessä on nopeasti, alati muuttuva tilanne. Yksi tehokas, monipuolinen 
luotettava ja kevyt sensori ratkaisisi tämän ongelman. Tällä hetkellä multikopte-
reissa käytetään monia erilaisia sensoreita törmäyksenestoon, mutta kyseiset 
sensorit ovat tarkoitettu yksittäisen multikopterin esteen havainnointiin ja väistä-
miseen. 
 
Parvitekniikassa käytettävien sensoreiden täytyisi kyetä tunnistamaan sekä kiin-
teät esteet ympäristössä, että liikkuvat esteet kuten toiset yksiköt. Parven koon 
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kasvaessa ja parven sisällä tapahtuvien kohtaamisien lisääntyessä sensoreiden 
täytyisi olla koko ajan tarkempia ja nopeampia. Sensoreiden välittämä tieto täy-
tyisi olla myös jaettavissa parven kaikkien yksiköiden välillä, jotta tieto mahdolli-
sesta esteestä välittyisi kaikille mahdollisimman nopeasti ja parvi reagoisi estee-
seen yksikkönä, eikä olisi kyse enää yksittäisten yksiköiden reagoinnista. LIDAR- 
tutkatekniikka on tällä hetkellä yksi luotettavimmista ja tarkimmista tavoista ana-
lysoida ympäristö nopeasti ja tarkasti. Tässä tekniikassa on kuitenkin isona mii-
nuksena liikkuvien kohteiden tarkka havainnointi. 
 
Kameroiden kehittyessä konenäköä tullaan hyödyntämään törmäyksenestossa, 
sekä kohteentunnistuksessa enemmän. Tällä hetkellä yritys nimeltä Skydio on 
kehittänyt järjestelmän, joka perinteisten tutkasensorien sijaan analysoi ympäris-
töään lukuisilla kameroilla, joista yrityksen kehittämä algoritmi koostaa jokaisen 
kameran kuvasta kolmiulotteisen reaaliaikaisen kuvan. Järjestelmä täten tunnis-
taa kaikki mahdolliset esteet ja yritys lupaakin tulevaisuudessa multikopteria, joka 
ei ikinä törmää. Yritys on pieni, mutta haastaa jo suurimpia yrityksiä innovaatioil-
laan. 
 
Sensoreiden ollessa ongelma fyysisen suorituskyvyn kannalta, tiedon proses-
sointiin tarvittava tekniikka on toisenlainen. Yksiköiden keräämän datan proses-
sointi tuo omat haasteensa. Nykyaikana prosessoriteho kasvaa kasvamistaan ja 
prosessorit pienenevät, mutta myös virrankulutus nousee tehojen myötä. Teh-
tävä, johon tarvittaisiin droneparvea on varmasti datamäärältään myös suhteelli-
sen vaativa. Jotta datan prosessointi ei jäisi yhden yksikön, esimerkiksi maa-ase-
man taakaksi, täytyisi jokaisessa yksikössä olla pieni osa prosessointitehoa. Teh-
den yhdestä yksiköstä pienimuotoisen tietokoneen 
 
 
3.3.2 Turvallisuus 
 
Tekniikan kehittyessä myös automaattisesti turvallisuus kehittyy. Turvallisuus tu-
lee kuitenkin olemaan iso kompastuskivi, joka pakottaa kehityksen tiettyyn suun-
taan. Droonien yleistyessä ilmatilassa saattaa olla satoja, jos ei jopa tuhansia 
drooneja samaan aikaan ja ei saisi olla tilannetta, jossa yksikin yksikkö tippuisi 
sivullisen päälle ja näin tuottaen vahinkoa. Tietenkin turvallisuus on suhteellista, 
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sillä ihmiskunta ei ole vielä onnistunut kehittämään sataprosenttisen turvallisia 
järjestelmiä esimerkiksi kuljetuksen osalla. Turvallisuus on droonien osalta kykyä 
vioittua turvallisesti, eikä niinkään olla täysin viattomia. Tätä voitaisiin kehittää 
esimerkiksi erilaisin turvalaittein esimerkiksi pieni laskuvarjo ja hälytin, joka mini-
moisi vahingot yksikön pudotessa ja vielä varoittaen alla kulkijoita. Tämäkään 
tapa ei ole aukoton, mutta vain yksi esimerkki ongelman ratkaisemiseksi. 
 
Tulevaisuudessa turvallisuuden varmistaminen helpottuu entisestään ja erilaiset 
ratkaisut muihinkin aloihin tulevat auttamaan droonien kanssa. Kyse on enem-
män siitä, kuinka paljon myönnytyksiä ollaan valmiita tekemään turvallisuuden 
osalta. Tämäkin seikka on tärkeämpää silloin, kun kyseessä olisi parvi, jonka teh-
täväalue olisi pakostakin sivullisten yläpuolella/seassa. 
  
 
3.3.3 Eettisyys 
 
Vaikka onkin vaikea kuvitella, että parviajattelun yksi keskeisistä ongelmista olisi 
eettisyys. On asia kuitenkin erittäin keskeinen. Eettisyyden tutkiminen tulee 
enemmänkin parviajattelun takana olevan tekoälyn eettisyydestä. Mihin saakka 
voidaan antaa tietokoneen toimia ilman ihmisen väliintuloa. Tämä ongelma ei 
koske vain parviajattelua, vaan myös tekoälyn kehittymistä yleisesti. Tulevaisuu-
dessa tekoälyn eettisyys tulee olemaan erittäin keskeinen asia yhteiskuntaa ja 
samat rajat ja ongelmat tulevat koskemaan myös droonien parviajattelua. Onko 
lopulta mahdotonta antaa tietokoneen tehdä päätöksiä ihmisten puolesta? 
 
Teollisessa ympäristössä itsessään parviajattelun eettisyys ei ole niinkään se 
ongelma. Päätökset, joita parvi tekee eivät ole kuitenkaan suoraan yhteydessä 
turvallisuuteen, mutta parviajattelun teknologian ylettyessä teollisuuden ulko-
puolelle, ongelmat nostavat päätään. Eettisyydessä täytyy ajatella tässä tapauk-
sessa teollisuuden ulkopuolelle ja ennakoida teknologian käytön mahdollisuudet 
sodankäynnissä. On väistämättäkin selvää, että parviteknologian kehittyessä 
samaa teknologiaa tullaan käyttämään sodankäyntiin. Tämä on se kompastus-
kivi, jossa eettisyys tulee vahvasti esille. Onko teknologian kehitys jo valmiiksi 
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epäeettistä, jos tiedetään että sitä tullaan käyttämään vahingoittaviin tarkoituk-
siin. (Brend Carsten Stahl 2021) kertoo hyvin artikkelissaan “Concept of Ethics 

and Their Application to AI” kuinka tekoälyn eettisiin kysymyksiin tulisi pureutua. 
 
Muiden alojen painiessa myös tekoälyn eettisyyden kanssa, tulee vastaukset var-
masti löytymään tulevaisuudessa 
 
 
3.3.4 Ruuhkautuminen/kapasiteetti 
 
Idea parvesta, joka tekee kollektiivisesti tehtävän yhtenä yksikkönä, kuulostaa 
erinomaiselta ja voitaisiin hyvin nähdä tulevaisuudessa taivaat täynnä multikop-
tereita lentämässä ja suorittamassa tehtäviään. Lauseen tarkoitus “taivaat 

täynnä” on silti suuri ongelma. Kun multikoptereiden teollinen käyttö yleistyy ja 
enemmän ja enemmän yrityksiä alkaa käyttämään palveluita, tulevat kaupungit 
ja ilmatilat ruuhkautumaan drooneista. Tämä on ongelma, jota ei voida ratkaista 
teknologian kehittämisellä. Tämä ongelma täytyy ratkaista logistiikan avulla. Jotta 
drooniparvi pystyy toimimaan yksikkönä, täytyy tiedonvälityksen toimia molem-
piin suuntiin mutkattomasti. Suuri määrä radioaalloilla toimivia multikoptereita 
pienellä alueella luovat valtavasti häiriöitä ympärillä oleviin yksiköihin. Yksiköiden 
tehdessä tehtäviä aina yksilö tason tehtävistä teolliseen mittakaavaan. On lii-
kenne väkisinkin kaaoksessa. Ongelmaa kasvattaa vain entisestään eri yksiköi-
den eri rakennustavat ja sensoreiden laatu sekä määrä. On mahdotonta estää 
yhteentörmäyksiä, jos ainoa tapa, jolla yksiköt tietävät toisistaan ovat yksiköiden 
mukana olevat sensorit. Tämä ongelma on ratkaistavissa vain ottamalla käyttöön 
samanlainen logistiikka kuin autoilussa. Säännöt luovat kaaokseen järjestyksen. 
 
3.4 Parviajattelun tulevaisuus 
 
Teknologian kehittyessä huimaa vauhtia on vain ajan kysymys, milloin droonipar-
vista tulee arkipäivää. Parviajattelu tulee auttamaan huomattavasti ihmiskunnan 
työtaakkaa arkipäiväisissä asioissa. On paljon asioita, joita tulevaisuudessa pys-
tytään hoitamaan drooniparvilla. 
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Drooniparvista tulee keskeinen osa yhteiskunnallista logistiikkaa monien yritysten 
siirtyessä tavanomaisista kuorma-auto kuljetuksista drooniparviiin. Kuuluisimmat 
droonien hyödyntämisestä tunnetut yritykset ovat luultavimmin Amazon ja UPS, 
jotka ovat käyttäneet drooneja jo pakettien kuljetukseen vuosia. Nämäkin yrityk-
set eivät kuitenkaan vielä hyödynnä parviajattelua kuljetuksissaan, vaan toimivat 
yksikköinä. Tulevaisuudessa voitaisiin nähdä kokonaisia jakelukeskuksia droo-
nien hallinnoimana ja ihmisen tarve jakelussa olisi vähäinen. 
 
Puolustusvoimien kannalta parviajattelu tulee olemaan keskeistä. Drooniparvia 
voidaan kehittää puolustustehtäviin, hyökkäystehtäviin ja tukemistehtäviin. Droo-
niparvilla tulee olemaan tärkeä rooli henkilövahinkojen välttämiseksi (Sameer 
Joshi 2021). Kuitenkin kun puhutaan autonomisesta parvesta, tulevat samat eet-
tiset kysymykset nostamaan päätään, joita käytiin läpi luvussa 3.3.3 Eettisyys. 
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3.5 ROS Järjestelmä 
 
 
3.5.1 Mikä on ROS 
 
ROS järjestelmä eli Robot Operating System on yleinen robotiikassa käytetty jär-
jestelmä, joka mahdollistaa monimutkaisten tehtävien suorittamisen. ROS ei ole 
vain käyttöjärjestelmä, vaan työkalu, joka mahdollistaa käyttöjärjestelmän ja sen-
sorien välisen kommunikoinnin. ROS:ia voitaisiin verrata robotiikan Windows 
käyttöjärjestelmään, joka solmii yhteen monia mukautuvia osia, joita tarvitaan ro-
botiikan ohjelmointiin (ROS Robots. n.d). 
 
ROS järjestelmä on kehitetty vuonna 2007 ja ensimmäisen kerran järjestelmä 
kohtasi ensimmäisen merkkipaalunsa toukokuussa 2007. Tällöin itse ROS jär-
jestelmää ei vielä ollut, vaan kollektiivi muista järjestelmistä kuten Stanford Arti-
ficial Intelligence Robot (STAIR) ja Personal Robotics (PR) ohjelmat (ROS His-
tory n.d). Tästä saakka ROS on kehittynyt huomattavasti ja on nykyaikana yksi 
suurimmista robotiikan työkaluista. ROS järjestelmän suurin etu on sen avoi-
muus. ROS järjestelmä perustuu avoimeen lähdekoodiin ja näin ollen mahdollis-
taa sen käytön yksityisillä ja kaupallisilla markkinoilla. ROS käyttö perustuu val-
miiksi tehtyihin ”paketteihin” Joihin käyttäjä voi tutustua ja käyttää ilmaiseksi 
omissa luomuksissaan. Paketteihin kuuluu erilaisia valmiiksi ohjelmoituja työka-
luja, joita yhdistämällä voidaan luoda kokonaisuuksia eri tehtäviin. 
 
Järjestelmän alle kerääntyy asiantuntijoita eri aloilta, jotka yhteistyössä mahdol-
listavat robotiikan kehityksen yhteisen hyvän vuoksi. Esimerkiksi jokin yritys voi 
olla todella kehittynyt erittäin tarkan liiketunnistuksen saralla ja toinen yritys voi 
olla todella kehittynyt erittäin tarkan servo-ohjauksen kanssa. Näiden yritysten 
toimiessa yhdessä voidaan luoda kokonaisuus, jossa on käytössä molemmat 
(Khan Saad Bin Hasan 2019).  
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3.5.2 Miksi ROS 
 
Parviajattelun kannalta ROS olisi elintärkeä työkalu jo valmiiksi haasteelliseen 
suunnitteluun. ROS mahdollistaisi parviajattelun kehittämisen osissa ja nopeut-
taisi myös ongelmienratkaisua. Järjestelmän modulaarisuus ja avoimuus myös 
laajentaisi parviajattelun käyttötapoja ja antaisi eri näkökulmia uusiin haasteisiin. 
 
ROS antaisin erittäin hyvän jalansijan erilaisten työtehtävien suorittamiseen. Esi-
merkiksi aikaisemmassa luvussa 3.1.1 kerrotusta esimerkkitilanteesta puiden 
laskemiseen. Tämän parviajattelujärjestelmän suunnitteleminen ROS järjestel-
mää käyttäen mahdollistaisi nopean ja tehokkaan kokonaisuuden valmistamisen. 
Modulaarisuuden vuoksi samaa parvea voitaisiin käyttää myös eri työtehtäviin. 
Yhdeltä tiimiltä tulisi valmiiksi kehitetty konenäkömoduuli, joka ei osaisi tunnistaa 
vain puita maastosta, vaan myös mikä puulajike on kyseessä. Joltain toiselta tii-
miltä tulisi taas tietämys sensoreista ja tiimi on kehittänyt sensorijärjestelmän, 
joka osaa vastata ympäristön tuomiin haasteisiin. Näistä suurimpina tuuli ja vesi-
sade. Kolmannen tiimin erikoisala on kehittynyt sähkömoottorijärjestelmä, joka 
saisi näistä muista järjestelmistä tietoa ja osaisi käyttää tietoa virranjakamiseen 
ja näin ollen säästää akkukestoa ja täten lentoaikaa. ROS on myös yhteensopiva 
monen tunnetun avoimen lähdekoodin omaavan projektin kanssa. Esimerkiksi 
Gazebo, OpenCV, pointcloudlibrary ja MoveIt. Järjestelmän avulla voidaan integ-
roida esimerkiksi MoveIT ja OpenCV toimimaan yhdessä. ROS tulkkaa datan mo-
lemmille yhteensopivaksi ja näin saadaan ne kaksi toimimaan yhdessä (Integra-
tion with Other Libraries. n.d). 
 
3.5.3 ROS ja Multikopterit 
 
Multikopterit eivät ole uusi keksintö eikä ROS järjestelmä ole ensimmäinen avoin 
käyttöjärjestelmä alalla. Järjestelmän käyttöönotto multikoptereissa ei tulisi eroa-
maan järjestelmän käyttöönottoa sen enempää kuin muissakaan robotiikan käyt-
tökohteissa. Lopulta järjestelmän käyttöäkään multikoptereissa ei tulisi ajatella 
mitenkään erillään muista käyttökohteista. 
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ROS integroiminen multikoptereihin ei ole uusi asia. Ala kehittyy jatkuvasti ja lait-
teiden kirjo kasvaa kasvamistaan. Järjestelmä on jo otettu käyttöön multikopte-
reissa, mutta tällä hetkellä sen käyttötarkoitukset ovat pieniä. Kaupallisessa mit-
takaavassa sen käyttöönotto on vielä lastenkengissä. 
 
3.5.4 Parviajattelu ja ROS 
 
ROS järjestelmästä olisi todella paljon hyötyä parviajattelun kannalta. Ei pelkäs-
tään droonien osalta, vaan myös droonien mahdollisuudesta kommunikoida mui-
denkin laitteiden kanssa. Yksi ROS:in tärkeimmistä ominaisuuksista on yhdistää 
eri lähdekoodin omaavia järjestelmiä yhdeksi ja tulkata data näistä järjestelmistä 
niin, että se olisi luettavissa muissakin järjestelmissä. Parviajattelun kannalta olisi 
keskeistä, että näin pystyttäisiin tehdä, sillä useimmiten parven tehtävän data tu-
lisi tuoda pois drooneista. Data tuotaisiin sellaiseen käyttöliittymään, jossa sitä 
voitaisiin hyödyntää. ROS:in tuomat mahdollisuudet drooniparven datan käyttöön 
ovat melkein rajattomat. Parven luomaa dataa voitaisiin esimeriksi käyttää suo-
raan maassa olevissa laitteissa, jotka voisivat jatko prosessoida datan toiseen 
käyttöön ja tehdä omaa tehtäväänsä käyttäen saatua dataa (Kallenborn Zachary 
2018). Näin drooniparven data voitaisiin jatkojalostaa ja käyttötarkoitusten ei tar-
vitsisi jäädä vain parveen. 
 
Iso osa ROS:in käytön eduista tulisi myös muokattavuuden muodossa. Tämä 
mahdollistaisi muiden työtehtävien integroimisen samaan parveen. Yksi pinnalla 
olevista tuotteista, joka olisi mahdollinen ehdokas parviajattelun ja ROS:in yh-
distämiseen on Bitcrazen luoma ”Crazyflie”. Tämä tehokas pieni multikopteri 

olisi hyvä kehittämispohja drooneille jossa käytettäisiin ROS järjestelmän mu-
kaisia kokonaisuuksia (Crazyflie n.d). Crazyflien helppokäyttöisyys tekisi siitä 
erittäin käyttäjäystävällisen ja näin helpottaisi taakkaa parviajattelun konfiguroi-
misessa. Bitcrazen uusin versio Crazyfliestä on Crazyflie 2.1, jossa on paran-
neltu aikaisemman käyttöominaisuuksia. Suunnittelimme Crazyflien mahdolli-
simman muunneltavaksi. Tämä tarkoitti meille sitä, että lisäsimme mahdollisim-
man paljon ominaisuuksia kuin drooniin mahtui ja kirjoitimme laiteohjelmiston 
muokattavuus mielessä (Crazyflie 2.1 n.d). Näiden mahdollisuuksien myötä nä-
kisin Crazyflien antavan täydellisen perustan parviajattelun ja ROS järjestelmän 
yhdistämiseen. 
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4 TULOKSET 
 
Droonien komponenttien osalta nykytilanne näyttää valmiiksi jo hyvältä ja mo-
nen komponentin osalta ollaan jo siinä pisteessä, että suorituskykyä on vaikea 
enää huomattavasti parantaa. Runko on kaiken perusta ja 3-D tulostamisen 
myötä erilaisten runkojen suunnittelu on vieläkin helpompaa. Tulostamisen ke-
hittyessä entisestään tulevaisuuden rungot ovat kestävämpiä, kevyempiä ja no-
peampia valmistaa. Roottorien nykytilanne on erinomainen ja niidenkin osalta 
suunta on vain ylöspäin. Nopeudensäätimissä on tällä hetkellä vielä ongelmia 
kestävyyden kannalta ja niiden luotettavuus ei ole vielä tarpeeksi korkea, jotta 
niitä voitaisiin käyttää turvallisesti esimerkiksi ihmismassojen päällä. Tulevai-
suudessa varmasti tämäkin ongelma on korjattu ja säätimistä saadaan turvalli-
sia. 
 
Antenni, lähetin ja vastaanotin eli radiokomponentit ovat iso haaste ruuhkautu-
misen vuoksi ja nykytilanne näiden osalta on haastava. Tulevaisuudessa täytyy 
miettiä vaihtoehtoisia kommunikointitapoja multikoptereihin. Tällä hetkellä käy-
tössä on omia kanavia käytettävissä, jos samassa tilassa on useampi radio. Pit-
källä tähtäimellä tämä ei kuitenkaan ole kannattavaa ja esimerkiksi 5G yhteydet 
tuovat täysin uudet mahdollisuudet kommunikointiin. 
 
Lisävarusteita on tällä hetkellä monipuolinen kirjo ja niitä luodaan koko ajan li-
sää eri tarpeisiin. Lisävarusteet itsessään eivät luo ongelmaa kehitykselle, vaan 
niiden luoma lisäpaino vaikuttaa moneen asiaan. Lopulta kuitenkin painon ja yh-
teensopivuuden kehittyessä ongelma lopulta väistyy. 
 
Viimeisenä, mutta ongelmallisimpana komponenttina on akusto. Akkutekniikka 
on yksi ihmiskunnan isoimpia kehitysaiheita tällä hetkellä ja niiden osalta on 
myös eniten kehitettävää. Nykytilanne kuitenkin on jo sillä tasolla, että päästään 
pitkiinkin lentoaikoihin. Suurin kompastuskivi kuitenkin on paino ja koko. Jos ak-
kutekniikka kehittyy nykyistä tahtia, muutaman vuoden päästä voidaan keskittyä 
muihin osiin. 
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Kuten aikaisemmassa kappaleessa mainittiin, komponenttien nykytilanne on 
hyvä ja vain pieniä kehityskohtia löytyy. Parviteknologian näkökulmasta tilanne 
on myös sama. Fyysiset ominaisuudet ovat jo tarpeeksi kehittyneitä, mutta itse 
äly on vielä hyvin kesken. Vaikka eri yritykset ja tahot kehittävät jatkuvasti eri 
tapoja vastata ongelmiin, on täysin autonomiseen parveen vielä matkaa. Monen 
asian täytyy onnistua ennen kuin drooniparvet laskevat metsien puukantoja. Odo-
tukset ovat kuitenkin korkealla ja kehitys on jatkuvaa.   
 
ROS järjestelmän ollessa käytössä monissa laitteissa ja Crazyflien ollessa yksi 
hyvä esimerkki järjestelmän integroimisesta drooneihin, on selvää, että järjestel-
män käyttö parviajattelussa ei ole mahdotonta. Tällä hetkellä ROS järjestelmän 
käyttö drooneissa on vielä pientä, mutta sen mahdollisuudet ovat kuitenkin ra-
jattomat. Tulevaisuudessa järjestelmien yhteensopivuus kehittyy ja toivottavasti 
avoimen lähdekoodin omaavat järjestelmät olisivat vielä yleisempiä. Lopulta kui-
tenkin ajetaan yhteistä hyvää ja ROS on hyvä esimerkki siitä, kuinka teknolo-
giaa tulisi kehittää kaikilla aloilla. 
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5 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Tällä hetkellä parviteknologian nykytilanne näyttää erittäin hyvältä.  Yllättävää 
oli, kuinka paljon aiheesta lopulta löytyi tietoa ja kuinka paljon asiaa on jo tut-
kittu. Monesti kuitenkin asiaa tarkasteltiin sellaisesta näkökulmasta, joka ei suo-
raan ollut kytköksissä työssä tutkittuun parviajatteluun. Oli helppo löytää aihee-
seen osittain liittyvää tietoa, mutta vaikeaa löytää suoraan parviteknologiaan liit-
tyvää. 

 
Suurin osa opinnäytetyön ajasta meni tiedon keräämiseen ja sen validointiin. 
Osan ajasta hukkasin täysin, kun jouduin aloittamaan työn alusta uudelleen tek-
nisten ongelmien vuoksi. Tämä laski motivaatiota tehdä työtä uudelleen, joka oli 
silloin jo yli puolivälin. Työ oli monelta kantilta erittäin opettavainen ja vaikka itse 
osasin ison osan asioista jo valmiiksi, oli työ erittäin opettavainen monelta osaa. 
Etenkin ROS järjestelmä tuli enemmän tutuksi ja ymmärrys sen monipuolisuu-
desta kasvoi. 

 
Seuraava askel tutkimusten jatkamiseksi olisi luoda ROS pohjainen lennokki, 
jolle voitaisiin luoda pieni äly taustalle. Tätä on vaikea yksin toteuttaa, jos ei ole 
täysin sinut ROS järjestelmän kanssa ja vaatisi luultavasti asennoituneen tiimin 
sitä tekemään. 
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