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1 TAVOITTEET 
Raskaan kaluston energiankulutuksen mittaaminen on henkilöautoja selvästi 
hankalampaa. Muutokset moottoritehossa, päällisrakenteissa, renkaissa, 
vaihteistossa ja kuormituksessa vaikuttavat kaikki polttoaineen kulutukseen 
merkittävästi, kuten myös sää- ja liikenneolosuhteiden vaihtelut. Yhden 
muuttujan,  esimerkiksi eri rengastyyppien, vaikutuksesta raskaan ajoneuvon 
energiankulutukseen on tehty tutkimuksia tämänkin projektin yhteydessä. 
Useiden muuttujien samanaikaisen vaikutuksen tutkiminen käytännössä vaatii 
kuitenkin raskaan kaluston yhteydessä yleensä massiivisia testijärjestelyjä, joiden 
tekeminen on kallista ja aikaavievää. 

Tutkimusmenetelmien kehittyessä käytännön testeistä on pystytty siirtymään 
entistä enemmän virtuaalimaailmaan. Esimerkiksi auton korin käyttäytyminen 
törmäystilanteessa pystytään mallintamaan hyvinkin tarkasti erilaisten 
simulointiohjelmien avulla, eikä todellisia törmäyskokeita tarvitse enää näin 
ollen suorittaa yhtä paljon kuin aikaisemmin. Myös ajoneuvojen 
energiankulutusta voidaan mallintaa simulointityökalujen avulla. Ajoneuvon 
energiankulutus ja päästöt voidaan simuloida tietokonemallilla ajamalla 
tietokantaan tallennettuja ajosyklejä, jotka vastaavat todellisia ajotilanteita. 

Linja-auton energiankulutuksen mallinnus tehtiin osana raskaan ajoneuvo-
kaluston energiankäytön tehostamiseen tähtäävää vuonna 2003 aloitettua 
projektia. Osatehtävän tavoitteena oli selvittää, voidaanko simulointiohjelmaa 
käyttää valintatyökaluna selvitettäessä linja-auton sopivuutta eri reitille ja 
etsittäessä sopivinta autoa tietylle reitille. Samalla tarkasteltiin simuloinnin 
tarjoamia mahdollisuuksia ajoneuvon eri komponenttien optimointiin energian-
kulutuksen kannalta. Optimoitavia tekijöitä olivat mm. erilaisten apulaitteiden 
käyttö ja tyyppi sekä moottorin ominaisuudet. Apulaitteiden mallinnuksella 
pyrittiin tarkastelemaan niiden käyttöä ja käytön säätelyä energian kokonais-
kulutuksen kannalta (energy management).  
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2 TYÖVÄLINEET JA MENETELMÄT 
Simulointiohjelma käyttää ajoneuvon simulointiin fysiikan peruskaavoja ja 
annettuja ajoneuvotietoja. Simuloinnin mahdollisuuksien tutkiminen edellyttää 
tietojen määrittämisen ja ohjelmaan syöttämisen lisäksi myös verifiointia. 
Syötettäviä tietoja ovat mm. ajoneuvon mitat ja painot, ajotilanteen mukainen 
kulutus (moottorikartta), pakokaasupäästöt, voimalinjan konstruktio sekä eri 
komponenttien (esim. vaihteisto) hyötysuhteet. Ajettavasta syklistä tarvitaan 
nopeuskäyrä ja gradientti, lisäksi kuorman (matkustajien) määrää voidaan 
muuttaa syklin aikana. Käytetty simulointiohjelma ajaa mallilla halutun syklin 
seuraten tavoitenopeuskäyrää mahdollisimman tarkasti ja laskee mm. 
vääntömomentin, nopeuden ja käytetyn tehon sekä energian. Tässä työssä 
verifiointi suoritettiin dynamometrikokein.  

Simuloinnin avulla voidaan vastata mm. seuraaviin kysymyksiin: 

• Minkä kokoiset komponentit (esimerkiksi moottori ja välityssuhteet) 
sopisivat ajoneuvoon parhaiten eli milloin kulutus olisi pienimmillään? 

• Pysyisikö ajoneuvo koko ajan tavoitenopeudessa? 

• Paljonko polttoainetta kuluisi ajosyklin aikana? 

• Mikä olisi ajoneuvon suorituskyky valituilla komponenteilla? 

• Mikä olisi ajoneuvon mäennousukyky? 

• Kuinka suuret olisivat ajoneuvon päästöt? 

 
Simuloinnin tarkkuus pyrittiin määrittelemään tekemällä simulointien ajosyklejä 
vastaavat vertailumittaukset dynamometrillä. Kummallakin testiautolla ajettiin 
VTT Prosessien raskaan kaluston dynamometrillä erilaisilla kuormituksilla useita 
eri ajosyklejä, joiden aikana mitattiin mm. todellinen nopeus, renkaiden tiehen 
siirtämä voima, polttoaineen kulutus ja päästöt. Ajosyklien lisäksi muutettiin 
mm. ajoneuvon kuormaa tai poistettiin joitakin apulaitteita käytöstä. Syklien 
toteutuneet nopeuskäyrät syötettiin simulointiohjelmaan ja malleilla ajettiin 
täsmälleen samat syklit. 

Virheet simuloinnin lähtötiedoissa pyrittiin eliminoimaan käyttämällä 
mahdollisimman paljon itse mitattua tietoa. Työn alussa luotujen mallien 
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pohjana käytettiin simulointiohjelman mukana tulleita tiedostoja, koska niissä oli 
sellaisia arvoja, joita ei voitu itse mitata. Näitä arvoja (esimerkiksi ilmanvastus-
kerroin) korjattiin simulointien edistyessä mahdollisimman lähelle todellista eri 
lähteistä saatujen tietojen perusteella. 

Tässä työssä on käytetty ADVISOR-ohjelmaa, mutta mukana on myös lyhyt 
vertailu kotimaiseen Vemosim-ohjelmaan. 

 

Kuva 1. Simulointimallin tekeminen ADVISOR-ohjelmaan vaatii tarkat lähtötiedot, jonkin 
verran koodausta ja runsaasti kärsivällisyyttä. 
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3 SIMULOINTIMALLIEN LÄHTÖTIEDOT 

3.1 AJONEUVOJEN VALINTA 
Simuloitavia ajoneuvoja valitessa tavoitteena oli löytää mahdollisimman erilaiset 
ajoneuvot. Tällä pyrittiin siihen, että pystyttäisiin tutkimaan simulointiohjelmien 
käyttöalueen laajuutta linja-autojen osalta ja toisaalta nähtäisiin, saadaanko 
simulointiohjelmalla autojen välille yhtä suuren erot kuin mittauksissa. 
Tekniikaltaan autojen toivottiin olevan mahdollisimman yksinkertaisia, joten 
valinnoissa päädyttiin dieselkäyttöisiin autoihin. Maakaasukäyttöisten autojen 
mittauksia tehdään mahdollisesti tulevaisuudessa. 

Volvo B10B LE -kaupunkibussiin päädyttiin sen yleisyyden takia. VTT on tehnyt 
lukuisia mittauksia kyseisellä autotyypillä ja myös ajoneuvon moottorikartta oli 
mitattu VTT:n moottorilaboratoriossa. Näin ajoneuvosta oli saatavilla tarkat 
kulutustiedot, ja simulointimallinkin voitiin olettaa toimivan tarkemmin kuin 
muulla tavoin saaduilla tiedoilla. 

 

Kuva 2. Volvo B10B LE on Suomessa yleinen takamoottorinen kaupunkilinja-auto. 

Toiseksi autoksi valittiin Kabus TC-6Z3/7300, joka on moderni kevyt matkalinja-
auto. Kabusin tekniset tiedot olivat hyvin saatavilla suoraan valmistajalta 
moottorikarttaa lukuun ottamatta. Kabus:n käyttämän Cummins-moottorin 
karttaa ei maahantuojalla ollut eikä valmistajakaan luovuttanut kyseisestä 
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moottorista yksityiskohtaisia tietoja tutkimuskäyttöön. Moottorikartta päätettiin 
määrittää vertailumittausten yhteydessä keräämällä tietoa CAN-väylästä sekä 
myöhemmin mittauksilla moottorilaboratoriossa. Tässä yhteydessä pystyttiin siis 
vertailemaan myös CAN-väylästä saatavien kulutuslukemien käyttökelpoisuutta 
sellaisia simulointimalleja varten, joihin ei saada moottorikarttaa muuta kautta. 

 

Kuva 3. Kabus on moderni alumiinirakenteinen 12,8-metrinen matkalinja-auto, jonka 
omamassa jää alle 10 tonnin. 

3.2 SYKLIEN VALINTA 
VTT Prosessien raskaan kaluston dynamometrillä yksi yleisimmin käytetyistä 
kaupunkisykleistä on Braunschweig-sykli, joka on kehitetty Saksassa 
Braunschweigin teknillisessä yliopistossa. 1740 s kestävä sykli simuloi kaupunki-
bussin normaalia ajorupeamaa lukuisine pysähdyksineen. Syklin keskinopeus on 
22,9 km/h ja kokonaispituus noin 11 km. 
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Kuvaaja 1. Braunschweig-sykli simuloi kaupunkibussin ajorupeamaa. Kokonaisajasta noin 
22% on tyhjäkäyntiä. 

Muut valitut syklit ovat peräisin Suomesta pääkaupunkiseudulta. VTT RTE on 
kerännyt 1990-luvulla Helsingin kaupunkilinjoilta dataa, josta on 3000 ajokerran 
tietojen perusteella kehitetty kolme erityyppistä Helsinki-sykliä. Helsinki 2 on 
Braunschweigin kaltainen kaupunkisykli, kun taas Helsinki 3 edustaa 
seutuliikenteen tyypillistä ajotapahtumaa. Helsinki 1 on edellisten syklien 
välimuoto. 
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Kuvaaja 2. Helsinki 1 -syklissä on alussa enemmän pysähdyksiä ja lopussa pidempiä yhtä-
jaksoisia osia, jotka on ajettu 70 km/h:n nopeudella. 

[s] 

[s] 
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Kuvaaja 3. Helsinki 2 -sykli vastaa tyypiltään Braunschweig-sykliä. 
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Kuvaaja 4. Helsinki 3 -sykli on seutuliikennettä kuvaava ajosykli. 

Matkalinja-autolla ajettiin dynamometrillä vertailun vuoksi myös Braunschweig-
sykli, vaikka autoa ei kaupunkiliikenteeseen olekaan suunniteltu. Muita 
matkalinja-autolla ajettuja syklejä olivat Helsinki-Turku-väliltä mitatun ajodatan 
perusteella muodostetut maantie- sekä moottoritiesyklit. 

[s] 

[s] 
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Kuvaaja 5. Maantiesyklin aikana linja-auton nopeus on noin 80 km/h. 
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Kuvaaja 6. Moottoritiesyklin nopeus pysyttelee melko tarkasti 90 km/h tuntumassa 
vakionopeussäätimen käytön ansiosta. 

Ainoastaan Kabus:n maantie- ja moottoritiesykleissä huomioitiin myös gradientti 
eli korkeussuunta, kaikki kaupunkisyklit ajettiin tasamaalla. 

3.3 ENERGY MANAGEMENT 
Apulaitteiden, kuten laturin, kompressorin ja hydrauliikkapumpun käyttäminen 
vaatii osansa moottorin tehosta. Auton liikutteluun tarvittava teho vaihtelee 
suuresti ja samoin myös apulaitteiden kuluttama teho vaihtelee ajon aikana 
jonkin verran. Tässä yhteydessä päätettiinkin tarkastella myös apulaitteiden 
toiminnan vaikutusta energiankulutukseen. Simulointia varten vertailukelpoisia 
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tuloksia haettiin dynamometrillä vaihtelemalla linja-auton paineilma-
kompressorin kuormitusta sekä sähkölaitteiden ja ilmastoinnin toimintaa.  

Esimerkiksi kompressorin toimintaa tarkastelemalla voi havaita, että laitteen 
päälle- ja poiskytkeytyminen saattaa tapahtua joko kiihdytyksen, jarrutuksen tai 
tasaisen nopeuden aikana, [Kuvaaja 7]. 
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Kuvaaja 7. Kompressori käy Braunschweig-sykliä ajettaessa noin 28 % ajasta.  

Energiankulutuksen kannalta olisi parempi, jos kompressori ei käynnistyisi 
ollenkaan kiihdytyksen aikana, sillä tällöin käytössä on yleensä suurin osa 
moottorin tehosta. Auton suunnitteluvaiheessa autoon voitaisiin myös valita 
pienempi ja taloudellisempi moottori, jos maksimitehon tarpeesta voitaisiin 
tinkiä hieman. 

Yksi keino on kompressorin toiminnan muuttaminen niin, että se toimisi vain 
tasaisesti ajettaessa tai esimerkiksi jarrutuksen aikana, jolloin paineilman 
tuottamiseen voitaisiin käyttää moottorijarrutuksessa vapautuvaa energiaa. 
Tarkoitukseen sopivilla simulointiohjelmilla voidaan tutkia syklikohtaisesti sitä, 
mikä vaikutus käyntiajalla ja -ajankohdalla sekä muulla samaan aikaan 
tarvittavalla moottoriteholla on kokonaiskulutukseen. 
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4 MALLIEN LUOMINEN JA SIMULOINTI 
Simuloinnin parhaita puolia dynamometrimittauksiin verrattuna ovat nopeus, 
suhteellinen edullisuus, toistettavuus ja ympäristöystävällisyys. Jos tavoitteena 
on verrata eri komponenttien vaikutusta energiankulutukseen, onnistuu 
simulointiohjelmilla vertailuasetelman muuttaminen komponentteja vaihtamalla 
helposti ja nopeasti. Simuloinnin huono puoli taas on virheherkkyys. Myös 
joidenkin simuloinnissa tarvittavien tekijöiden, kuten esimerkiksi renkaan 
vierinvastuksen, apulaitteiden kuluttaman tehon sekä ilmanvastuksen, tarkkojen 
arvojen määrittäminen on vaikeaa ja usein joudutaan turvautumaan arvioihin.  

Simulointimallia tehtäessä on syytä ottaa huomioon myös saatavissa olevan 
datan tarkkuus ja luotettavuus. Malli voidaan periaatteessa tehdä kuinka 
tarkaksi tahansa, mutta samalla on pidettävä mielessä, että periaatteessa 
epätarkin lähtöarvo määrää mallin tarkkuuden. Periaatteessa sen takia, että eri 
komponenteilla on erilainen vaikutus esimerkiksi kulutukseen. Erityisesti 
moottorikartan, vaihteiston ja ajotyylitiedostojen pitäisi olla tarkkoja, jotta 
simulointi onnistuisi riittävän hyvin kaikissa ajo-olosuhteissa. 

Ajoneuvosta tulee siis tietää useita vaikeasti mitattavia asioita, kuten 
apulaitteiden vaatima teho, moottorin häviöt, ilmanvastuskerroin jne. Usein 
näiden mittaaminen on hankalaa, koska esimerkiksi apulaitteiden vaatima teho 
muuttuu eri laitteiden käytön mukaan. Näin ollen jos tarkkoja arvoja ei ole, pitää 
malliin joko laittaa yksi keskimääräinen tehon arvo tai määritellä kunkin 
apulaitteen käyttämä teho erikseen. 

4.1 ADVISOR 
Simuloinnit tehtiin ADVISOR (Advanced Vehicle Simulator) -ohjelmalla, joka 
toimii MATLAB/Simulink-ympäristössä. Se on alunperin lähtöisin National 
Renewable Energy Laboratoryn kehitystyöstä ja se on kaupallistettu vuonna 
2003. Simuloinneissa käytetty ADVISOR-ohjelma oli viimeisin maksutta 
ladattavissa ollut versio (ADVISOR 2002). Ohjelmistoa käytetään myös 
ajoneuvojen suunnittelussa, jolloin erilaisia moottori- ja voimalinjaratkaisuja 
voidaan helposti verrata keskenään. Juuri erilaisten teknisten ratkaisujen 
kokeilemisen helpottamiseksi ADVISOR:ssa on tiettyjä ominaispiirteitä, joista ei 
kuitenkaan ollut hyötyä tässä yhteydessä, pikemminkin päinvastoin.  

Tässä työssä mallinnettiin jokaista komponenttia pääasiassa vain yksi kappale, 
koska kyseessä olivat valmiit ajoneuvot. Volvosta mallinnettiin useampi versio 
apulaitteista energy managementin ja sähkönkäytön vaikutuksen arviointia 
varten. Kabusin kohdalla mallinnettiin kaksi moottorikarttaa, toinen CAN-
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väylästä saadun tiedon perusteella ja toinen moottorin mittaustulosten 
perusteella. 

4.1.1 AJONEUVOJEN MALLITIEDOSTOT 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% FILE ID INFO 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
fc_description='Cummins ISBe 275 30 (202kW@2500rpm) Diesel Engine';  
fc_version=2002; % version of ADVISOR for which the file was generated 
fc_proprietary=0; % 0=> non-proprietary, 1=> proprietary, do not distribute 
fc_validation=0; % 0=> no validation, 1=> data agrees with source data,  
% 2=> data matches source data and data collection methods have been verified 
fc_fuel_type='Diesel'; 
fc_disp=5.9;  % (L), engine displacement 
fc_emis=0;      % boolean 0=no emis data; 1=emis data 
fc_cold=0;      % boolean 0=no cold data; 1=cold data exists 
disp(['Data loaded: FC_ISBe27530.m - ',fc_description]); 
 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% SPEED & TORQUE RANGES over which data is defined 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% (rad/s), speed range of the engine 
fc_map_spd=[800 1000    1200    1400    1600    1700    1900    2100    2300    2500]*2*pi/60;  
 
% (N*m), torque range of the engine 
fc_map_trq=[50  150 250 350 450 550 650 750 850 950];  
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% FUEL USE AND EMISSIONS MAPS 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% (g/kW*hr), fuel use map indexed vertically by fc_map_spd and  
% horizontally by fc_map_trq 
fc_fuel_map_gpkWh = [ 
275.927 182.161 176.863 194.396 238.732 245.690 223.178 216.966 221.881 238.732 
257.010 201.038 176.238 187.933 210.645 204.141 207.688 212.499 217.190 221.142 
186.577 257.232 179.317 177.114 212.214 202.635 194.678 192.783 183.489 196.850 
261.692 213.158 231.936 199.709 192.846 213.093 203.026 195.834 193.377 193.858 
241.442 211.234 196.238 197.514 193.568 197.677 198.211 195.108 189.582 194.755 
298.859 241.343 234.652 207.457 200.020 217.096 204.989 203.116 187.581 191.953 
298.712 228.771 209.514 203.386 192.976 210.244 202.703 201.203 196.594 201.253 
283.887 220.043 211.536 199.171 206.501 225.346 201.681 200.260 201.370 187.977 
287.567 228.843 245.638 232.540 222.721 263.600 217.175 215.897 206.471 172.255 
290.535 229.888 279.163 270.866 259.662 260.433 211.561 212.287 193.233 172.893]; 
% (g/kW*hr) 
 
% pad maps with idle conditions 
fc_idle_spd=700; % from CAN 
fc_map_spd=[fc_idle_spd*pi/30 fc_map_spd]; 
fc_fuel_map_gpkWh=[fc_fuel_map_gpkWh(1,:)*1.05; fc_fuel_map_gpkWh]; % kept 1.05 as in original file 
 
% convert map from gpkwh to gps 
[T,w]=meshgrid(fc_map_trq,fc_map_spd); 
fc_map_kW=T.*w/1000; 
fc_fuel_map=fc_fuel_map_gpkWh.*fc_map_kW/3600; 
 

Tiedostoesimerkki  1. Osa moottorin tiedostosta (moottorikartta). 
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ADVISOR:n mallitiedostot ovat Matlabin *.m -tiedostoja, joissa on teksti-
muodossa kerrottu muuttujien arvot sekä nimet. Tarvittaessa muuttujia on vielä 
kommentoitu, minkä ansiosta tiedostot ovat selkeitä. Mallien muokkaukset 
täytyy tehdä pääasiassa m-tiedostoissa, joskin joitakin perusasioita (esimerkiksi 
kuorma ja vaihteiston hyötysuhde) voidaan muuttaa myös itse ohjelman 
käyttöikkunassa. Editointia varten tiedostot saa avattua myös ADVISOR:sta, 
joten ohjelmasta ei tarvitse poistua tietojen muuttamista varten. Ohessa on 
esitetty osa yhdestä mallitiedostosta [Tiedostoesimerkki 1]. Editointia helpottaa 
myös se, että Matlab näyttää tiedoston eri osat eri väreillä helpottaen 
kokonaisuuden hahmottamista. 

Seuraavassa on eritelty mallinnuksen aikana esiin tulleita asioita, jotka vaativat 
tarkempaa huomiota. Ensinnäkin ADVISOR vaatii jokaiselle osalle määritellyn 
massan ja kaiken massan sijoittaminen ajoneuvotiedoston yhteyteen ei onnistu. 
Ohjelma esimerkiksi kaatui, jos moottorilla ei ollut tarpeeksi suurta massaa. Eri 
moottorivaihtoehtoja testatessa on kuitenkin eduksi, että moottorin massa on 
eroteltuna muusta massasta, jotta eri moottorivaihtoehtojen painoerot tulevat 
varmasti huomioiduiksi simuloinnissa. Lisäksi massalla on yhteys moottorin 
inertiaan. Näin ollen kaiken massan sijoittaminen pelkkään ajoneuvotiedostoon 
ei onnistu. Suunnitteluvaiheessa ominaisuudesta on etua, mutta tässä yhteydessä 
siitä oli vain haittaa, koska lähtötiedoissa oli käytettävissä vain linja-autojen 
kokonaismassat. Näin ollen käytetyissä malleissa päädyttiin arvioimaan 
moottoreille massa, joka vähennettiin ajoneuvon massasta. Virhettä tästä arviosta 
ei kuitenkaan synny, koska moottorin massalla ei ole vaikutusta polttoaineen 
kokonaiskulutukseen. 

Tässä yhteydessä ei myöskään mallinnettu pakokaasujärjestelmää, koska 
pääpaino oli erityisesti kulutuksen arvioinnissa. Tarkkaa pakokaasujen laskentaa 
varten ADVISOR olisi vaatinut yksityiskohtaisia tietoja esimerkiksi 
pakoputkiston pinta-alasta ja muista vastaavista tiedoista. Myöhemmin 
mallinnettuihin ajoneuvoihin voidaan lisätä myös pakokaasujärjestelmän malli, 
jos halutaan tutkia myös päästöjä. Hiilidioksidipäästöt ovat kuitenkin suoraan 
yhteydessä käytetyn polttoaineen määrään, joten tältä osin kulutuksesta voidaan 
päätellä myös päästöjen suuruutta. 

Kaikki osat luotiin käyttämällä pohjina valmiita ADVISOR:n mukana tulleita 
malleja, jotka muokattiin käyttöön sopiviksi. Tiettyjä mallien kohtia 
yksinkertaistettiin tai arvot korvattiin koeautoina käytettyjen linja-autojen 
tiedoilla. Osa linja-autojen komponenteista saatiin tehtyä helposti valmiiden 
tiedostojen pohjalta, esimerkiksi Volvon käyttämästä ZF:n valmistamasta 
automaattivaihteistosta oli malli valmiina, siihen tarvittiin vain pieniä muutoksia 
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välityssuhteeseen ja momentinmuuntimen toimintakäyrään. Lisäksi viisi-
vaihteiselle automaattivaihteistolle oli jo valmiina vaihto-ohjelma, joten sitä 
käytettiin sellaisenaan. Moottorikartta vaati hieman enemmän sovittelemista ja 
tiedoston rakenteeseen perehtymistä. Lisäksi jokaisen tiedoston kohdalla oli 
yleensä muutamia pieniä yksityiskohtia, joiden huomiotta jättäminen saattoi 
vääristää tuloksia tai kaataa simuloinnin. Yleisesti voi todeta, että mitä 
monimutkaisempi tiedosto ja malli oli, sitä todennäköisemmin tällaisia ongelmia 
esiintyi. 

Koska Volvon malli tehtiin ensin, oli Kabus:n kohdalla mallin rakentaminen 
huomattavasti helpompaa. Kabus:n kohdalla suurin työ oli ajotapatiedoston 
sovittamisessa, koska kyseinen tiedosto on yhteydessä ajonopeuden kautta 
moottorin pyörintänopeuteen ja voimansiirron välityssuhteeseen, ja on näin 
ollen ajoneuvokohtainen. Ajotapatiedosto onkin todella monimutkainen ja sen 
hienosäätämiseen kuljettajakohtaiseksi vaatisi enemmän työtä kuin mitä tässä 
yhteydessä oli mahdollista tehdä.  

Lopulta päädyttiin käyttämään valmista vaihto-ohjelmaa, joka perustuu 
moottorin kuormitustilaan, ei ajonopeuteen. ADVISOR:n kuljettajamalli on  
kuitenkin alkeellinen eikä se osaa ennakoida tulevaa ajotilannetta, esimerkiksi 
ylämäkeä, jossa tarvitaan pienempää vaihdetta. Näin ollen tällaisessa tilanteessa 
kuljettajamalli ei vaihda vaihdetta optimaalisessa kuormituskohdassa, vaan 
vasta sitten kun on pakko. Tästä voi aiheutua suurta vaihtelua kulutukseen. 
Taulukko 1. Linja-autojen simulointimallien tietoja. 

Nimi Volvo B10B Kabus TC-6Z3/7300 
Massa ilman kuormaa 13815 kg 9986 kg 
Kokonaismassa 22900 kg 17500 kg 
Ilmanvastuskerroin 0,50 0,35 
Pituus  14,5 m 12,81 m 
Leveys 2,55 m 2,55 m 
Korkeus 3,1 m 3,44 m 
Akseliväli 7,0 ja 1,4 m 7,3 m 
Polttoainesäiliö 285 l 220 l 
Paikkaluku 89 45 
Vaihteisto Automaatti, ZF5HP590 Manuaali, ZF S6-85  
Vaihteiston välityssuhteet 3,43-2,01-1,42-1,00-0,83 7,72-4.42-2,86-1,92-1,30-1,00 
Perän välityssuhde 4,87 3,08 
Moottori 9,6 l Volvo DH10A 285 5,9 l Cummins ISBe 275 30 
Moottorin maksimivääntö 1200 Nm/1300-1450 r/min 950 Nm/1200-1700 r/min 
Moottorin maksimiteho (ADVISOR) [kW] 198 202 
Moottorin hyötysuhde (ADVISOR) 0,40 0,47 (CAN), 0,40 (testipenkki) 
Apulaitekuormitus: mekaaninen [kW] 5 (josta kompressori 2) 3 
Apulaitekuormitus: sähkö [kW] 2,5 1,5 
Rengaskoko 295/80 R 22.5 

 
275/70 R 22.5 
 

Etuakselin tyyppi Meritor D-LISA DANA NDS 56 
Taka-akselin tyyppi Hypoidivälitys, Volvo EV 

85B 
DANA 11.28 
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4.1.2 AJOSYKLIT 
Ajosykliin liittyvä ADVISOR:n erityispiirre on se, että simulointi lähtee liikkeelle 
aina nollanopeudesta. Syy tähän on siinä, että dynamometrimittauksissa 
kuljettaja osaa usein valita oikean vaihteen mittauksen alkutilannetta varten, 
mutta ADVISOR:ssa tällaista vaihtoehtoa ei ole. Jos simuloinnin alussa kuitenkin 
olisi mahdollisuus antaa ADVISOR:lle ajonopeus, niin pitäisi määritellä myös 
käytetty vaihde, kaasupolkimen asento, jne. Nämä taas ovat ajoneuvo-, moottori- 
ja vaihteistokohtaisia arvoja ja voi jopa olla niin, ettei kyseinen ajoneuvo edes 
kykene saavuttamaan syklin alun tavoitenopeutta. Kun otetaan huomioon 
ADVISOR:n käyttö erilaisten konstruktioiden testaamisessa, on ymmärrettävää, 
ettei tällaista mahdollisuutta ole laitettu ohjelmaan mukaan, koska oikeiden 
arvojen hakeminen tietokoneella olisi vaikeaa (henkilöautoillahan voidaan 
valittu nopeus saavuttaa useammalla eri vaihteella). Myös arvojen laskeminen 
käsin olisi aikaa vievää lukuisten erilaisten yhdistelmien takia. Näin ollen 
Kabus:n moottoritie- ja maantiesyklien kohdalla ajoneuvo piti ensin kiihdyttää 
haluttuun nopeuteen. Toisaalta kulutusta ei saa mitattua vain tietyltä väliltä, 
joten simuloituihin ajosykleihin piti ottaa mukaan myös kiihdytysvaihe. 

Ajoneuvotiedostojen tavoin syklit ovat *.m -muotoisia, mutta laskennan 
nopeuttamiseksi nopeus-,  gradientti- yms. tiedot voidaan sijoittaa Matlabin 
*.mat-tiedostoihin taulukkomuodossa. 

4.1.3 HERKKYYS ERI PARAMETRIEN SUHTEEN 
Tässä työssä kävi selkeästi ilmi, että simulointimalli oli herkkä tiettyjen 
tekijöiden muutoksille, kun taas toisten kohtien muuttaminen ei juurikaan 
vaikuttanut kulutukseen. Erityisesti automaattivaihteiston yhteydessä 
momentinmuuntimella oli suuri vaikutus kulutukseen, kuten myös apulaitteiden 
arvioidulla energiankulutuksella. Herkkyys ilmeni parhaiten mallin viimeistely-
vaiheessa. Dynamometrillä ajetuista sykleistä oli valittu muutamia syklejä, joihin 
mallin antamaa kulutuslukemaa verrattiin. Tämän jälkeen mallia pyrittiin 
muuttamaan siten, että kulutukset olisivat lähempänä toisiaan. Muutoksia tehtiin 
vain kohtiin, jotka oli jouduttu arvioimaan ja joissa näin ollen saattoi olla 
virhettä. Lisäksi uudetkin arvot valittiin siten, että ne pysyivät edelleen 
todellisuudessa mahdollisten lukemien rajoissa ja näin ollen ne olisi alun 
perinkin voitu valita kyseisiksi arvoiksi. 

Ilmanvastuskertoimen pienentämisellä sen sijaan oli huomattavasti vähäisempi 
vaikutus kuin momentinmuuntimella. Näin ollen ilmanvastuskerroin voidaan 
arvioida vapaammin kuin vaihteisto. Tämä on hyvä asia, koska tarvittaessa 
momentinmuuntimen tietojen mittaaminen on helpompaa kuin ilmanvastus-
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kertoimen. Lisäksi vaihteiston valmistajalla on todennäköisesti tarkempi tieto 
välitys- ja hyötysuhteista kuin korivalmistajalla ilmanvastuskertoimesta. Ainakin 
tämän projektin puitteissa saatiin vaihteistolle huomattavasti tarkemmat arvot. 

Energy management -osio ei toiminut ADVISOR:n kohdalla halutulla tavalla, 
koska ohjelmaan ei ollut mahdollista syöttää tietoja ajan mukana muuttuvasta 
mekaanisten apulaitteiden käytöstä ja sitä kautta muuttuvasta apulaitteiden 
tehontarpeesta, vaan koko syklin ajan piti käyttää yhtä vakiona pysyvää 
mekaanisten apulaitteiden tehoa. Näin ollen ei pystytty määrittelemään, kuinka 
paljon kulutukseen olisi vaikuttanut esimerkiksi kompressorin käyttäminen vain 
paikallaan ollessa, jarrutettaessa tai kiihdytysten aikana. Sähkölaitteiden ajan 
mukaan muuttuva kuormitus saatiin kuitenkin simuloitua, mutta koska laturin 
ja käyttölaitteen välissä on akku, ei lataus toimi välttämättä aivan samaan aikaan 
toimilaitteen kanssa ja energy management -osio keskittyikin vain sähkö-
laitteiden käytön optimointiin. 

4.1.4 SIMULOINNIN ETENEMINEN 
ADVISOR käynnistetään Matlabissa "advisor"-komennolla. Ohjelma käynnistyy 
ja aloitusvalikosta valitaan metrijärjestelmän yksiköt. Tämän jälkeen eteen 
avautuu malli-ikkuna, [Kuva 4]. Malli-ikkunasta voidaan valita valmis 
ajoneuvotyyppi (esimerkiksi rinnakkaishybridi tai perinteinen polttomoottori) ja 
eri komponentit. Lisäksi kyseinen osakokonaisuus voidaan tallettaa myöhempää 
käyttöä varten, jolloin ohjelmaa käynnistettäessä valitaan vain ajoneuvo ja 
komponentit latautuvat itsestään. Vasemmassa laidassa oleva ajoneuvon kuva 
kuvaa valittua voimaratkaisua ja sen alapuolella on tässä tapauksessa moottorin 
hyötysuhdekartta, jonka ohjelma on laskenut moottorikarttatiedoston 
perusteella. Lisäksi voidaan määritellä ajoneuvon kuorma ja tarvittaessa 
kokonaispaino ja muutamia muita yksittäisiä arvoja. Periaatteessa kaikki 
muutokset tulee kuitenkin tehdä tiedostoissa ja jokaista oikeanpuoleisimpien 
alasvetovalikkojen nimeä vastaa yksi tiedosto. Tämä on siis se näkymä, jonka 
kautta pääsee muuttamaan tiedostojen tietoja. 
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Kuva 4. ADVISOR:n malli-ikkuna. 

 

Kuva 5. ADVISOR:n ajosyklin ja muiden simuloitavien asioiden valinta. 
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Oikeiden komponenttien valinnan jälkeen siirrytään seuraavaan ikkunaan ja 
valitaan haluttu ajosykli, kuva 5. Sykli valitaan oikealta ylhäältä ja vasemmalla 
on sekä graafinen että numeerinen esitys syklistä. Lisäksi voidaan valita 
mahdolliset suorituskykytestaukset. Myös optimointia tiettyjen asioiden suhteen 
voidaan tehdä, mutta tällöin ohjelma antaa vain tiettyjä tuloksia, esimerkiksi 
polttoaineen kulutuksen koko ajosyklin graafisen esityksen sijaan. Näin ollen 
tuloksista ei käy heti ilmi esimerkiksi suurin kuorma, jolla pysytään koko ajan 
tavoitenopeudessa. Tämä optimointi kuitenkin auttaa alkuun, jos 
suunnitteluvaiheessa haetaan oikeaa suuruusluokkaa joillekin ominaisuuksille. 

Kolmas pääikkuna on tulosikkuna, jossa tulokset on esitetty numeerisesti ja 
graafisesti. Graafisia ikkunoita on neljä ja samanaikaisesti esitettävät asiat 
voidaan valita vapaasti, kuva 6. Lisäksi oikeassa alakulmassa on esitetty 
simuloinnin aikana tulleet varoitukset. 

 

Kuva 6. ADVISOR:n tulosikkuna. 
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4.2 VEMOSIM 
Vemosim on Olavi H. Koskisen kehittämä suomalainen ajoneuvosimulointiin 
keskittynyt ohjelma. Vuonna 2003 ohjelman ympärille on perustettu Vemosim 
Oy-nimeä kantava yritys, joka tekee ohjelmaa tunnetuksi sekä suorittaa 
tilauksesta simulointeja. 

Vemosim on lähtökohdiltaan samanlainen kuin ADVISOR, mutta ohjelmien 
väliltä löytyy myös lukuisia eroavaisuuksia. Siinä missä ADVISOR on kehitetty 
enemmän erilaisten voimalinjakonstruktioiden ja polttoainevaihtoehtojen (mm. 
vety) tarkasteluun, on Vemosim tehty enemmän nykyistä kalustoa silmällä 
pitäen. Lisäksi Vemosim on tarkoitettu pääasiassa raskaan kaluston simulointiin. 
Raskaan kaluston polttoaineenkulutukseen vaikuttaa voimakkaasti myös tien 
profiili, minkä takia Vemosimissä on kiinnitetty erityistä huomiota myös tien 
mallintamiseen. 

Suurin ero ohjelmien välillä on kuitenkin ajosyklien mallintamisessa. 
ADVISOR:ssa on lähdetty liikkeelle henkilöautoihin sopivasta oletuksesta, että 
tehoa riittää niin paljon, että haluttu ajonopeus saavutetaan joka tilanteessa. 
Tasamaalla ajettaessa myös raskas kalusto ja linja-autot kykenevät noudattamaan 
tavoitenopeuksia melko tarkasti, mutta otettaessa tieprofiili huomioon saattaa 
käydä niin, ettei ajoneuvo kyseisellä moottorilla varustettuna pysy tavoite-
nopeudessa koko aikaa. ADVISOR:ssa simulointi etenee koko ajan, ja jos alhaisen 
nopeuden takia syklissä jäädään jälkeen ajomatkassa, niin sitä ei korvata millään, 
vaan tavoitenopeuden jälleen laskiessa ajoneuvo alkaa hidastaa. Näin ollen 
simuloinnin aikana ajettu matka jää lyhyemmäksi. Vemosimissä tallennetaan 
erikseen tavoitenopeus, jota pyritään noudattamaan. Jos nopeutta ei pystytä 
pitämään, niin matka-aika pitenee. Lisäksi alamäkiä varten voidaan määrittää 
erillinen kattonopeus, jonka jälkeen ajoneuvo alkaa hidastaa. Tämä vastaa 
paremmin raskaan ajoneuvon todellista ajotilannetta maantiellä. Tässä työssä 
suurin osa simuloinneista tehtiin kuitenkin kaupunkiliikennesykleillä, joten 
Vemosimissä tavoitenopeusprofiilin luominen vaatii maantieajosykliä enemmän 
työtä lukuisten pysäkille ja valoihin pysähtymisen takia. Lisäksi simuloinneissa 
käytettiin dynamometrimittauksissa saatuja nopeusprofiileita, joten käytännössä 
testiautoilla on mahdollista saavuttaa tavoitenopeus. 

Käyttöliittymän osalta ohjelmat eroavat toisistaan merkittävästi; ADVISOR:ssa 
on graafinen käyttöliittymä ja Vemosimissä toimitaan komentorivipohjaisesti. 
Molemmissa tavoissa on sekä hyvät että huonot puolensa. ADVISOR:n 
kehitysympäristö näkyy tässäkin yhteydessä selkeästi. Valikoista saadaan 
helposti valittua käytettävät osat, mutta osien muokkaaminen täytyy tehdä 
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erikseen Matlabin puolella. Muuten ADVISOR:n käyttöliittymä on selkeämpi 
käyttää. Ainoa puute on se, ettei erilaisia yhdistelmiä voi ajaa peräkkäin yhdellä 
komennolla, vaan pääasiassa osien vaihto täytyy tehdä käsin jokaisen 
simuloinnin välissä. Kolmea muuttujaa voi ADVISOR:ssa kuitenkin optimoida, 
mutta tällöin tulostiedot tulevat optimoinnin suhteen eikä normaaleja tulostietoja 
saada näkyviin. Vemosimissä taas voidaan jokaisen arvon kohdalla hyväksyä 
tiedostossa oleva oletusarvo tai sitten antaa uusi arvo. Lisäksi simulointeja 
voidaan putkittaa antamalla useita arvoja, jolloin simulointi käy läpi kaikki 
mahdolliset yhdistelmät, jos useampi muuttuja on saanut vaihtoehtoisia arvoja. 

Molemmissa ohjelmissa simulointi toimii likimain samalla nopeudella, ainakin 
Vemosimin demonstraation perusteella arvioituna, joten tässä suhteessa 
ohjelmissa ei ole suuriakaan eroja. Taulukossa 2 on esitetty edellä kerrotut asiat. 

Taulukko 2. ADVISOR:n ja Vemosimin erot. 
 ADVISOR Vemosim 
sykli aika / nopeus matka / nopeus 
gradientti aika / korkeus (step) matka / gradientti 
käyttöliittymä graafinen teksti 
tulokset graafinen graafinen & teksti 
simulointien putkitus osittain kyllä 
sivusuunnan kaltevuus ei kyllä 
tietojen muutos tiedosto tiedosto tai simuloinnin aloitus 
ajonopeus nopeusprofiili tavoitenopeus 
kohdeympäristö energiavaihtoehdot raskaan kaluston ajojen simuloinnit 
lisensoitu kyllä Vemosim Oy 
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5 TULOKSET 
Simuloinnit tehtiin dynamometrissä tehtyjen ajojen, ei teoreettisten ajosyklien, 
perusteella. Tällä haluttiin varmistaa, että simulointi ja mittaus vastaavat toisiaan 
parhaalla mahdollisella tavalla. Lisäksi toistojen avulla pystyttiin tutkimaan 
paremmin sitä, kuinka herkkä malli on ajosyklin sisällä tapahtuville vaihteluille. 

Taulukko 3. Volvo B10B LE:lle mitatut kulutuslukemat dynamometrillä ja vastaavat 
simuloidut kulutuslukemat. 

Sykli Syklin 
pituus 
[km] 

Kuormitus Mitattu 
kulutus 
 [l/100 km] 

Simuloitu 
kulutus 
 [l/100 km] 

Simuloitu 
kulutus (%) 
mitatusta 

Braunschweig 10,822 
puoli kuormaa, ilman 
sähkökuormaa 57,0 58,1 101,9 

Helsinki 2 8,148 
puoli kuormaa, ilman 
sähkökuormaa 62,4 66,1 105,9 

Helsinki 3 10,103 
puoli kuormaa, ilman 
sähkökuormaa 44,2 47,7 107,9 

Helsinki 3 10,053 
puoli kuormaa, ilman 
sähkökuormaa 43,8 49,3 112,6 

Helsinki 1 7,416 
puoli kuormaa, ilman 
sähkökuormaa 54,6 58,0 106,2 

Braunschweig 10,867 
tyhjä, ilman 
sähkökuormaa 48,5 46,1 95,1 

Braunschweig 10,714 
täysi kuorma, ilman 
sähkökuormaa 67,6 70,5 104,3 

Braunschweig 10,78 
puoli kuormaa, ilman 
sähkökuormaa 59,4 59,3 99,8 

Braunschweig 10,762 
puoli kuormaa, 
sähkökuorman kanssa 61,2 60,7 99,2 

 

Volvo B10B:n tuloksista [Taulukko 3] on nähtävissä, että simulointeja varten 
luotu malli toimii hyvin kaikissa mitatuissa ajosykleissä. Mallin ominaisuudet 
haettiin kohdalle muutamalla ajosyklillä ja sen jälkeen muutettiin vain massaa tai 
sähkökuormaa. Näiden kokeilujen perusteella näyttää siltä, että muutaman 
erityyppisen testiajon perusteella on mahdollista saada malli toimimaan myös 
muissa vastaavissa olosuhteissa hyvin. Simuloitu kulutus [l/100 km] osuu 95-
112% välille mitatusta kulutuksesta, mitä voidaan pitää erityisen hyvänä 
tuloksena, sillä jo mittauksien toistoissa esiintyi suurempia vaihteluita. 

Kabusin kohdalla ominaiskulutukset simuloitiin kahdella eri moottorikartalla, 
joista toinen oli mitattu CAN-väylästä ja toinen VTT:n koepenkissä. CAN-
väylästä mitattuun dataan perustuva moottorikartta oli helpompi tehdä, koska 
siinä oli ajosyklin aikana kertynyt tietoa jokaiselta moottorin käyttöalueelta. Sen 
sijaan penkissä mitatun moottorin kohdalla oli käytettävissä vain joitakin arvoja 
jokaisella kierrosalueella. Lisäksi oli niin, etteivät mittauksen perusteena käytetyt 
vääntömomentit olleet samoja eri kierrosnopeuksilla, joten sovitus piti tehdä 
käsin. Tämä saattoi aiheuttaa virhettä moottorikarttaan, koska ADVISOR:n 
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moottorikartassa pitää antaa kulutuslukemat aina tietyllä pyörintänopeudella ja 
vääntömomentilla.  

Taulukko 4. Matkalinja-autolle lasketut kulutuslukemat. 
Sykli Syklin pituus 

[km] 
Mitattu 
kulutus 
[l/100 km] 

ADVISOR* 
[l/100 km] 

% 
(Mitatusta) 

ARVISOR** 
[l/100 km] 

% 
(Mitatusta) 

% 
(CAN) 

Braunschweig 10,894 40,1 33,7 84,00 44,5 110,92 132,05 
Maantie 29,675 18,6 19,5 104,72 24,8 133,19 127,18 
Moottoritie 32,793 17,3 17,9 103,20 22,9 132,03 127,93 
Moottoritie 32,67 18,2 19,4 106,72 23 126,52 118,56 
Maantie 29,587 18,4 21,1 114,96 25 136,21 118,48 
Braunschweig teoreettinen  33,4  44,2  132,34 
*(moottorikartta CAN-väylästä) 
**(mitattu moottorikartta) 

Molempien Kabusin moottorikarttojen kohdalla Braunschweig-syklissä näkyy 
muihin sykleihin verrattuna huomattavasti pienentynyt kulutus, mikä viittaisi 
siihen, että paljon pysähdyksiä sisältävässä ajossa malli kuluttaa liian vähän ja 
näin ollen tämän hetkistä mallia ei voi käyttää kaupunkisyklien simulointiin. Syy 
liian pieneen kulutukseen on luultavimmin moottorikartassa ja liian pieneksi 
asetetussa tyhjäkäyntikulutuksessa. Esimerkiksi apulaitteiden tehonkulutus 
saattaa olla todellisuudessa suurempi ja vastaavasti joku muu mallin 
kulutukseen ajoneuvon liikkuessa vaikuttava osa on arvioitu liian pieneksi. 
Ilman pysähdyksiä ajettaessa kulutukset kumoavat toisensa, mutta kaupunki-
syklissä ajoneuvomallin eri osien aiheuttaman kulutuksen suhde muuttuu. 

Kabusin mallia ei saatu yrityksistä huolimatta yhtä tarkaksi kuin Volvon mallia, 
vaan kulutus moottoripenkissä mitatulla moottorikartalla on n. 10-35 % dynamo-
metrillä mitattua suurempi. CAN-väylätiedon perusteella tehty moottorikartta 
sen sijaan antaa hieman parempia tuloksia. Yksi syy suuren eroon saattaa olla 
vaihto-ohjelma, joka käyttää moottoria huonomman hyötysuhteen alueella. 
Toisaalta alue on hyvin kapea (jokaista ajonopeutta vastaa käytännössä vain yksi 
mahdollinen vaihde ja moottorin pyörintänopeus), joten tällä ei pitäisi olla 
suurta vaikutusta kulutuslukemiin. 

Sen sijaan, kuten kuvasta 7 nähdään, jyrkkien mäkien jälkeisissä loivemmissa 
nousuissa jäädään tavoitenopeudesta selvästi. Koska sykli on saatu dynamo-
metrimittauksista, pitäisi mallin pysyä tavoitenopeudessa. Kun sama sykli 
ajettiin tasamaalla, ei tavoitenopeudesta jäämistä esiintynyt. Näin ollen syy voi 
olla juuri edellä mainittu vaihto-ohjelma, joka ei jostakin syystä osaa valita 
parasta vaihdetta loivemmaksi muuttuneeseen mäkeen. 
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Kuva 7. Matkalinja-auto jää tavoitenopeudesta mäen loiventuessa (cyc_kph_r = tavoitenopeus, 
kpha = saavutettu nopeus). 

5.1 ENERGY MANAGEMENT 

Energy managementin kohdalla mitattiin yhden syklin ajalta kompressorin 
käynti ja simuloinneissa kompressoria oli tarkoitus käyttää samassa ajosyklissä 
eri kohdissa siten, että kokonaiskäyntiaika pysyi samana. Yrityksistä huolimatta 
kompressorin tai mukana tulleiden apulaitteiden jaksoittaista käymistä ei 
kuitenkaan saatu toimimaan. Tämän takia kompressorin toimintaa kuvattiin 
sähkölaitteena, jolle annettiin teho virran ja jännitteen funktiona. Tämän jälkeen 
sille pystyttiin antamaan käyntiaika samalla, kun muiden apulaitteiden tehon-
kulutus pysyi vakiona. Normaalisimuloinneissa kompressorin keskimääräisen 
teho oli 2 kW, energy management -simuloinneissa teho oli 3,5 kW ja käyntiaika 
määritelty. Edellä mainittu arvo 3,5 kW on saatu ajamalla sama ajosykli (jossa 
kompressorin käyntiaika tiedettiin) sekä keskimääräisellä kompressorin 
käyntiarvolla että tiettyyn aikaan käyvällä kompressorimallilla. Jälkimmäisen 
mallin kompressorin ottamaa tehoa muutettiin, kunnes oltiin saavutettu sama 
kulutus molemmilla tavoilla. 

Mitatun käyntiajan lisäksi tehtiin simuloinnit, joissa kompressori kävi auton 
ollessa paikallaan (moottori tyhjäkäynnillä) tai auton kiihdyttäessä paikalta 
lähtiessä [Taulukko 5]. 

Taulukko 5. Simuloitu kompressorin käyntiajan vaikutus, kompressori kuvattu sähkö-
laitteena. 

Kompressorin käynti kulutus [l/100 km] % mitatusta 
mitattu 58,6 100 
tyhjäkäynnillä 58,4 99,6 
kiihdytyksien aikana 58,8 100,34 
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Tuloksista nähdään selkeästi, ettei kompressorin käyntiajankohdalla olisi 
juurikaan merkitystä kulutukseen, jos kompressori olisi sähköllä toimiva. 
Mekaanisesti kuvattuna kompressorin toiminnan vaikutus olisi saattanut olla 
suurempi, mutta asiasta ei voida olla varmoja, koska tietoa laturin käyntiajasta ja 
hetkellisesti ottamasta tehosta ei ollut käytettävissä. Se johtopäätös voidaan 
kuitenkin tehdä, että sähkölaitteiden käyttöajankohdalla ei ole vaikutusta 
kulutukseen ainakaan kyseisen sähköjärjestelmän kohdalla. Kuvan 8 syklissä 
kompressori käy kiihdytysten aikana 3,5 kW:n teholla, mutta edellä todetun 
mukaisesti näinkään suurella sähkötehon käytön ajoituksella ei ole vaikutusta 
kulutukseen. 

 

Kuva 8. Apulaitteiden ottama teho syklin aikana. 

5.2 KULUTUKSEEN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ 

Varsinaisten simulointien jälkeen tehtiin useita testisimulointeja ongelma-
tapauksien ja erilaisten tekniikkamuutosten vaikutuksen selvittämiseksi. Testi-
ajoneuvoksi valittiin Volvo B10B sen paremman vastaavuuden takia ja 
testisykliksi Braunschweig puolella kuormalla ja normaalilla sähkökuormalla 
(taulukko 3 viimeinen rivi). Taulukossa 6 on esitetty saadut tulokset. 

Taulukko 6. Muutosten vaikutus kulutukseen Braunschweig-syklissä. 
Muutos kulutus [l/100km] %  
Ei muutoksia 60,7 100 
Ilmanvastuskerroin 0,5 -> 0,79  61,4 101,15 
Erilainen rengastus (Kabusin renkaat Volvossa) 57,5 94,73 
Mekaanisten apulaitteiden keskimääräinen kulutus 5kW->10kW 64,8 106,75 
Sähköisten apulaitteiden keskimääräinen kulutus 2,5kW->5kW 62,6 103,13 
Sähköisten apulaitteiden keskimääräinen kulutus 2,5kW->10kW 66,4 109,39 
Perävälitys 4,87 -> 4,00 74,4 122,57 

 

Ilmanvastuskertoimen muutoksella ei ollut suurta vaikutusta kulutukseen, joten 
sen arvioiminen hyvällä tarkkuudella riittää. ADVISOR:n alkuperäinen 
amerikkalaisissa kaupunkilinja-automalleissa käytetty ilmanvastuskerroin 0,79 
on kuitenkin liian suuri nykyaikaiselle linja-autolle, joten arvioitu 0,5 on hyvä 
lähtökohta malleja tehdessä. Sen sijaan välityssuhteen muutoksella on jo paljon 
suurempi vaikutus polttoaineen kulutukseen. Testisyklin perusteella Volvossa 
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on Braunschweig-syklin ajamiseen hieman liian pitkä perävälitys, koska kulutus 
laskee käytettäessä Kabus:n pienempiä renkaita. Toisaalta perävälityksen 
suurempi lasku kasvattaa kulutusta todella paljon, joten aika lähelle 
optimitilannettaa on jo nykyisellä kokonaisvälityssuhteella päästy. 

Apulaitteiden tehon vaikutusta tutkittiin muuttamalla niiden jatkuvasti ottamaa 
tehoa. Kulutuslukemien valossa ADVISOR ei juurikaan näytä tekevän eroa 
mekaanisten ja sähköisten laitteiden välille, joten laitteiden erottelu ei ole 
tarpeellista. Sen sijaan niiden ottamalla keskimääräisellä teholla on melko suuri 
vaikutus kulutukseen. 

Koska Kabusin kohdalla malli ei toiminut odotetulla tavalla, testattiin painon 
pudottamisen merkitystä Volvolla pudottamalla painoa 500 kg:n askelin aina 1 
kg painoon asti [Kuvaaja 8]. Samalla saatiin testattua ohjelman laskukaavojen 
toimintaa, eli kuinka järkeviä tuloksia ohjelma antaa epärealistisen pienillä 
arvoilla. Painon pudotus tehtiin korvaamalla ADVISOR:n laskema yhteismassa 
itse määritellyllä yhteismassalla. Näin ollen mallitiedostoja ei tarvinnut muuttaa 
lainkaan ja simuloinnin valmistelu nopeutui. Ajosykli oli sama kuin muita 
muutoksia tehtäessä. 

Kuvaajasta on nähtävissä, että painonsäästön tuoma säästö kulutukseen on 
likimain lineaarinen. Pienien massojen kohdalla on syytä huomata selkeä nousu 
kulutuksessa ilmeisesti väärin toimivien laskukaavojen takia. Tällaiset massat 
ovat kuitenkin epätodellisia ja näin ollen painon vaikutus kulutukseen näyttää 
realistiselta ja painon pienentämisellä päästään selvään polttoaineensäästöön. 
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Kuvaaja 8. Ajoneuvon massan vaikutus polttoaineen kulutukseen Braunschweig-syklissä. 
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6 SUOSITUKSET 
Simulointimalleilla päästään kulutuslukemissa lähelle todellisen ajotilanteen 
kulutuslukemia. Tämä edellyttää kuitenkin verifioitavissa olevia tuloksia, joiden 
perusteella malli voidaan viimeistellä. Joidenkin arvojen suhteen malli on hyvin 
herkkä ja mittauksia vastaavan luotettavan mallin syntymiseen vaaditaan suurta 
tarkkuutta. Toisaalta joitakin arvoja voidaan muuttaa rajattomasti tulosten silti 
kärsimättä. Näin ollen pelkästään mitattujen arvojen perusteella tehtävä malli ei 
ole luotettava ilman dynamometrikokeita. Tosin samalla menetetään osa 
simuloinnin eduista mittauksiin verrattuna. Verifioinnin jälkeen mallia kuitenkin 
voidaan käyttää paljon laajemmassa mittakaavassa, mutta muutaman reitin tai 
ajoneuvon valintojen kohdalla ei mallien tekeminen ole mielekästä. 

Sen sijaan, jos ajoneuvoille saataisiin määriteltyä tietyt testisyklit (esimerkiksi 
muutama Helsinki-sykli ja maantiesykli), jotka ajettaisiin läpi verifiointia varten 
sekä tietty tapa, jolla saataisiin selville mallien tekemiselle olennaiset tiedot, 
voitaisiin ajoneuvot helposti mallintaa ADVISOR:iin. Tällainen määrittely vaatisi 
kahden osa-alueen tietojen parantamista. Ensinnäkin ajosyklit pitäisi olla 
helposti toistettavissa ja mallin verifioinnissa tarvittavien tietojen (kulutus l/100 
km, apulaitteiden vaatima teho, massa, jne.) saamiseen pitäisi löytää rutiini. 
Samoin paperitietojen pohjalta mallinnettavat osat pitäisi saada järjesteltyä siten, 
että tiedot saataisiin helposti ADVISOR:ssa hyödynnettävään muotoon, jolloin 
mallinnustyö nopeutuisi ja erikseen tarvittavat tai arvioitavat muuttujat 
pystyttäisiin näkemään jo simulointimallin tekemistä aloitettaessa. 

Tämän jälkeen kaluston optimaalisin ajosuunnitelma olisi helppo toteuttaa ja 
ohjelmaa voitaisiin hyödyntää myös kaupallisessa mielessä. Vaikein ja 
simuloinnin kannalta merkittävin osa, moottorikartta, voi kuitenkin olla vaikea 
saada valmistajalta, eikä CAN-väylästäkään saatava tieto ollut tässä tapauksessa 
tarpeeksi tarkkaa. Selvää potentiaalia menetelmällä kuitenkin on, minkä Volvolla 
tehdyt simuloinnit ja dynamometrikokeet selkeästi osoittavat. Mittausaineiston 
lisääntyessä saataisiin varmasti myös parempi käsitys eri komponenttien ominai-
suuksista, jolloin puuttuvia tietoja voitaisiin arvioida jo olemassa olevan datan 
perusteella. 

 


