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1. JOHDANTO 
Tässä raportoitu alatehtävä ”Aktiivisen ajo-opastinlaitteen kehittäminen” kuuluu VTT 
Prosessissa tehdyn ”Raskaan kaluston energiankäytön tehostaminen ajoneuvo- ja 
käyttöteknisin ratkaisuin” (HDENERGIA) -projektiin. Raportoitu työ on tehty VTT:n 
moottorilaboratoriossa vuoden  2003 aikana. Lisäksi Stadia on osallistunut, 
tutkimussuunnitelman mukaisesti, tämän alatehtävän toteutukseen tekemällä selvityksen 
markkinoilla olevista kuljettajan informaatiojärjestelmistä. Tämä työ raportoidaan 
erikseen Stadian toimesta (liitteenä). 

VTT Prosessissa työ on jakautunut kahteen osioon, varsinaiseen ajo-opastinlaitteen 
kehitystyöhön ja työhön, joka tähtää ajodatan talteenottamiseen. 

 

2. TIEDONKERUU AJONEUVOISTA 
Alatehtävän tarkoitus on luoda profiilit eri ajoneuvojen käytöstä eri liikennetilanteissa. 
Analysoidut ajoprofiilit taas hyödynnetään ajo-opastinlaiteen kehitystyössä. 
Ajoprofiilien analyysi tehdään yhteistyössä VTT RTE:n kanssa 

Projektin ensimmäisessä vaiheessa oli tarkoitus kerätä dataa todellisista käyttötilanteissa 
10 ajoneuvon osalta hyödynnyttäen myös toisessa alatehtävässä instrumentoidut 
ajoneuvot (5 kpl tässä alatehtävässä ja 5 kpl alatehtävässä 6). VTT Pro allekirjoitti 
sopimuksen 21.3.2003 EC-Toolsin kanssa viidestä (osa erikoisohjelmilla) EC-Road 
tiedonkeruulaitteistosta asennuksineen. Vuoden 2003 aikana on VTT Pro:n toimesta 
kolme viidestä ajoneuvosta instrumentoitu tarvittavilla tekniikalla. Puuttuvien 
ajoneuvojen (HKR ja Transpoint) instrumentoinnista on sovittu ajankohta vuoden 2004 
alkupuolella. 

Vakiokuntoisesta tiedonkeruuyksiköstä saadaan tiedot ajoneuvojen kuormitusprofiilista, 
ajotavasta ja esim. polttoaineen kulutuksesta. Lisäksi laitteeseen on  liitetty 
paikannuslaite, karttatieto osittain ja lisä-antureita esim. moottoriparametrien 
seurantaan. Taulukossa 1 on listattu tiedonkeruulaitteiston tietosisältöä ajoneuvossa 
jossa on CAN-väyläliikenne. Jos autossa ei ole CAN-väylää tietoa saadaan (rajoitetusti) 
erillisantureilla. Kohdassa 2.1 on esitelty ajoneuvot johon on asennettu (tai sovittu 
asennettavaksi) tiedonkeruulaitteistoa. 
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Taulukko 1. LOGGERIN TIETOSISÄLTÖ CAN-VÄYLÄLLÄ 

* merkittyihin kohtiin liittyy (ajoneuvokohtaisia) epävarmuustekijöitä
sekunninvälein (erikseen kytkettävä päälle tekstiviestillä)

- paikka 
- aika 
- auto 
- kuljettaja 
- rpm 
- nopeus 
- suunta 
- polttoainetilanne (ml –tarkkuudella) 
- matkamittarilukema 
- moottorinkuormitus* 

pysähdykset / ajot
- aika 
- paikka 
- matkamittarilukema 
- polttoainetilanne (ml-tarkkuudella) 
- kesto (tai loppuaika) 
- kuljettaja 
- auto 

ajotapahtumat 
- auto 
- kuljettaja 
- matkamittari alussa 
- matkamittari lopussa 
- aika alussa 
- aika lopussa 
- kulutettu polttoaine 
- jarrujen käyttö lukumäärä 
- jarrujen käyttö yhteensä aikaa (sekuntia) 
- keskimääräinen rpm 
- max nopeus 
- max rpm 
- kytkimen käyttöaika* 
- moottorijarrutus aika* 
- moottorijarrutus matka* 
- moottorin lämpötila alussa* 

Muita erikoisohjelmoituja kohtia*
- vaihteet: aika, matkamittari 
- ulkolämpötila: aika, lämpötila 
- rajoitintavasten ajoa: aika, nopeus 
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2.1 AJONEUVOT JOHON ON ASENNETTU EC-ROAD 
TIEDONKERUULAITTEISTO 

 HKR VESISÄILIÖAUTO,  REK NO CBH 573, 
Ajoneuvo on Sisu kuorma-auto vm. 1993. Auton  pääasiallinen käyttö on 
katujen ja puisto-alueiden kunnossapito. Ajoneuvon tyypillinen käyttöprofiili 
koostuu pesu-työstä ja siirtymätaipaleista. Pesutyössä ajoneuvon nopeus on pieni 
ja moottorinkuormitus todennäköisesti vähäinen. Ajoneuvossa ei ole CAN-
väylä. Jotta auton kuormitusprofiili saataisiin tietoa, asennettiin anturit 
kaasupolkimen asennolle, pyörimisnopeudelle,  ahtopaineelle ja  pakokaasujen 
lämpötilalle ennen ja jälkeen katalysaattoria. Polttoainekulutusdata ei suoraan 
saada, mutta arvio voidaan laskea moottorikarttadatan perusteella. 
Tiedonkeruuseen liittyvät anturin on todettu toimivaksi. Nykyisellä datan 
esittelypohjalla erikoisanturien lukemat eivät kuitenkaan saa halutulla tavalla 
näkyviin. 

 KOIVISTO-AUTON PITKÄNMATKAN LINJA-AUTO, REK NO LIB-984. 
Linja-auton on Scania ja käyttöönottovuosi 1997. Ajoneuvossa ei ole CAN-
väylä tekniikka, joten tiedonkeruu perustuu erillisantureihin, joita VTT PRO:n 
toimesta asennettiin ajoneuvoon. Erillisantureilla monitoroidaan kaasupolkimen 
asento, pyörimisnopeus, ahtopaine ja polttoaineenkulutusta. CAN-väylän 
puuttuminen lisäsi lisäsi huomattavasti asennukseen tarvittavaa työmäärää 
varsinkin polttoaineenkulutusmittarin kohdalla.  Tiedonkeruuseen liittyvät 
anturit on todettu toimivaksi. Polttoaineenkulutusmittarin kalibrointi perustuu 
liikennöitsijän tankkausseurantaan. 

 KOIVISTO-AUTON LINJA-AUTO, REK NO SLF-459. 
Linja-auto on Kabusin vuonna 2003 valmistama alumiinirakenteinen pitkän-
matkan linja-auto. Moottori on Cummins 6.5 litrainen commonrail kone. 
Autossa on CAN-väylä tekniikka, joten erillisantureita ei tarvita. Datankeruussa 
polttoaineenkulutuslukema ei vielä ole saatavana, muuten järjestelmä on 
toiminnassa. 

 HKR toinen auto. 
 

Neljäs dataloggeri varattu HKR:n toiseeen autoon. Asennus tehdään vuoden 
2004 alkupuolella. Olisi toivottavaa että autossa olisi CAN-väylä, jolloin 
loggerin koko kapasiteettia voisi hyödyntää. Kunhan löytyy sopiva ajoneuvo 
asennus voidaan tehdä heti.  

 Transpointin auto. 
 

Viides dataloggeri yksikkö asennetaan Transpointin 60t ajoneuvoyhdistelmään. 
Asennus tehdään vuoden 2004 alkupuolella. Autossa on CAN-väylä järjestelmä.  
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3. AJO-OPASTINLAITE KEHITYSTYÖTÄ 
3.1 Laitteisto 

Hankkeen ensimmäisenä vuotena pääpaino oli taustadatan keräyksessä ja 
analysoinnissa. Tehtävää varten kehitettiin kannettavaan tietokoneeseen sopiva 
ympäristö hyödyntäen CAN-väyläkorttia ja Labview-ohjelmistoa seuraavasti: 

 Kannettava tietokone 
 National Instrumentsin CAN-väyläkortti (PCMCIA, 2 kanavaa) 
 National Instrumentsin Labview 7.0 -ohjelmisto ja SAE J1939 starter kit 
 SAE standardit: J1939/21 Data Link Layer, J1939/71 Vehicle Application Layer, 

J1939/73 Application Layer Diagnostics (raskaankaluston moottorit ja ajoneuvot 
käyttävät SAE J1939 -standardin mukaista tiedonvälitysprotokollaa) 

 

CAN-kortin ja ohjelmiston avulla tehtiin oma sovellus, jossa väylällä kulkevia tietoja 
voidaan monitoroida ja tallentaa halutulla näytteenottotaajuudella. Sovellus muuntaa 
bitteinä kulkevien viestien sisällön todellisiksi status- ja numeroarvoiksi. Kehitetyllä 
sovelluksella monitoroitiin ja tallennettiin CAN-väylässä liikkuvia sanomia. Tavoitteena 
oli käyttää analysoitu tieto ajo-opastinlaitteen kehitystyössä. Tietoa sovellettiin myös 
toisessa alatehtävässä tehohäviöiden ja voimansiirron luistojen määrittämisessä. Tämän 
hankkeen puitteessa analysoitiin seuraavien moottorien/ajoneuvojen väyläliikennettä: 

 Sisu, 4-syl, vm 2003 
 Sisu, 6-syl, vm 2003 
 Scania, 6-syl, vm 2000 
 Scania 164L, V8, 480 hv, vm 2001 
 Scania 114G, 340 hv, vm 2003 
 Scania 124GB, 420 hv, vm 2002 

 

3.2 Havainnot ja ongelmat 

Havainnot: 

 SAE-standardi on laaja ja mahdollistaa väylälle lähes rajattoman määrän erilaisia 
viestejä. Vielä tällä hetkellä viestien määrä väylällä on melko pieni ja CAN-väylää 
hyödynnetään kohtalaisen vähän. 

 Yleisimmin hyödynnettäviä viestejä ovat tällä hetkellä: 
 ajoneuvon nopeus (km/h), moottorin pyörintänopeus (rpm), vääntömomentti 

(%), kaasupolkimen asento (%), imusarjan paine (kPa) ja lämpötila (ºC), 
jäähdytinnesteen lämpötila (ºC), öljynpaine (kPa). 

 myös polttoainemäärä tai -kulutus on usein nähtävissä jossain muodossa 
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Ongelmia: 

 Moottori/ajoneuvovalmistajat ovat kieltäneet suoraan väylään liittymisen (ECU:n 
immuniteetti, takuun raukeaminen), joten virallisesti väylän liikennettä pitäisi 
seurata vain valmistajakohtaisella testerillä oman yhdyskäytävän 
(diagnostiikkaliitin) tai FMS-liitännän kautta. 

 Väylällä ei välttämättä liiku kaikkea sitä tietoa, jota sieltä haluttaisiin tallentaa. 
Tarvittavien tietojen pyytäminen väylälle on tehty vaikeaksi järjestelmän suojauksen 
avulla. Standardissa (SAE J1939) on kuvattu, kuinka tällainen kyselyoperaatio 
tehdään, mutta valmistajien ei tarvitse rakentaa ja ohjelmoida järjestelmiään niin, 
että haluttujen tietojen kysely onnistuu automaattisesti. 

 Osa CAN-väylän viesteistä on valmistajakohtaisia erikoisviestejä, joita ei 
standardissa ole määritelty tai kuvattu. Niiden ymmärtäminen ja hyödyntäminen 
vaatii tietoja ajoneuvon valmistajalta. Näiden tietojen saaminen saattaa olla vaikeaa. 

 Ei ole tarkalleen sovittu, millaisia viestejä ja missä muodossa väylällä pitäisi liikkua. 
Samaa asiaa,  esim. polttoainetaloutta, voidaan laskea hyvinkin erilaisista väylällä 
mahdollisesti liikkuvista tiedoista. Laskentasuure ajosuoritteeseen käytetylle 
polttoainemäärälle tai -kulutukselle voi olla esim. L, kg, L/s, L/h, kg/h, km/L, km/kg 
tai mg/työtahti. Kirjavan käytännön takia helposti kaikkiin merkkeihin sopivaa 
yleismallista ajo-opastinlaitetta on hankala toteuttaa. 

 

3.3 FMS-standardi 

Eurooppalaiset kuorma-autovalmistajat (Scania, Volvo, MAN, Mercedes Benz, DAF, 
IVECO, Renault) ovat sopineet yhteisestä FMS-standardista (Fleet Management 
Systems), jossa he sopivat tiedoista, jotka on saatavissa vuoden 2002 jälkeen 
valmistetuissa ajoneuvoissa (osa sovituista tiedoista saatavissa vasta vuonna 2004). 
Autoihin on lisätty heidän standardinsa mukainen liitäntä väylän lukua varten. Vaikka 
kyseessä on valmistajien yhteisesti sopima standardi, tarvitaan siinä kuitenkin 
merkkikohtainen sovitin. FMS-standardissa sovitut viestit ovat SAE J1939 -standardin 
mukaisia, kuten useimmat muutkin viestit väylällä. Osa näistä sovituista viesteistä 
kuuluu vanhempienkin autojen "automaattiseen" väyläliikenteeseen, osa on uusia. FMS-
standardin voimaantulo ja yleistyminen helpottaa esim. polttoaineenkulutuksen ja 
huoltotarpeen seurantaa ja sen avulla voidaan koostaa erilaisia ajoneuvo- ja 
kuljettajakohtaisia raportteja.  
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4. JOHTOPÄÄTÖKSET 
Tiedonkeruulaitteistojen vaatimat instrumentointityöt olivat kahden vanhempien autojen 
kohdalla odoteltua vaativammat. Tästä syystä HKR:n toisen ajoneuvon instrumentointia 
päätettiin lykätä, kunnes sopiva uudempi auto löytyisi. Jotta saataisi kattava ajoprofiili 
valikoima, päätettiin asentaa viidennen EC-Road tiedonkeruulaitteiston pitkänmatkan 
kuorma-auto liikennöitsijän autoon. Vasta vuoden 2003 loppupuolella varmistui että 
Transpoint osallistuu projektiin ja että heidän ajoneuvot ovat projektin käytettävissä 
vuodesta 2004 alkaen. 

Vuoden 2003 pääosa asennustyöstä on saatu valmiiksi ja varsinainen tiedonkeruu on 
saatu kuntoon. Järjestelmä, jolla seulotaan ajoneuvosta saatavaa informaatiota, tulee 
vaatimaan jatkossa huomattavan osan työpanoksesta. 

Ajo-opastinlaite hankkeen ensimmäisenä vuotena pääpaino oli taustadatan keräyksessä 
ja analysoinnissa. Varsinaisen ajo-opastinlaitteen ohjelmointityö on aloitettu 
kehittämällä tarkoituksenmukaiset työkalut CAN-väylä liikenteen hyödyntämiseksi. 
Kehitetyllä sovelluksella on CAN-väyläliikenne analysoitu useasta eri moottoreista ja 
ajoneuvoista. Ongelmaksi havaittiin, että ei ole sovittu tarkalleen, millaisia viestejä ja 
missä muodossa väylällä pitäisi liikkua eri valmistajien kesken. Tämän ongelman 
ratkaisuksi on kaavailtu FMS-standardi, joka ainakin Eurooppalaiset kuormanauto 
valmistajat ovat sopineet olevan voimassa vuodesta 2002 (2004) alkaen. 

Varsinaisen terminaalin ohjelmointityö voidaan käynnistää vasta kun projektin muista 
alatehtävistä saatava informaatio esim ajotapastrategiat ja halutut kytkennät ovat 
käytettävissä. Tämän päivän  markkinatilanteen kartoitus teetettiin alihankintana 
Helsingin Ammattikorkeakoulu Stadialla. Markkinoilta on saatavilla useita 
polttoaineenkulutusta ja ajotapaa tarkkailevia laitteita, joiden avulla on mahdollista 
saada palautetta polttoainetta tuhlaavasta ajotavasta ja sen avulla parantaa 
ajosuoritustaan. Tällä hetkellä ei todennäköisesti ole valmiita laitteita, joiden avulla 
kyseessä olevan reitin paikka- ja aikataulutiedon sekä ajoneuvon ominaisuuksien 
perusteella voitaisiin optimoida kuljettajan ajosuoritetta 

 


