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1

Johdanto

Vakiintumassa olevan terminologian mukaan sähköautoiksi nimitetään sellaisia autoja,
joihin voidaan syöttää energiaa auton ulkopuolelta sähköverkosta [1, s. 42]. Sähköauton pääkomponentit ovat akusto ja sen hallintajärjestelmät, tehoelektroniikka ja sen
ohjausjärjestelmät, sähkömoottori tai -moottorit ja laturi akuston lataamiseen.
CO2-päästöt ja muut pakokaasupäästöt ovat nousseet yhteiskunnallisesti ja poliittisesti
isoksi huolenaiheeksi maailmanlaajuisesti. Ilmakehän ilma sisältää luonnollisena
osatekijänä hiilidioksidia eli CO2:ta, jota ajoneuvokäytössä ei luokitella haittapäästöksi.
Se kuitenkin edistää osaltaan kasvihuoneilmiön muodostumista.
Vapautuva hiilidioksidin määrä on lähes suoraan verrannollinen polttonesteen kulutukseen, ja siten polttonesteenkulutuksen vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet ovat yhä
tärkeämmässä roolissa.
Sähköautot ovat looginen osa ratkaisua ympäristö- ja energiakysymysten kannalta, ja
ne epäilemättä yleistyvät tulevien vuosikymmenien aikana. Sähköautot tuovat mukanaan uusia haasteita, joten Tekniikan Maailman tulee olla valmistautunut tähän:
pitää pystyä mittaamaan ja testaamaan sähkökäyttöisiä ajoneuvoja.
Tässä työssä sähköautojen mittaamiseen tutustutaan TM:n koeajo-juttutyypin kautta.
Koeajo on jokaisessa TM:n numerossa esiintyvä juttutyyppi, jossa esitellään Suomeen
myyntiin tullut uusi automalli perusteellisen testin muodossa. Autoon tutustutaan
subjektiivisten arvioiden lisäksi perusteellisten mittausten avulla. Koeajo on kuusisivuinen artikkeli, josta kaksi sivua käytetään auton tekniikan ja mittausten esittelyyn.
Uusi automalli voi olla myös sähköauto, mikä tuo koeajoon uusia haasteita ja toimintatapojen muutoksia. Sähköautojen mittaamiseen ja arviointiin tulee perehtyä, sillä
mittaaminen eroaa joiltain osin polttomoottoriautojen mittaamisesta. Tämän työn
tarkoitus on selvittää, mitä nämä haasteet ja muutokset ovat.
Työssä käydään läpi kaikki koeajossa käsiteltävät mittaukset. Suurin osa mittauksista
säilyy entisellään, mutta niitäkin on tarkasteltu kriittisesti sähköautojen kannalta.
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Työssä käsitellään vain sähköautojen mittaamista eikä siihen ole sisällytetty latausmahdollisuudella varustettujen hybridiautojen mittaamista.
Suurimmat muutokset liittyvät energiankulutuksen mittaamiseen. Polttomoottoriautoissa kulutusta mitataan kuluneen nestemäisen polttoaineen määrässä, kun taas sähköautossa energia on varastoitu akkuun.
Työssä selvitetään, mitä sähköautosta kannattaa mitata ja mitä pystytään mittaamaan.
Sen jälkeen selvitetään, miten mittaukset tehdään. Työn tärkeimpänä tavoitteena on
muodostaa edellytykset ja periaatteet käytännön mittauksia varten.
Työssä myös testataan mittausmenetelmiä TM:n koeajoartikkelin muodossa sarjavalmisteiseen sähköautoon. Ensimmäinen koeajoartikkeli sähköautosta ilmestyy numerossa TM 10/12. Kyseisessä artikkelissa sovelletaan näitä mittausmenetelmiä, ja artikkelin
graafista ulkoasua on muokattu paremmin sähköautolle sopivaksi.
Työ on tehty tiiviissä yhteistyössä TM:n koeajon kirjoittamisesta ja mittauksista vastaavien toimittajien ja testikuljettajien kanssa. Erityiskiitoksen avustaan ansaitsee koeajosta vastaava autotoimittaja Jussa Nieminen, joka oli tukenani insinöörityön alusta loppuun saakka. Tähän insinöörityöhön on raportoitu suunnitellut mittausmenetelmät ja
kokemuksia käytännön testeistä.
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Sähköauton ostajalle tärkeät ominaisuudet

Sähköautot ovat olleet historiassa mukana ajoneuvojen ensimetreistä lähtien. Yli sata
vuotta sitten sähköautot olivat markkinoilla varteenotettavia kilpailijoita polttomoottoriautojen kanssa, mutta ne jäivät kuitenkin polttomoottoriautojen nopeasta kehityksestä
reilusti jälkeen.
Polttomoottoriautojen pitkät toimintamatkat ja nestemäisen polttoaineen nopea tankkaaminen ovat pitkään olleet niin iso etu, että sähköautojen tuomat hyödyt ovat kokonaan jääneet polttomoottoriautojen etujen varjoon.
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Tekniikka on kehittynyt kuluneen sadan vuoden aikana huimasti, ja nyt sähköautoilla
on taas mahdollisuus kilpailla polttomoottoriautojen kanssa.
Sähköauton etuja polttomoottoriautoon nähden ovat sen korkea hyötysuhde, käytännön nollapäästöisyys ja edulliset käyttökustannukset.
Kuluttajan näkökulmasta sähköautoilu on kuitenkin vielä tulevaisuutta, sillä auton hankintahinta on erittäin korkea vastaavanlaiseen polttomoottoriautoon verrattuna.
Toimintavarmuus ja käyttömahdollisuudet ovat sähköauton ostajalle myös suuria
kysymysmerkkejä: Mikä on auton todellinen toimintamatka, entä mikä on auton
toimintavarmuus kylmissä olosuhteissa? Missä ladata sähköautoa, ja kuinka kauan
kestää ladata akku täyteen varaustilaan? Onko sähköauto turvallinen? Missä sen voi
huoltaa ja mistä saa asiantuntevaa huoltopalvelua teknisten ongelmien ilmetessä?
Sähköautoihin liittyy monia kysymyksiä, joihin kuluttaja toivoo saavansa suoria ja
totuudenmukaisia vastauksia. Varmennettua tietoa sähköautoiluun liittyvistä asioista ei
vielä juurikaan ole, ja vain aika näyttää, miten sähköautot integroituvat osaksi
liikennekulttuuriamme.
Sähköautojen korkea hankintahinta hidastaa myynnin kasvua, joten sähköautojen
osuus ajoneuvokannassa tulee vuonna 2020 olemaan vain joitakin prosentteja.
Silti sähköautojen todellinen tuleminen on mitä todennäköisemmin alkanut ja siihen on
syytä varautua jo nyt. [1, s. 4]
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3.1

Ennallaan pysyvät mittaukset

Yleistä mittausjärjestelyistä

Autojen testaaminen perustuu koeajajien subjektiivisiin arvioihin ja tiedonkeruujärjestelmien antamiin mittaustuloksiin. Tekniikan Maailmalla on autojen testaamisessa pitkä
historia, ja nykyinen testimiehistö koostuu kokeneista henkilöistä.
Pitkät perinteet ja kokemus ovat avainasemassa mittauksia tehtäessä. Mittaukset
tehdään tarkasti ja puolueettomasti tutuilla testipaikoilla ja mittalaitteilla.
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Koeajot ajetaan Tekniikan Maailman virallisilla testilenkeillä, jotka kuvaavat taajamatai maantieajoa eli vastaavat todellisia ajotilanteita parhaiten. Nopeudet testilenkeille
ovat ennalta määrätyt, ja niitä noudatetaan kesällä ja talvella. Staattiset mittaukset
tehdään TM:n omassa autolaboratoriossa.
Ennen virallisten testien ajamista koeautolta edellytetään mielellään 2000 km:n
sisäänajoa, jotta kulutus- ja kiihtyvyysarvot olisivat luotettavia. [2, s. 116-120]
Koeautolle tehdään peruskuntotarkastus ennen testejä ja rengaspaineet asetetaan
suositusten mukaisiksi.
Testit pyritään ajamaan kelvollisella säällä, jolloin on kuivaa ja tyyntä. Erittäin huonolla
säällä testit siirretään toiselle päivälle tai jätetään kokonaan ajamatta.
Luotettavien testitulosten saamiseksi ajetaan useita toistokertoja. Kokeet ajetaan
kahden hengen kuormalla. Kuljettajan ja apukuljettajan yhteismassa testien aikana on
noin 160 kg.
Mittalaitteina

käytetään

pääosin

Racelogicin

Vbox-suorituskykymittareita.

Peiseler-mittalaitetta käytetään kulutusmittauksissa polttomoottoriautolla.
Racelogicin mittalaitteilla on monipuoliset käyttömahdollisuudet, jotka helpottavat ja
nopeuttavat mittausten tekemistä. Mittaustulokset tallennetaan SD- ja CF-muistikortille,
josta ne on helppo siirtää tietokoneelle jälkeenpäin Vbox Tools -ohjelmistolla tehtävää
analysointia varten.
Eri käyttötarkoituksiin löytyy kattava mittalaitevalikoima: Video VBOX, jolla tallennetaan
reaaliaikaista

video-

-suorituskykymittarit,

ja

suorituskykydataa,

joiden

mittaustapa

sekä

Performance-

perustuu

ja

GPS-signaaliin

Mini
10

VBOX
hertsin

taajuudella. VBOX 3 -mittalaitetta käytetään tarkempien mittaustulosten saamiseksi.
Sen mittaustapa perustuu GPS-signaaliin 100 hertsin taajuudella. [3]
Seuraavissa luvuissa esitellään ennallaan pysyvien mittausten kohdat yksitellen sekä
samalla

pohditaan

sähköautoihin

mahdollisesti

liittyviä

ongelmakohtia.
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Koko mittausgrafiikka löytyy liitteestä 1. Esimerkkinä käytetään numerossa 12/11
koeajetun Audi A6:n arvoja.

3.2

Koeauto

Koeautografiikassa esitellään lukijalle auton perustiedot, olennaiset tiedot matkamittarista ennen ja jälkeen koeajon sekä testiolosuhteet.
Ilmatieteen laitokselta saadaan tarkat tiedot testipäivänä vallinneista keliolosuhteista.
Koeolosuhteet ilmoitetaan kulutusmittausten aikana ajettujen sääolosuhteiden mukaan.
[4]
Kokonais- ja perävaunumassat ilmoitetaan rekisteröintitietojen mukaan, muut massat
punnitaan omassa autolaboratoriossa [5]. Kuvassa 1 nähdään, että massat ilmoitetaan
tyhjälle ja mittauspainoon kuormatulle autolle.

Kuva 1. Mittausgrafiikan ensimmäinen kohta, josta näkyvät auton perustiedot ja testiolosuhteet
koeajon aikana.

Sähköautolle toimenpiteet ovat täsmälleen samat.
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3.3

Teho ja vääntö

Kuvassa 2 nähdään valmistajan ilmoittamat teho- ja vääntökäyrät. Tekniikan Maailma
mittaa itse teho- ja vääntölukemat Metropolia ammattikorkeakoulun autolaboratoriossa
ainoastaan käyttötestiautojen loppumittauksissa [4].

Kuva 2. Koeauton moottorin suurin vääntömomentti ja teho, jotka esitetään moottorin pyörintänopeuden funktiona.

Sähkömoottorille ominaiset vääntö- ja tehoarvot poikkeavat selvästi polttomoottoreista,
mutta käyrät voidaan esittää samalla tavalla.

3.4

Teoreettiset nopeudet

Valmistajan julkaisemista teknisistä tiedoista saadaan vaihteiston ja vetopyörästön välitykset, joista pystytään laskemaan kokonaisvälityssuhteet jokaiselle vaihteelle.
Teoreettiset nopeudet voidaan laskea kokonaisvälityssuhteen ja koeauton rengaskoon
avulla. Nopeuksia laskettaessa moottorin pyörintänopeutena käytetään vertailuarvoa
1000

r/min.

Koeauton

renkaan

vierintäkehä

(The Scandinavian Tire & Rim Organization).

tarkistetaan

STRO-taulukosta
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Auton teknisissä tiedoissa kerrotaan, millä pyörintänopeusalueella on suurin vääntö ja
suurin teho. Näitä arvoja käytetään laskettaessa teoreettisia nopeuksia parhailla vääntö- ja tehoalueilla. [4]
Kuvassa 3 havainnollistetaan pyörintänopeuksien suhteet auton nopeuteen kullakin
vaihteella.

Kuva 3. Teoreettiset nopeudet tietyillä moottorin pyörintänopeuksilla.

Valmistajan ilmoittamasta huippunopeudesta voidaan välityssuhteiden avulla laskea
sitä vastaava moottorin pyörintänopeus.
Koska sähköautossa ei yleensä ole vaihteistoa, kokonaisvälityssuhde saadaan suoraan
vetopyörästön välityssuhteesta. Kuvaajaan piirtyy näin vain yksi nopeussuora.

3.5

Mittarivirheet

Nopeusmittarivirheet mitataan käyttäen apuna Vbox-mittalaitetta. Virheet mitataan
nopeudella 50, 80, 100 ja 120 km/h. Mittauksessa kuljettaja vertaa auton nopeusmittarin näyttöä mittalaitteen näyttämiin arvoihin. [5]
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Matkamittarivirhe mitataan kulutusmittausten yhteydessä Peiseler-pyöräanturia ja mittalaitetta apuna käyttäen. Kuvan 4 esimerkissä ei virhettä ole havaittu, mutta jos tarkkuusmittariin kertyy kilometrejä enemmän kuin auton mittariin, virhe on etumerkiltään
positiivinen, ja päinvastoin.

Kuva 4. Taulukko, josta näkee todellisen nopeuden ja auton nopeusmittarin välisen eron, sekä
matkamittarin virheen.

Sähköautossa kulutuksen mittaamiseen ei käytetä Peiseler-laitteistoa, joten matkamittarin virheet mitataan Vbox-mittalaitteistolla.

3.6

Varusteita

Varusteita-taulukko tehdään maahantuojalle lähetetyn kyselyn perusteella. Kuvassa 5
esitetään tärkeitä varustetietoja, jotka ovat helposti ja nopeasti luettavissa taulukkomuodossa.

Kuva 5. Varustetaulukko, josta nähdään auton tärkeimmät vakiovarusteet. Lisäksi kerrotaan
mahdollisen lisävarusteen saatavuudesta.
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Muutokset listaan tulevaisuudessa ovat mahdollisia, ja sähköautojen kohdalla mielenkiintoisiin varusteiseen voidaan valita esimerkiksi latauksen mobiilihallinta ja akun
esilämmitys.

3.7

Kiihtyvyys ja ohituskiihtyvyys

Kuva 6. Auton suorituskykyä graafisessa ja numeerisessa muodossa.

3.7.1

Kiihtyvyys

Ajoneuvon kiihtyvyyttä mitattaessa pyritään parhaaseen mahdolliseen lähtötapaan ja
manuaalivaihteisella autolla vaihteet vaihdetaan nopeasti, juuri ennen rajoitinta.
Automaattivaihteistossa käytetään mahdollista sport-asetusta. [6]
Kiihtyvyyskoe ajetaan testisuoralla aina molempiin suuntiin ja luotettavuuden takia ajetaan useita toistoja. Näistä valitaan molempien suuntien parhaat tulokset, ja lopputulos
on niiden keskiarvo. Äärirajat 400 m ja 120 km/h pitää saavuttaa, jotta kiihtyvyyskoe
on hyväksytysti suoritettu. [4]
Kuvassa 6 on mittausgrafiikkaan merkattu vaihteiden vaihtokohdat: 40, 67 ja
103 km/h. Sähköautossa ei yleensä ole vaihteistoa, joten vaihtokohdat jäävät pois.
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3.7.2

Ohituskiihtyvyys

Ohituskiihtyvyyden mittaus kertoo lukijalle moottorin luonteesta ja vaihteiston välitysten toimivuudesta. Ajokoe ajetaan molempiin suuntiin ja lopputulos saadaan näiden
tulosten keskiarvosta. [6]
Manuaalivaihteisella autolla koe ajetaan kaikilla mahdollisilla vaihteilla, joilla voidaan
kiihdyttää väli 60–120 km/h. Kiihdytys aloitetaan nopeudesta 55 km/h ja lopetetaan
120 km/h jälkeen. Varsinainen tulosten käsittely tehdään testin jälkeen Vbox Tools
-ohjelman ja Excelin avulla.
Automaattivaihteisella autolla koe ajetaan samaan tapaan vaihteenvalitsimen ollessa
D- tai sport-asennossa. Yksivaihteisella sähköautolla koe ajetaan samoin kuin
automaattivaihteisella autolla.

3.8

Jarrut

Jarrutuskokeessa mitataan jarrutusmatkaa nopeusvälille 100–0 km/h. Mittauksessa
käytetään 100 hertsin Vbox-mittalaitetta [3].
Auto kiihdytetään yli nopeuden 105 km/h, minkä jälkeen vaihde kytketään vapaalle.
Nopeuden laskiessa arvoon 105 km/h kuljettaja painaa jarrupoljinta suurimmalla mahdollisella voimalla. Jarrupolkimeen asennettu katkaisin kertoo, milloin jarrutus
aloitetaan. [5]
Jarrujärjestelmän viiveistä ja korin heilahteluista aiheutuvat poikkeamat eliminoidaan
poistamalla mittausarvojen alusta ja lopusta määrämittaiset jaksot. Tässä apuna käytetään Vbox Toolsissa olevaa Mean Fully Developed Deceleration -suodatinta (MFDD). [3]
Jarrutusmatka lasketaan nopeusvälille 100–0 km/h käyttäen MFDD:tä eli keskimääräistä täysin kehittynyttä hidastuvuutta. Hidastuvuuden keskiarvo lasketaan nopeusväliltä,
jolla suurin arvo on 80 prosenttia jarrutuksen aloitusnopeudesta ja pienin 10 prosenttia
[4]. Kuvan 7 esimerkkitapauksessa pysähtymismatka on 40 metriä, joka on ilmoitettu
normaaliin tapaan metrin tarkkuudella.
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Kuva 7. Mittausgrafiikka, josta näkyy hidastuvuus ajan funktiona sekä siitä laskettu pysähtymismatka.

Sähköautolla suurimman jarrutustehon mittaaminen tapahtuu samalla tavalla. Subjektiivisessa jarrupoljintunnon tarkastelussa pitää kuitenkin huomioida, että pienemmillä
jarrutustehoilla hidastuvuudesta vastaa generaattori.

3.9

Valot

Valomittauksen ensimmäinen työvaihe on ajovalojen säätö. Mitattava ajoneuvo asetetaan mittausalustalle eli kääntöpöydälle, jossa mittaus tapahtuu tietokoneohjatusti
ajovalojen säädön jälkeen.
Latausjännite mitataan huoneenlämmössä lähi- ja kaukovaloille kylmäkäynnistyksen
jälkeen. Valomittauksessa käytetään mitattua jännitearvoa, jota syötetään erillisestä
virtalähteestä. Sitä käytetään auton oman akun sijaan, jotta suuria jännitevaihteluita ei
syntyisi.
Ajovalojen valaistusvoimakkuus mitataan tietokoneohjatulla luksimittarilla, joka sijaitsee 17 metrin päässä ajovaloista kääntöpöydän keskilinjalla. Mittaus tehdään kauko- ja
lähivaloille 5 luksin raja-arvoilla.
Mittausalusta kääntyy suurimmillaan 85 asteen sektorissa. Kääntöliikkeen ajan luksimittarin korkeus pysyy vakioina, kunnes haluttu luksiarvo löytyy. Valaistustason laskiessa
alle viiden luksin pöytä pysähtyy ja kääntää suuntaa. Luksimittari liikkuu ainoastaan
pystysuunnassa

ja

se

muuttaa

korkeutta

aina

suunnanvaihdon

Mittausprosessia jatketaan, kunnes koko valoalue on skannattu. [2]

yhteydessä.
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Kuvassa 8 nähdään kuvitteelliselle tielle piirretyt valokuviot lähi- ja kaukovaloille viiden
luksin raja-arvoissa.

Kuva 8. Graafisena esityksenä ajovalojen kantama lähi- ja kaukovaloilla viiden luksin rajaarvoissa.

3.10 Mitat
Sisätiloista mitataan ajoasentoon vaikuttavia arvoja ja takamatkustajien tilat. Tavaratilan äärimittojen tilavuuden määrittämisessä käytetään apuna kymmenen litran
mittalaatikoita. Auton ulkomitat ovat valmistajan ilmoittamat. [5]
Kuten kuvassa 9 nähdään, auton mittapiirrokseen lisätään myös auton massa ilman
kuormaa, jarrujen tyyppi, vetävät pyörät sekä moottorin tyyppi ja asennuspaikka.
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Kuva 9. Mittapiirros, jossa esitetään muiden mitattujen arvojen ohella myös vaihteenvalitsimen
liikerata.

3.11 Melu
Melumittauksessa ajetaan nopeuksilla 60, 80, 100 ja 120 km/h. Nopeudet katsotaan
auton oman mittarin sijaan kalibroidusta mittarista. Testialustan tulee olla sileä asfaltti.
Mittausten aikana ikkunat pidetään kiinni, lämmityslaitteen puhallin on pois päältä;
ilmansuuttimet ja radio ovat kiinni sekä autossa oleva testimiehistö on hiljaa. [6]
Mittaus tehdään desibelimittarilla käyttäen A-painotusta. Mittauspisteet ovat edessä ja
takana matkustajan korvan korkeudella, keskellä autoa. Meluarvo katsotaan suoraan
dB-mittarista ja lukema kirjataan käsikirjanpitoon. [4]
Vertailun vuoksi ajetaan nopeudella 100 km/h karkealla asfaltilla, jotta nähdään ero
sileän ja karkean asfaltin välillä. Kuten kuvasta 10 nähdään, karkean asfaltin mittaus on
esitetty pisteillä.
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Kuva 10. Mittausgrafiikka, josta nähdään nopeuden vaikutus ajomeluun. Etu- ja takaistuintilojen
melutasot mitataan erikseen ja ne kuvataan eri värein.

Mittausprosessissa ei ole eroa sähköauton melumittausta tehtäessä, mutta subjektiivisessa arvioinnissa saatetaan kiinnittää enemmän huomiota moottoreiden aiheuttamaan
meluun ja sen sävyyn.

3.12 Ohjaus
Ohjausosiossa mitataan ohjauspyörän halkaisija ja kierrosmäärä ääriasennosta toiseen
käännettäessä sekä kääntöympyrä, joka on mitattu renkaasta ja puskurista.
Mittaus suoritetaan pysäköintipaikalla, jossa auton suora linja ympyrän molemmilla
puolilla tarkistetaan pysäköintipaikan viivoitusta apuna käyttäen.
Kääntöympyrä mitataan mittakeppejä apuna käyttäen. Kääntöympyrän uloimman
kehän piirtää auton etupuskuri. Ylitys on mittatarkkuuden rajoissa sama molempiin
suuntiin. Kääntöympyrän mitatut arvot pyöristetään lopuksi viiden senttimetrin
tarkkuuteen. [5]
Ohjauspyörän

kierrokset

tarkistetaan

silmämääräisesti

ääriasennosta

toiseen

käännettäessä.
Läpimitta mitataan ohjauspyörän leveimmästä kohdasta mittanauhalla ja pyöristetään
lähimpään senttimetriin.
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Kuvassa 11 nähdään myös valmistajan ilmoittama kääntöympyrä, jota voidaan verrata
mitattuun kääntöympyrään.

Kuva 11. Taulukko, josta nähdään auton kääntyvyyteen liittyvät perustiedot.

3.13 Vertailun vuoksi
Vertailun vuoksi -taulukossa esitetään saman autoluokan vertailukelpoiset mallit.
Ne valitaan kokoluokan, kori- ja moottorimallin, vaihteiston, varustelun ja hintatason
mukaan.
Kuvasta 12 lukija voi verrata saman autoluokan autoja keskenään. Siitä myös nähdään,
onko vertailtava auto ollut Tekniikan Maailmalla koeajossa aikaisemmin.

Kuva 12. Taulukko, josta on nopeasti luettavissa saman autoluokan kilpailijoiden perustiedot.

Taulukkoa täytyy joiltakin osin muuttaa sähköautojen kohdalta. Esimerkiksi iskutilavuus
ja EU-kulutus täytyy vaihtaa sopivampiin arvoihin.
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4

Muutokset mittauksissa

Sähköauto

eroaa

perinteisistä

henkilöautoista

eniten

voimalinjansa

osalta.

Polttomoottoriin nähden sähköauton etuna on parempi energian käytön hyötysuhde ja
auton yksinkertainen rakenne. Energia ladataan suoraan akustoon ja syötetään siitä
moottorille tai moottoreille.
Akustoa voidaan ladata joko kotitalouksien verkkovirralla tai akkujen kemiallisesta
koostumuksesta riippuen hyvinkin suuritehoisella voimavirralla.
Sähköauton voimanlähteenä toimii yksi tai useampi sähkömoottori, joka saa käyttövoimansa akkuihin varastoidusta sähköenergiasta. Energiankulutuksen mittaaminen on
yhtä tärkeää kuin bensiini- tai dieselautoissa, mutta mittaustapa poikkeaa niistä
olennaisesti.
Polttomoottoriautojen koeajossa on kulutusmittauksille neljä erillistä ajokoetta:
tasaisten nopeuksien, taajama-ajon ja maantieajon kulutusmittaus sekä moottoritiekulutus [4].
Sähköautolle kaikkein olennaisin on kaupunkikulutuksen mittaus, koska ainakin
alkuvaiheessa lyhyehkön toimintamatkan takia sähköautoja käytetään ensi sijassa
kaupunkiliikenteessä. Maantieajon kulutusmittaus puolestaan kertoo energiankulutuksesta suurehkoilla ja tasaisilla nopeuksilla ajettaessa.
Hyvin suurilla nopeuksilla ajettavan moottoritiekulutuksen mittaaminen ei ole sähköauton lyhyen toimintamatkan takia toistaiseksi olennaista. Tasaisten nopeuksien kulutuksien mittaamiseen liittyy vielä tällä hetkellä liian suuria teknisiä haasteita.
Sähköautoissa kiinnostaa ainakin toistaiseksi myös täyteen varatulla akulla saavutettava kokonaistoimintamatka. Toimintamatka riippuu eri muuttujista, muun muassa ajotavasta, nopeudesta, sisätilan lämmityksestä, kuormasta ja maaston pinnan muodoista.
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4.1

Energiankulutuksen mittaaminen

Polttomoottorin kohdalla kulutusmittausmenetelmä on selkeä. Polttoainejärjestelmään
asennetaan virtausmittari, jonka läpi kaikki käytetty polttoneste kulkee. Mittauksessa
huomioidaan myös mahdollinen polttoainejärjestelmän paluukierto.
Moottori on koko ajan käynnissä, joten polttoaineen tilavuusvirtaa ja matkaa mittaamalla kokeen ajan saadaan selville auton energiankulutus bensiinin tai dieselin
muodossa, lukijan ymmärtäminä yksikköinä. Mittaus voidaan aloittaa heti mittauspaikalle saavuttua yksinkertaisesti käynnistämällä kulutusmittari.
Ajokokeissa

mitataan

tietyllä

matkalla

kulunut

absoluuttinen

polttoainemäärä.

Tulos muunnetaan arvoksi l/100 km. [4]
Sähköajoneuvon vastaavanlainen energian kulutuksen mittaaminen on hankalaa, sillä
mittarit pitäisi asentaa auton hyvin suojattuun korkeajännitteiseen sähköjärjestelmään.
Lisäksi latauksessa syntyy häviöitä, joten auton käyttäjän kannalta on tärkeintä mitata
kulutetun sähköenergian sijaan ladatun energian määrää; siitähän käyttäjä maksaa.
Mittaustavan perusteella voidaankin käyttää termejä nettokulutus ja bruttokulutus.
Ensin mainitussa mittari asennetaan autoon ja mitataan auton kuluttamaa energia.
Toisessa mittari on kiinni pistorasiassa tai sähköauton latauspistokkeessa, ja sillä
mitataan kulutetun energian lisäksi myös latauksen tuottamat häviöt.
Auton tasaisten nopeuksien ajovastuksista kertova tasaisten nopeuksien kulutusmittaus
olisi mahdollista tehdä vain nettokulutusta mittaamalla. Siksi sitä ei toistaiseksi tehdä.
Sähköenergian kulutuksesta käytetään Tekniikan Maailmassa SI-yksikön eli joulen
sijaan sähkölaskuista tuttua kilowattituntia. Matkan yksikköä kohden mitattavan
kulutuksen
mukaileva

suuruusluokalle
arvo

kWh/100

sopii
km.

hyvin
Alustavien

polttomoottoriautojen
mittauksien

suuruusluokka on tällä yksiköllä aina kaksinumeroinen luku [7].

kulutuslukemaa

perusteella

kulutuksen
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Bruttokulutusta mitataan lataamalla akut täyteen ennen ajokoetta ja ajamalla riittävän
pitkiä, toistettavia lenkkejä eli syklejä. Niiden jälkeen akku ladataan taas täyteen,
jolloin mitataan ladatun sähköenergian määrä.
Bruttokulutuksen tai täyden latauksen toimintamatkan mittaaminen ei onnistu, jos
energiaa on kulutettu mittauspaikalle siirtymiseen. Sähköautoa on kuljetettava
lataus- ja mittauspaikan välillä perävaunussa, jos akun täyteen lataaminen ei ole
mahdollista mittauspaikalla.
Polttomoottoriautojen tapaan sääolosuhteille asetetaan tietyt raja-arvot, jotta eri
kulutusmittauskerrat olisivat vertailukelpoisia keskenään.

Tien pinnan tulee olla

riittävän kuiva ja tuulen nopeuden alle 5 m/s. Tienpinnassa saa näkyä kosteutta, mutta
veden määrä ei saa vaikuttaa renkaan vierintävastukseen. Pakkasta saa olla enintään
viisi astetta.
Mittaus ajetaan talvellakin yleensä kesärenkailla Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin
erikoisluvalla. Tämä on kuitenkin mahdollista vain, jos keliolosuhteiden puolesta
kesärenkaiden käyttäminen on turvallista.
Talvirenkailla mittaamista vältetään siksi, että niiden vierintävastus poikkeaa kesärenkaista. Jos keli vaatii talvirenkaiden käyttöä, se ei yleensä muutenkaan sovellu
vertailukelpoiseen mittaamiseen. [4]
Kulutusmittaus ajetaan kahden hengen kuormalla. Polttomoottoriautojen mittauksen
alussa myös polttoainesäiliö täytetään [5]. Sähköautossa akuston varaustasolla ei ole
vaikutusta auton massaan, mutta akku tulee varata täyteen mittausmenetelmän
vuoksi.

Testin

aikana

kaikissa

autoissa

ilmastointi

on

poissa

käytöstä

eikä

sähkövastuksilla lämmitettävässä sähköautossa saa käyttää lämmityslaitetta.
Matkan ja nopeuden mittaamiseen käytetään Mini Vbox -mittalaitteistoa [3]. Samana
päivänä sähköautolle ei voida tehdä muita ajokokeita vaan se jää lataukseen.
Akku ladataan täyteen auton omalla laturilla.
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Lataukseen käytetään hidasta latausta, jotta akku varautuu varmasti täyteen.
Käytännössä tämä tarkoittaa 230 voltin jännitettä ja enintään 16 ampeerin virtaa.
Pikalatauksessa varaus jää yleensä selvästi alle täyden.

4.2

Kulutuksen mittaaminen kaupunkiajossa

Taajamanopeuksien kulutusmittauksessa ajetaan risteyksiä ja pysähdyksiä sisältävää
testirataa, joka simuloi kaupunkiliikennettä kiihdytyksineen ja jarrutuksineen. Testirata
on sama, jota käytetään myös polttomoottoriautojen kulutusmittauksessa. Koe kertoo
etenkin auton massan vaikutuksesta polttoaineenkulutukseen.
Kaupunkikulutusta mitattaessa selvitetään energiankulutuksen lisäksi sähköauton pisin
mahdollinen toimintamatka kyseisissä olosuhteissa. Kulutus mitataan syklikulutuksena.
Täyteen ladatulla akulla ajetaan niin monta sykliä kuin mahdollista.
Testin aikana ajetaan täysiä syklejä eli täysiä kierroksia ennalta sovittujen nopeuksien
mukaan. Reittikartta ja yksi sykli näkyvät kuvassa 13. Taajamalenkin pituus on 5,9 km
ja keskinopeus mittauksen aikana on noin 42 km/h.

Kuva 13. Kaupunkiajon energiankulutus mitataan risteyksiä, nousuja ja laskuja sisältävällä lenkillä. Matkalla on 40, 50 ja 60 km/h nopeusrajoituksia sekä pakollisia pysähdyksiä.

Mittausta jatketaan viimeiseen sovittuun merkkiin asti. Se voi olla auton oma varoitus
akun loppumisesta tai tietty merkki akun varaustilan ilmoittavassa mittarissa. Viimeisen
merkin kohdalta ajetaan viimeinen sykli loppuun, mutta ei enää aloiteta uutta.
Viimeinen merkki on aina ajoneuvokohtainen. Tällä perusteella voidaan ilmoittaa auton
toimintamatka.
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Mittausta seuraavassa latauksessa laturin ja verkkovirtapistokkeen väliin asennetaan
sähkönkulutusmittari. Täyden latauksen jälkeen siitä luetaan ladatun energian määrä
kilowattitunteina. Mini Vboxilla tallennetut matkatiedot käsitellään Vbox Tools
-ohjelmalla.
Näiden tietojen perusteella voidaan laskea kulutuslukema muodossa kWh/100 km,
joka ilmoitetaan lehdessä lukijoille.

4.3

Kulutuksen mittaaminen maantieajossa

Sähköauton energiankulutuksen mittaaminen maantiellä tehdään samalla tavalla kuin
polttomoottoriautolla.
Kaupunkiajokokeeseen verrattuna maantiekokeessa on vain vähän kiihdytyksiä,
jarrutuksia ja pysähdyksiä. Maantiekulutusrata on myös paljon pidempi, ja siinä ajetaan
melko suurilla ja tasaisilla nopeuksilla.
Tällä hetkellä valmistajat lupaavat sähköautoille vain 100–170 km:n toimintamatkoja,
joten maantielenkillä ajetaan vain yksi sykli.
Suurimman mahdollisen toimintamatkan mittaaminen ei onnistu samaan tapaan kuin
kaupunkiajossa, jossa akkujen varaus voidaan ajaa kokeen aikana lähes tyhjäksi.
Mittauksellisten raja-arvojen on täytyttävä ajokoetta tehtäessä eli auton akuston on
oltava täyteen ladattu ennen koetta ja mittauslataus on suoritettava heti kokeen
jälkeen. Jotta mittaukselliset raja-arvot täyttyvät, on auto kuljetettava mittauspaikalle
ja sieltä takaisin perävaunulla aivan niin kuin taajamakokeessakin.
Maantielenkki on pituudeltaan 56,5 kilometriä. Maantiellä ajetaan ennalta sovittujen
nopeuksien mukaan. Kuvassa 14 näkyy yhden maantiesyklin aikana käytetyt nopeudet.
Keskinopeus maantielenkillä on noin 80 km/h.
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Kuva 14. Maantiekulutuksen mittauksessa käytettävä tieosuus koostuu maantiestä ja moottoritiestä. Kesä- ja talvirajoituksien välille ei kuitenkaan haluta eroa, joten moottoritiellä ajetaan
aina 100 km tuntinopeudella ja maantieosuuksilla 80 km/h.

Sähköautolla kaikkien ylimääräisten sähköä kuluttavien laitteiden on oltava poissa päältä kulutusmittauksia tehtäessä. Tämä koskee myös sekä ohjaamon jäähdyttämistä että
lämmittämistä, sillä molemmissa kuluu sähköä. Polttomoottoriautoissa lämmitysongelmaa ei ole, kun lämmittämiseen käytetään moottorin hukkalämpöä ja lämmityspuhaltimen energiankulutus on merkityksetön.

4.4

Olosuhteiden vaikutus kulutusmittauksiin

Kylmällä säällä ajaminen ja huonot keliolosuhteet haittaavat niin polttomoottori- kuin
sähköautojakin.

Keliolosuhteiden vaikutus on pyritty

minimoimaan asettamalla

raja-arvot sääolosuhteille, joissa kokeita ajetaan. Näin mittauskerrat ovat toistettavissa
ja vertailukelpoisia keskenään.
Akkujen tehon- ja energianluovutuskyky muuttuu varaustilan ja lämpötilan mukaan.
Kuten kuvasta 15 nähdään, akkujen tehonluovutuskyky alenee merkittävästi lämpötilan
laskiessa.
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Kuva 15. Akkukennojen tehonluovutuskyky varaustilan ja lämpötilan funktiona [1, s. 107].
(DOD (%) Depth of Discharge.)

Sähköautot ladataan ennen ajokokeita TM:n omassa autolaboratoriossa, jossa
huoneenlämpötila on +22 astetta. Näin ulkolämpötila ei vaikuta akkujen lämpötilaan ja
jokaisella testiautolla on samat lähtökohdat kokeen alkaessa tehon- ja energianluovutuskyvyn suhteen.
Kuvasta 16 nähdään lämpötilan vaikutus suhteelliseen toimintamatkaan sähköautolla.
Kylmä kangistaa niin polttomoottori- kuin sähköautonkin, jota kuvastaa sininen viiva.
Ajovastukset kasvavat lämpötilan laskiessa, mikä lisää energian kulutusta. Energian
kulutusta lisää myös merkittävästi matkustajien tarve käyttää lämmityslaitteita.
Keliolosuhteiden ja talvirenkaiden vaikutukset, joita kuvassa 16 kuvastaa vihreä viiva,
on minimoitu asettamalla raja-arvot sääolosuhteille.
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Kuva 16. VTT:n tekemien mittausten tulosarviota siitä, miten ulkolämpötila vaikuttaa sähköauton toimintamatkaan itse auton, renkaiden ja keliolosuhteiden osalta sekä lämmityslaitetta
käytettäessä [1, s.108].

Lämmityslaitteiden käyttö lisää energiankulutusta jopa 50 %. Erittäin kylmissä olosuhteissa ajettaessa ja lämmityslaitetta käytettäessä todellinen ajomatka saattaa olla yli
puolet lyhyempi valmistajan ilmoittamasta toimintamatkasta.

4.5

Kylmän vaikutuksen mittaaminen laboratoriossa

Ilman lämpötilalla on suuri merkitys akkujen tehonluovutuskykyyn ja sitä kautta sähköautojen toimintamatkaan.
Kulutusmittaukset tehdään virallisilla testiradoilla sääolosuhteiden raja-arvoissa, mutta
kylmän vaikutusta sähköautojen toimintamatkaan voidaan jatkossa testata laboratoriossa.
Mitattaville autoille saadaan laboratoriossa samat olosuhteet, ja näin ne ovat vertailukelpoisia keskenään. Laboratoriokokeelle voitaisiin määritellä esimerkiksi seuraavanlainen menettely:
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Auton akusto ladataan täyteen +22 asteen lämpötilassa, josta se viedään mittauslaboratorioon. Ennen koetta ei käytetä esilämmitystä, sillä kaikissa sähköautoissa ei ole
kyseistä mahdollisuutta.
Koe

ajetaan

Tekniikan

Maailman

oman

kaupunkikulutussyklin

mukaisesti

(kuva 13, s.15). Laboratorion lämpötila mittauskokeen aikana on 10 pakkasastetta.
Kokeen aikana automaatti-ilmastointi pidetään toiminnassa lämmönpyynnin ollessa
+22 astetta.
Erittäin kylmissä olosuhteissa matkustajat käyttävät lämmityslaitteita päällä mukavuussyistä ja estääkseen ikkunoiden huurtumisen. Tästä syystä TM:n kylmäkulutuskokeen
aikana pidetään puhallus päällä.
Kokeessa nähdään kylmän vaikutus sähköautojen suorituskykyyn ja toimintamatkaan.
Mittaukset eivät huomioi talvikelillä kasvaneita ajovastuksia, joten todellisuudessa toimintamatka lyhenisi vieläkin enemmän [1, s.107].

4.6

Latausajan mittaaminen

Tässä työssä käsitellään ainoastaan hitaalla latauksella 16 A:n pistorasioista tapahtuvaa
latausta, sillä useimmat sähköautot tulevat markkinoille pelkästään hitaaseen
lataukseen varustettuna eikä kuluttajilla myöskään vielä ole pikalatausmahdollisuuksia
kotona tai työpaikoilla.
Latausaika riippuu latausvirrasta ja jännitteestä. Normaalilla kodin pistorasialla syöttöteho on ideaalitilanteessa 3,7 kW 230 voltin jännitteellä. Tavallisella pistorasialla
hitaalla latauksella akun täyteen latautuminen kestää nykyisillä sähköautoilla noin
kymmenen tuntia.
Käyttöohjekirjoissa akkujen lataustarve ja latausaika ilmoitetaan niiden täyden
akkukapasiteetin mukaan eli kuinka kauan kestää akuston varaustilan lataaminen
tyhjästä täyteen.
Sähköauton akkuja ei kuitenkaan aina ajeta tyhjiksi. Tällöin latausaika määräytyy
edellisen ajosuoritteen perusteella.
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Latausajan ilmoittaminen on kuluttajalle olennainen tieto, mutta vielä on epäselvää,
minkä arvon mukaan latausaika on ilmoitettava TM:n lukijoille. Latausaika voidaan
lehdessä ilmoittaa lukijalle maksimiarvon mukaisesti, niin kuin tekniset arvot yleensä
ilmoitetaan.
Latausaika voidaan myös laskea suomalaisen autoilijan henkilöautolla vuorokaudessa
suorittaman keskimääräisen matkasuoritteen perusteella, joka oli vuosina 2004–2005
henkilöliikennetutkimuksen mukaan 32 km. Tämän tiedon perusteella voidaan laskea
päivittäiseen ajamiseen tarvittava sähköenergian määrä ja sitä kautta latausaika.
[8, s. 7]
Vaihtoehtoinen latausaika voidaan ilmoittaa Tekniikan Maailman kaupunkikulutusmittauksessa ajetun matkasuoritteen perusteella. Akku ajetaan käytännössä kokeen
aikana täydestä lähes tyhjäksi, minkä jälkeen akku ladataan taas täyteen ja samalla
mitataan kulunutta sähköenergiaa.
Käytännön kannalta helpoin ja varmin tapa saada luotettavia tuloksia latausajasta olisi
asentaa laturin ja sähköverkon väliin mittari, joka mittaa latauksessa kulunutta aikaa.

4.7

Tulosten käsittely

Sähköauton mittauspöytäkirjaan (liite 2) merkitään taajama- ja maantieajon kulutusmittauksessa ajettu matka, kulutusmittauksen jälkeisessä latauksessa mitattu energian
määrä sekä siitä vähennettävä kuormaamisessa kulunut energian määrä. Jos sähköautolla ajetaan kylmäkulutusmittaus laboratoriossa, merkitään mittauspöytäkirjaan samat
asiat.
Mittauspöytäkirjaan merkitään ajettu matka kulutusmittauskokeessa sekä latauksen
yhteydessä mitattu energiankulutus. Näiden arvojen perusteella voidaan laskea
sähkönkulutus sadalle kilometrille, joka sitten ilmoitetaan lehdessä lukijoille.
Edellä mainittuja arvoja apuna käyttäen voidaan laskea CO2-päästö, kun tiedetään
Suomen keskimääräistä sähköntuotantoa kuvaava CO2-päästökerroin.
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Päästökerroin kertoo Suomen sähköntuotannon (Suomeen tuodun ja Suomessa
tuotetun) CO2-päästöt [9, s. 2]. Vuonna 2011 päivitetty päästökerroin, jonka arvo on
207 g/kWh, on perustana laskettaessa koeajettavan auton CO2-päästöjä. Arvo on
merkitty mittauspöytäkirjaan punaisella, jotta sen muistaisi päivittää vuosittain.
Käytännön kokeessa Nissan Leafilla, jota käsitellään tarkemmin luvussa 5, täysiä
syklejä ajettiin kymmenen ja saavutettu toimintamatka niin sanotuissa ääriolosuhteissa
oli 59 km.
Ajokokeen jälkeisessä latauksessa mitattu kulunut sähköenergian määrä oli 22,3 kWh.
Kuormaamisessa käytetty energian määrä oli 0,6 kWh, joka mitattiin Nissan Leafin
käytännönkokeen yhteydessä (luku 5.2). Kuormaamisessa kulunut energian määrä
vähennetään koeajon jälkeisestä mittauksesta eli 22,3 kWh - 0,6 kWh = 21,7 kWh.
Energiankulutus ajokilometriä kohden saadaan jakamalla kulutettu sähköenergia
ajetulla matkalla:
21,7 kWh / 59 km = 0,37 kWh/km.
Tästä saadaan sähköenergian kulutus sadalle kilometrille:
0,37 Wh/km * 100 = 37 kWh / 100 km.
Maantiekokeessa ajettiin Nissan Leafilla ainoastaan yksi sykli sähköauton lyhyen
toimintamatkan takia. Ajettu matka eli yksi kierros oli pituudeltaan 56,5 km.
Kulutusmittauksen jälkeisessä latauksessa mitattu energian määrä oli 12,7 kWh, kuormaamisessa kulunut energian määrä 0,4 kWh. Kuormaamisessa kulunut energian määrä vähennetään koeajon jälkeisestä mittauksesta eli 12,7 kWh - 0,4 kWh = 12,3 kWh.
Tästä saadaan laskettua energiankulutus jokaista ajettua kilometriä kohden:
12,3 kWh/56,5 km = 0,22 kWh/km.
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Tästä saadaan sähköenergian kulutus sadalle kilometrille:
0,22 kWh * 100 km= 22 kWh/100 km.
Jos toimintamatka ilmoitetaan maantiekulutuksessa, se täytyy laskea yhden maantiesyklin jälkeisen latauksen ja kaupunkikulutusmittauksen täyden latauksen energiamäärän perusteella eli: kaupungin energiankulutus / maantien energiankulutus * ajettu
matka maantiellä.
Myöhemmin

lämpimämmissä

olosuhteissa

mitatun

kaupunkikulutuksen

täydeksi

latausmääräksi saatiin 22,2 kWh ja lataushäviöksi mitattiin noin 0,4 kWh. Näistä
saadaan laskennalliseksi maantieajon toimintamatkaksi koeajopäivän olosuhteissa:
(22,2-0,4) kWh / (12,7-0,4) kWh * 56,5 km = 100 km.

5

Käytännön koe Nissan Leaf -sähköautolla

Mittaussuunnitelmaa testattiin ensimmäisen kerran helmikuun 2012 alussa Nissan Leaf
-sähköautolla, joka tuli Suomessa myyntiin huhtikuun 2012 alussa.
Auton toimintakykyä testattiin erittäin kylmissä ja talvisissa olosuhteissa. Koeajo ajettiin
8. helmikuuta 2012 ilman lämpötilan ollessa 15 pakkasastetta. Sää oli aurinkoinen eikä
tuultakaan ollut juuri ollenkaan.
Kulutusmittaukset ajetaan aina ilmastointi poiskytkettynä, mutta nyt haluttiin nähdä
auton toimintakyky ääriolosuhteissa, jolloin on todella kylmää ja matkustajat käyttävät
lämmityslaitteita. Tavanomaisista testiolosuhteista poiketen automaatti-ilmastointi oli
päällä lämmönpyynnin ollessa +22 astetta.
Seuraavissa luvuissa käsitellään kulunutta testipäivää.
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5.1

Alkuvalmistelut

Koeajoa edeltävänä iltana auto oli tarkoitus ajaa Tekniikan Maailman autolaboratorion
tiloista yhtä kerrosta ylemmäs.

Kun testiautoa ladattaisiin kerrosta ylempänä, sen

aamuiset ajot kuormauksessa jäisivät testiautolla vähäisemmiksi, sillä auto voitaisiin
ajaa suoraan perävaunuun.
Tästä suunnitelmasta kuitenkin luovuttiin, sillä suunniteltu latauspaikka sijaitsi
yksittäiselle työntekijälle nimetyllä pysäköintipaikalla, mikä tekee latauspaikasta
epävarman tulevaisuutta ajatellen.
Tulevaisuudessa auto ladataan aina Tekniikan Maailman omassa autolaboratoriossa.
Siellä ladatessa voidaan helpommin varmistua siitä, että lataus tehdään turvallisesti ja
onnistuneesti eikä lataus häiritse ketään.
Auto myös lastataan perävaunuun tulevaisuudessa ulkona kadulla. Kellaritilat ovat
erittäin ahtaat, ja rampit joita pitkin ajetaan ulos, ovat jyrkät. Ramppeja ajettaessa
painavalla lastilla vetoauton kytkin joutuu koville.
Auton ulkomitat osoittautuivat myös ongelmaksi. Tekniikan Maailman perävaunu
osoittautui liian kapeaksi, joten se ei soveltunut Nissan Leafin kuljettamiseen. Tämän
kokemuksen perusteella Tekniikan Maailma joutunee ostamaan uuden perävaunun,
jotta sähköajoneuvojen mittaukset onnistuvat.

5.2

Energian kulutus kuormauksessa

Koeajopäivänä

kuormaaminen

ei

sujunut

suunnitellusti.

Testiautoa

jouduttiin

liikuttelemaan suunniteltua enemmän, ja loppujen lopuksi Nissan Leafin akku ladattiin
uudestaan täyteen ennen kulutusmittausta.
Latauksen yhteydessä mitattiin kuormaamisen aikana kulunut energian määrä. Akku
ladattiin takaisin täyteen alle tunnissa ja kuormaamisessa kulunut energian määrä oli
0,6 kWh. Se voidaan vähentää varsinaisesta mittauksesta, jotta syklikulutuksen arvossa
päästään mahdollisimman tarkkaan tulokseen.
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Sähkönkulutus mitattiin latauksen aikana tavallisella pistorasiaan asennettavalla
sähkönkulutusmittarilla. Virtalähde oli tavallinen yksivaiheinen, 16 ampeerin sulakkeella
varustettu pistorasia.
Leafin oma laturi rajaa virran 10 ampeeriin, mutta silläkin latausteho nousee yli
2

kilowattiin.

Tämä

asettaa

rajoituksia

esimerkiksi

jatkojohtojen

käyttöön

lämpenemisongelman takia. Saman sulakkeen piirissä olevien muiden pistorasioiden
käyttöä joutuu myös valvomaan.
Mahdollisesti tulevaisuudessa autolaboratorioon asennetaan sähköautoille tarkoitettu
erillinen latauspiste.

5.3

Taajama-ajo

Energian kulutuksen mittaaminen taajama-ajossa tehtiin TM:n virallisella testilenkillä.
Koeajossa ajettiin täysiä syklejä viimeiseen sovittuun merkkiin asti. Viimeisen merkin
kohdalla aloitettiin viimeinen kierros. Energiankulutusta mitattaessa täysien syklien
määrä on erittäin tärkeätä. Tähän perustuvat muutkin TM:n kulutusmittaukset.
Koeajossa saatiin ajetuksi minimitoimintamatka erittäin kylmissä olosuhteissa. Koetulos
pätee vain kyseisenä päivänä ajettuun ajoon, koska seuraavana päivänä vallitsivat jo
eri keliolosuhteet.
Kulutusmittauksen aikana kaikki sähkölaitteet pidettiin poiskytkettyinä, valoja ja
ilmastointilaitetta lukuun ottamatta. Ilmastointilaite on jatkossa lämpimän sään
kulutusmittauksissa poissa päältä, mutta ajovalot pidetään aina sytytettyinä. Näin tulos
on vertailukelpoinen myös pimeällä tehtyjen mittausten kanssa.
Suurin vaikuttava tekijä toimintamatkaan oli lämmityslaitteiston käyttö. Ohjaamon
lämmittämiseen kului paljon energiaa, sillä kaikki lämpö tuotettiin auton omilla akuilla
toisin kuin polttomoottoriautossa, jossa hyödynnetään hukkalämpöä ohjaamon
lämmittämiseen.
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6

Yhteenveto

Insinöörityössä on pohdittu, mitkä asiat sähköautoissa kiinnostavat Tekniikan Maailman
lukijoita sekä miten nykyistä koeajo-juttutyyppiä joudutaan muuttamaan, jotta artikkeli
palvelee mahdollisimman hyvin sähköauton ostajaa.
Tässä insinöörityössä on perehdytty koeajo-juttutyypin nykyisiin mittausmenetelmiin.
Nykyisiä mittauksia on tarkasteltu kriittisesti sähköautojen kannalta ja mittauksiin on
pohdittu

mahdollisia

muutoksia.

Suurimmat

muutokset

mittauksissa

koskevat

kulutusmittausta.
Työssä on käyty läpi kulutusmittausmenetelmät polttomoottoriautolla sekä pohdittu,
mitä muutoksia nykyiset mittamenetelmät vaativat, jotta energian kulutuksen
mittaaminen olisi mahdollista myös sähköautolla.
Polttomoottoriautojen koeajossa on kulutusmittauksille neljä erillistä ajokoetta.
Sähköautojen tekniikka rajoittaa mittauksia, ja ainoastaan taajama- ja maantieajon
kulutusmittaukset ovat mahdollisia tällä hetkellä.
Taajama- ja maantieajon kulutusmittauksiin on perehdytty tarkemmin erillisissä luvuissa ja niihin on sisällytetty mittaussuunnitelmat sähköautoille. Myös olosuhteiden vaikutusta sähköautojen toimintaan ja mittauksiin on tarkasteltu.
Sähköautot ovat tällä hetkellä lyhyen toimintamatkan autoja ja suunniteltu erityisesti
kaupunkikäyttöön. Sähköautojen toimintakyky heikkenee kylmissä olosuhteissa, joten
kylmän

vaikutusta

sähköautojen

toimintamatkaan

voidaan

jatkossa

testata

laboratoriossa. Laboratoriokokeelle on mietitty alustava testisuunnitelma.
Latausajan ilmoittaminen on myös olennainen tieto, mutta vielä on epäselvää, minkä
arvon mukaan latausaika ilmoitetaan TM:n lukijoille. Työssä on pohdittu erilaisia
latausajan ilmoitustapoja.
Tähän insinöörityöhön on raportoitu myös kokemuksia käytännön testeistä Nissan Leaf
-sähköautolla. Taajama-ajon kulutusmittauksessa kohdattiin joitain ongelmia jo heti
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alkuvalmisteluissa, mutta maantiekulutusmittaus Nissan Leafilla 23. maaliskuuta sujui
ongelmitta.
Taajama- ja maantieajon kulutusmittaustuloksia ja laskentatapoja on tarkasteltu tarkemmin luvussa 4.7. Liitteessä 2 näkyy TM:n käyttämä mittauspöytäkirja, johon tärkeimmät arvot kulutusmittauskokeesta merkitään. Kulutusmittauskokeessa saatujen
arvojen mukaan ilmoitetaan lukijoille energian kulutus taajama- ja maantieajossa sekä
ajoneuvon toimintamatka kyseisissä olosuhteissa.
Insinöörityön tekeminen tiiviissä yhteistyössä TM:n koeajon kirjoittamisesta ja mittauksista vastaavien toimittajien ja testikuljettajien kanssa valmisti raportin laatijaa tuleviin
työtehtäviin sekä opetti käytännön asioita sähköautoista ja niiden mittaamisista.
Kuluneen

kevään

aikana

löydettiin

sopivat

mittausmenetelmät

sähköautoille.

Sähköautojen mittauksiin liittyviä ongelmia on pohdittu yhdessä Tekniikan Maailman
henkilökunnan kanssa ja sähkökäyttöisten ajoneuvojen tulemiseen on nyt alustavasti
valmistauduttu.
Ensimmäinen koeajoartikkeli sähköautosta ilmestyy Tekniikan Maailman numerossa TM
10/12

toukokuussa.

Kyseisessä

artikkelissa mittaukset

on

tehty

insinöörityön

mittaussuunnitelmien mukaan. Liitteessä 3 nähdään, miltä koeajo -artikkelin graafinen
ulkoasu näyttää sähköautolla.
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