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TIIVISTELMÄ

Tämän työn tavoitteena on ollut löytää lossin ohjausköyden koraava, ilman
kiinteää maayhteyttä toimiva laitteisto. Lisäksi tavoitteena oli selvittää ja tehdä
ehdotus laitteiston käyttöönottamisesksi tarvittavista toimenpiteistä.
Lossin ohjausköydestä on haittaa. Se aiheuttaa vaaratilanteita risteävälle
vesiliikenteelle. Siitä syntyy melua ja se aiheuttaa lossipaikalla kustannuksia
keskimäärin 50 000 mk vuodessa. Kaikkien lossien osalta kustannukset ovat
yhteensä noin 3 mmk. Lossin ohjausköysi rajoittaa myös lossiliikennettä.
Samassa köydessä voi olla kerrallaan yksi lossi ja lossiväylän on oltava suora.
Laitteiston teknisiksi vaatimuksiksi on asetettu lossin ohjaaminen ja väylällä
pitäminen. Koska losseissa nyt yleisimmin käytössä olevalla ruoripotkurilaitteistolla sekä ohjataan että kuljetetaan lossia, sallittiin käsiohjaus laituriin
saavuttaessa ja sieltä lähdettäessä.
Työn aikana on kokeiltu lossipaikoilla seuraavia laitteistoja:
Kaapel lohjausjärjestelmä
Laitteisto muodostuu vesistön pohjaan lasketuista kaapeleista ja lossiin
asennetuista antenni- ja ohjauslaitteistoista. Järjestelmä toimii siten, että lossilla olevat antennilaitteistot seuraavat pohjaan laskettuja kaapeleita ja ohjaavat
tähän tietoon perustuen ohjauslaitteiston avulla lossia.
Laserohjausjärjestelmä
Laitteisto muodostuu atk- ja ohjauslaitteistoista, laserlähettimestä ja rannalle
asennetuista antenneista. Laitteistoa voidaan käyttää vain rannan lähellä,
jolloin lasersäteen avulla voidaan lossia ohjata. Kauempana väylällä joudutaan
käyttämään muita laitteistoja ohjaamiseen.
Satelliittiohjausjärjestelmä
Laitteiston muodostavat DOPS-, ohjaus- ja atk-laitteisto sekä kompassi. Laitteisto toimii niin, että DGPS-laitteisto määrittää satelliittien ja maa-asemalta
saatujen signaalien avulla lossin paikan ja kulkusuunnan väylällä pysymiseksi.
Näiden tietojen avulla lossin ohjaus- ja atk-laitteistot ohjaavat lossin kulkua
väylällä. Kompassista saatavan suuntatiedon avulla lossin runko pidetään
oikeassa kulkusuunnassa.

Selvitystyön on tehnyt merenkulkulaitoksen ja tielaitoksen yhteinen työryhmä,
jossa on ollut jäseniä merenkulkuhallituksesta, Järvi-Suomen merenkulkupiiristä, Tielaitoksen resurssipalvelukeskuksesta, Turun tiepiiristä, Keski-Suomen tiepiiristä ja Savo-Karjalan tiepiiristä.
Kokeilusta saatujen tulosten perusteella työryhmä katsoo, että kaapeliohjaus
ovat teknisesti käyttökelpoisia korvaamaan lossin-jasteliohuärmt
ohjausköyden.
Työryhmä esittää, että kaapeli-ja satelliittiohjausjärjestelmät otetaan käyttöön.
Tämän mandollistamiseksi työryhmä esittää ryhdyttäväksi toimenpiteisiin säädösten muuttamiseksi ohjauskäyden ja kuljettajan pätevyysvaatimusten osalta.
Lisäksi työryhmä esittää, että lossit varustetaan pienehköllä tutkalla.

ALKUSANAT
Tämän työn tavoitteena on ollut löytää lossin ohjausköyden korvaava, ilman
kiinteää maayhteyttä toimiva laitteisto. Lisäksi tavoitteena oli selvittää ja tehdä
ehdotus laitteiston köyttöönottamiseksi tarvittavista toimenpiteistä. Selvityksen
tehnyt työryhmä, jonka puheenjohtajana oli tieinsinööri Timo Tampo tie-on
laitoksen resurssipalvelukeskuksesta, jäseninä merenkulun ylitarkastaja Reijo
Montonen merenkulkuhallituksesta, merenkulun tarkastaja Martti Siljamo Järvi-Suomen merenkulkupiiristä, insinööri Martti Rehmonen/teknikko Jorma Lahtinen Turun tiepiiristä, konetarkastaja Erkki Pelli Keski-Suomen tiepiiristä ja
Jukka Kuntsi Savo-Karjalan tiepiiristä. Työryhmän sihteerinä rakenusmti
oli insinööri Sakari Puikkanen tielaitoksen resurssipalvelukeskuksesta. Työryhmä kokoontui 14 kertaa.
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1 JOHDANTO
1.1 Taustaa
Tämä selvitys liittyy tielaitoksen vuosien 1995-97 tutkimus- ja kehittämisohjelmaan. Lossi on yleisen tien liikennettä välittävä ajoneuvokannellinen
pääsääntöisesti köyden varassa ja ohjaamana liikkuva alus. Losseihin ei
sovelleta kaikkia merilain perusteella annettuja asetuksia. Tällaisia ovat mm
ja käyttämistä (103/24) koskevat säädöksetrakent,oisvarut
sekä miehitystä (250/84) ja katsastamista (748/83) koskevat säädökset. Lossien
osalta näistä asioista on annettu määräykset liikenneministeriön päätöksellä
ei merilain perusteella annetuissa säädöksissä ole sen (21/8).Ohjausköytä
Sen sijaan yleisistä teistä annetun asetuksen perusteellatarkeminäly.
tehdyssä liikenneministeriön päätöksessä köysi on määritelty seuraavasti:
Köydellä tarkoitetaan ohjausköyttä tai kaapelia.
Lossin köyden käytöstä on haittaa ja siitä voi syntyä vaaratilanteita risteävälle
vesiliikenteelle ja se aiheuttaa melua. Kustannuksia köydestä syntyy keskimäärin 50 000 markkaa vuodessa eli kaikkien lossien osalta yhteensä noin 3
on se, että kuljettavan matkan mkvuodesa.Liärjtvnekä
kalturista-kalturiin tulee olla suora ja samassa köydessä voi liikennöidä vain yksi
lossi kerrallaan.

1.2 Kehitystarve
Lossin köydestä aiheutuvien kustannusten ja muiden haittojen vähentämiseksi
tarvitaan köyden korvaava, ilman kiinteää maayhteyttä toimiva laitteisto. Päämääränä on, että kaikilla lauttapaikoilla, joissa on ruoripotkurilossi köysi korvataan sopivalla laitteistoilla.
Lossin ohjausköyttä korvaavan laitteiston teknisiksi vaatimuksiksi asetettiin
lossin ohjaaminen ja pitäminen väylällä. Käsiohjaus sallitaan laiturista lähtiessä
ja
laituriin saavuttaessa ruoripotkurilaitteiston käytön mandollistamiseksi.
Hankkeen toteutuminen edellyttää tuotekehittelyn ja teknisten selvitysten lisäksi säädösten muuttamista.

1.3 Lossien nykyinen ohjaus- ja toimintatapa
Tielaitoksen lossit jakautuvat toiminnaltaan ja ohjattavuudeltaan kolmeen eri
typpiin:
Ruoripotkurilossit. Tielaitoksen losseista 80 % on tätä tyyppiä. Niissä ohjailu
kuljetus tapahtuu lossin kumpaankin päähän asennetuilla 360 astettaja
kääntyvillä potkurilaitteilla. Potkurilaitteet ovat täysin toisistaan riippumattomia.
Tätä lossityyppiä voidaan kuljettaa myös ilman köyttä, mikä on sallittua vain
säädöksissä mainituissa tapauksissa.
Vintturilossit. Näitä on tielaitoksella käytössä 9 ja määrä vähenee jatkuvasti.
Tässä lossityypissä kuljetus tapahtuu joko yhdellä tai kandella vetoköydellä.
Vintturilosseja ei voida missään olosuhteissa i rrottaa köysistään.
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Potkurilossit. Näitä on käytössä 3. Myös näiden lossien määrä tulee vähenemään siksi, että ne ovat tielaitoksen vanhinta kalustoa. Potkurilossien kuljetus
tapahtuu kiinteiden potkureiden avulla ja ohjaus sitä varten asennetulla
ohjausköydellä. Potkurilosseja ei voida missään olosuhteissa irrottaa köydestään.

1.4 Köyden korvaavat ohjausjärjestelmät
Työryhmä valitsi kokeiltavaksi seuraavat vaihtoehdot, joita voitaisiin käyttää
lossien ohjausköyden korvaamiseen:
Kaapel iohjausjärjestelmä
Laserohjausjärjestelmä täydennettynä DGPS -järjestelmällä
Satelliittiohjausjärjestelmä, AP 9 MK1 l/Robnan-järjestelmä (DGPS)

1.5 Kokeilupaikat
Kokeilupaikat olivat seuraavat:
-

Kärkistensalmen lossi Keski-Suomen tiepiirissä. Kaapeliohjausjärjestel mål

-

Puutossalmen lossi Savo -Karjalan tiepiirissä. Kaapeliohjausjärjestelmä Il

-

Kokkilan lossi Turun tiepiirissä. LaserohjauslDGPS-järjestelmä

-

Vartsalan lossi Turun tiepiirissä. satelliittiohjausjärjestelmä, AP 9 MK111
Robnan -järjestelmä (DG PS -järjestelmä)

-

Eri laitteistoilla tehtyjä kokeiluja on tehty vuodesta 1993 alkaen.
Koeajoja ilman vaijeria suoritettiin 30.9.1995 asti.

Lossin ohjausköyttä korvaavat laitteistot
KAAPELIOHJAUSJÄRJESTELMAT

2 KAAPELIOHJAUSJÄRJESTELMÄT
2.1 Kaapeliohjausjärjestelmä I
2.1.1 Kokeilupaikka
Kokeilupaikka oli Kärkistensalmen lauttapaikka Keski-Suomen piirissä, jossa
lauttavälin pituus on 514 m ja liikennemäärä (KVL) on noin 650 ajoneuvoyksikköä. Ruuhkahuiput ovat kesällä erittäin suuria perjantai- ja sunnuntaiiltaisin. Lossi ylittää Päijänteellä Lahti -Jyväskylä laivaväylän. Lauttapaikan
pohjan muoto ja pohjan laatu selviävät seuraavasta plirroksesta.
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Kuva 1.

Kärkistensalmen lossipaikan pohjan muotoja maaperän laatu.

Lauttapaikalla on yksi kalturipari ja kaksi lossia. Lossit ovat ruoripotkurilosseja.
Ohjausjärjestelmä on asennettu rinnakkaislossiin, jonka kantavuus on 44
tonia.

2.1.2 Ohjausjärjestelmän kuvaus
Ennen tämän työryhmän perustamista tielaitos oli tilannut kaapeliohjausjärjestelmän, jossa oli vain yksi sähköinen ohjauskaapeli. Suoritetuissa kokeissa
todettiin, että järjestelmä ei toiminut riittävän hyvin,joten siihen asennettiin kaksi
rinnakkaista sähköistä ohjauskaapelia, joiden välissä lossi kulkee. Rantaan
asennettiin maa-asema, joka syöttää ohjauskaapeliin sähkövirtaa.
Lossiin asennettu antenni tunnistaa ohjauskaapelista tulevan signaalin. Lisäksi
losslin on asennettu vastaanotin, ruorinosoitinanturi, automaattiohjausja näyttöyksikkö. Rinnakkaislossin ajolinja valittiin kulkemaan kanden kääntöpisteen
kautta varsinaisen lossiväylän vieressä niin, että molempia losseja voidaan
käyttää samanaikaisesti. Tarkempi kuvaus laitteesta on esitetty liitteessä 1.
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2.1.3 Toiminta kokeilun aikana

Yhden sähköisen ohjauskaapelin järjestelmällä lossia ei saatu kulkemaan
suoraan, koska ohjauskaapeliin oli jäänyt mutkia, todennäköisesti väylän
suurien syvyysvaihteluiden (5-35 m) takia. Järjestelmään ja ohjelmaan tehtyjen
parannusten jälkeen laitteet saatiin toimimaan, mutta ei riittävän hyvin. Tämän
jälkeen päätettiin asentaa väylälle kaksi sähköistä ohjauskaapelia yhden asemesta.
Kanden kaapelin järjestelmällä lossin ohjaus on toiminut halutulla tavalla.
Joskus lossi on tosin rannasta lähdettäessä pyrkinyt kääntymään liikaa ja
on pitänyt korjata käsin. Lisäksi tuulen suunnasta ja voimakkuudesta ohjaust
riippuen lossi saattaa tehdä edestakaisia liikkeitä väylällä olevien kääntöpisteiden kohdalla. Ongelmana ovat olleet suuret syvyysvaihtelut, jotka vaikeuttavat laitteiston toimintaa.
Kärkisten salmen lossipaikalla automaattiohjauslaitteita on käytetty noin 500
on käytetty vain liikenteen ruuhkahuippujen tunia,kosr lia
Pu rkam iseen.
2.1.4 Kustannukset

Kokeilulaitteiden hankintakustannukset olivat 302 000 markkaa. Tässä on
illa. Arvioidut yl läpitokustannukset jatkuvassamukanoeilyhdäp
käytössä ovat kunnossapitokustannusten osalta noin 10000 markkaa vuodessa ja sähkön kulutuksen osalta noin 500 markkaa vuodessa.
2.1.5 Yhteenveto

Tehtyjen parannustoimenpiteiden jälkeen laitteisto on toiminut suunnitellulla
tavalla. Lossin pohjan muodosta johtuen voimakas sivutuuli aiheuttaa kaikissa
automaattiohjausjärjestelmissä ylimääräistä mutkittelua. Köliä suurentamalla
järjestelmän reagointinopeutta parantamalla tilanne parantuu.
ja
Suuret syvyysvaihtelut, kuten Kärkistensalmessa, vaikeuttavat kaapeliohjausjärjestelmän toimintaa. Sähköisen ohjauskaapelin pohjaan lasku on tehtävä erittäin huolellisesti.

2.2 Kaapeliohjausjärjestelmä II
2.2.1 Kokeilupaikka

Kokeilupaikka oli Puutossalmen lauttapaikka Savo-Karjalan tiepiirissä, jossa
tauttavälin pituus on 482 m. Lauttapaikka on erittäin vilkas ja ruuhkahuiput
on noin 770 ajoneuvoyksikköä. Lossi suriakeän.L mr(KV)
ylitäSamnsvyl.Lutapiknohjmapnltuseviävät seuraavasta piirroksesta.
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Kuva 2. Puutossalmen lossipaikan pohjan muotoja maaperä.

Lauttapaikalla oli kokeilun aikana 60 tonnin ruoripotkurilossi.
2.2.2 Asennetun järjestelmän kuvaus

Lauttapaikalle oli hankittu kandella sähkäisellä ohjauskaapelilla toimiva ohjausjärjestelmä ennen tämän työryhmän perustamista. Tällä lossipaikalla järjestelmä asennettiin varsinaiseen Losslin. Tarkempi kuvaus laitteesta on esitetty
liitteessä 1.
2.2.3 Toiminta kokeilun aikana

Laitteistolle on tullut käyttötunteja noin 3000, jonka aikana suoritetun kehitystyön tuloksena laitteisto on saatu toimimaan hyvin. Kuijettajat ovat olleet
tyytyväisiä tämän järjestelmän toimintaan ja käyttöön.
2.2.4 Kustannukset

Kokeilulaitteiden hankintakustannukset olivat 247 000 markkaa. Avioidut
ylläpitokustannukset jatkuvassa käytössä ovat kunnossapitokustannusten osalta
noin 10 000 markkaa vuodessa ja sähkön kulutuksen osalta noin 500 markkaa
vuodessa.
2.2.5 Yhteenveto

Lossi on liikennöinyt jatkuvasti ilman ohjausköyttä kaapeliohjauksen varassa.
Ohjausjärjestelmän toiminta on ollut tyydyttävä ja se on parantunut toimittajan
jälkeen. Ohjausjärjestelmäonsäädettävissätekminhäsoeptidn
siten, että mikäli ossi poikkeaa esimerkiksi yli 15 metriä lossiväylältä niin se
ohjaut miseltakn.

iI
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3 LASEROHJAUSJÄRJESTELMÄ
3.1 Kokeilupaikka
Kokeilupaikka oli Kokkilan lauttapaikka Turun tiepiirissä. Lauttavälin pituus on
616 m ja liikennemäärä (KVL) n. 350 ajoneuvoyksikköä. Lauttapaikalla ei ole
pahoja ruuhkahuippuja, mutta liikenne on lähes jatkuvaa. Lauttapaikalla oli
kokeilun aikana 60 tonnin ruoripotkurilossi.

3.2 Ohjausjärjestelmän kuvaus
Lauttapaikalla on ohjausjärjestelmä, jossa rantaan lähestyminen tapahtuu
laserohjauksella ja matka-ajo DGPS-järjestelmällä. Kokeiluja suoritettiin aluksi
pelkällä laserohjauksella, jolloin todettiin, että käytetty laser-säde ei kanna
ja sumun todettiin ritävnpklehuoasä.Eimerklusatn
haittaavan suuresti säteen kantavuutta. Voimakkaamman laser-säteen käyttäminen ei myöskään ollut mandollista. Tarkempi kuvaus laitteistosta on liitteessä
2.

3.3 Toiminta kokeilun aikana
Paikalla suoritettiin paljon laitteistojen kehitystyötä, jokavei paljon aikaa. Lisäksi
lassi, johon laitteistot oli asennettu, jouduttiin siirtämään toiseen paikkaan
neljäksi kuukaudeksi. Näistä syistä johtuen laitteistot saatiin valmiiksi lopulliseen muotoonsa vasta elo-syyskuun vaihteessa 1995 ja ilman köyttä suoritettu
kokeilukausi jäi näillä vain kuukauden pituiseksi. Tänä aikana laitteisto toimi
suunnitellulla tavalla, mutta uusia kokemuksia huonoissa sääolosuhteissa
ajasta ei ehditty saada. Kokeilun aikana esiintyi taimintahäiriöitä DGPSlaitteistossa, jonka yhteydet maa-asemaan katkeilivat. Syy tähän on laitteiston
toimittajan arvion mukaan käytetyn maa-aseman heikko signaali. Haitta tulee
poistumaan kun ryhdytään käyttämään yleisradion RDS-signaalia.

3.4 Kustannukset
Kokeilulaitteiden hankintakustannukset olivat 309 000 markkaa. Arvioidut
ylläpitokustannuksetjatkuvassa käytössä ovat ku nnossapitokustann usten osalta
nain 10000 markkaa vuodessa ja sähkön osalta noin 1 200 markkaa vuodessa,
riippuen heijastintaulujen lämmitysajasta.

3.5 Yhteenveto
Saatujen kokemusten perusteella laitteisto vaatii vielä jatkokehittelyä, jotta se
taimisi luotettavasti kaikissa olosuhteissa.
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4 SATELLIITTIOHJUSJÄRJESTELMÄ
4.1 Kokeilupaikka
Kokeiluopaikka oli Vartsalan lauttapaikka Turun tiepiirissä. Lossivälin pituus on
953 mja liikenne (KVL) on noin 685 ajoneuvoyksikköä. Lossi ylittää laivaväylän.
Kokeilun aikana lauttapaikalla oli 130 tonnin ruoripotkurilossi, joka aloitti
liikennöinnin helmikuussa 1995.

4.2 Asennetun järjestelmän kuvaus
Laitteisto hankittiin tarjouspyyntömenettelyllä. Tarjouspyynnössä ei määritelty
sitä, millä periaatteella järjestelmän tuleetoimia, vaan ratkaisu jätettiin tarjoajille.
Tämä siksi, että saataisiin esiin kaikki mandolliset vaihtoehdot.
Saatujen tarjousten perusteella Vartsalan lossipaikalle päätettiin tilata DGPSjärjestelmään perustuva ohjauslaitteisto, joka sijoitettiin uuteen 130 tonnin
lossiin. Kokeilua varten lossi varustettiin vuokratulla hyrräkompassilla
lossitilaukseen kuuluvan magneettikompassin lisäksi. Tarkempi kuvaus laitteesta on esitetty liitteessä 3.

4.3 Toiminta kokeilun aikana
Järjestelmä on ollut käytössä toukokuun 1995 alusta alkaen ja kokemukset ovat
olleet hyviä. Kokeilun aikana järjestelmää on käytetty noin 2500 tuntia. Kokeilu
osoittanut, että järjestelmässä tarvitaan hyrräkompassi. Tällä lossipaikalla on
havaittu vain vähäisiä ongelmia maa-aseman ja lossin välisessä yhteydessä. on
Tämä ongelma poistuu, kun siirrytään käyttämään Yleisradion RDS-signaalia.
Kokeilun aikana järjestelmän ohjelmaa muutettiin niin, että lossi voidaan
ohjelmoida kulkemaan väylän keskilinjan vieressä. Tämä mandollistaa sen, että
kaksi lossia voi liikennöidä samanaikaisesti samoihin kaltureihin. Lisäksi laitteisto on varustettiln päätepistehälyttimellä, joka ilmoittaa milloin lossi pitää
ottaa käsiohjaukselle.

4.4 Kustannukset
Kokeilulaitteiden hankintakustannukset olivat 148 000 markkaa, lisättynä
hyrräkompassin kustannuksilla 73 000 markkaa, yhteensä 221 000 markkaa.
Arvioidut ylläpitokustannukset ovat kunnossapito kustannusten osalta noin
markkaa vuodessa.
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4.5 Yhteenveto
Ohjausjärjestelmä on ollut jatkuvassa käytössä ja se on toiminut hyvin. Ohjausjärjestelmä toimii myös voimakkaassa sivutuulessa ja veden virtauksen painaessa lossia sivusuuntaan. Tässä tilanteessa lossi joudutaan ottamaan tavallista
aikaisemmin käsiohjaukseen.

Lossin ohjausköyttä korvaavat laitteistot
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JÄRJESTELMISTA YHTENVORI

5 YHTEENVETO ERI JÄRJESTELMISTÄ
Kokeilussa saatujen tulosten perusteella työryhmä katsoo, että kaapeliohjaus
käyttökelpoisia järjestelmiä korvaa- jasteliohuärmvateknis
maan lossin köyden.
Käytetty laserjärjestelmä ei toiminut riittävän hyvin sumussa ja lumisateella,
joten järjestelmää tulee vielä kehittää.
Kaapeliohjausjärjestelmä soveltuu parhaiten käytettäväksi sellaisilla ossipaikoilla, joissa veden syvyys ja veden syvyyden vaihtelut eivät ole kovin suuria.
Pohjan laadun tulee olla riittävän kova, ettei kaapeli uppoa pohjaan. Lossiväli voi
olla myös lyhyt. Kokeilussa käytetyn kaapeliohjausjärjestelmän hankintakustannukset olivat noin 250 000 markkaa.
Satelliittiohjausjärjestelmän hyvänä puolena on se, että lossiväylän ei tarvitse
olla suora. Tämä helpottaa huomattavasti väylien ja lossirantojen suunnittelua
sekä parantaa liikennöintiturvallisuutta, kun voidaan ottaa luonnon olosuhteet
paremmin huomioon. Kokeilussa käytetyn satelliittiohjausjärjestelmän hankintakustannukset olivat noin 220 000 markkaa.

6 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET
Työryhmä esittää, että kaapeli -ja satelliittiohjausjärjestelmät otetaan käyttöön.
Tämän mandollistamiseksi työryhmä esittää ryhdyttäväksi toimenpiteisiin säädösten muuttamiseksi ohjausköyden ja kuljettajan pätevyysvaatimusten osalta.
Lisäksi työryhmä esittää, että lossit varustetaan pienehköllä tutkalla.
SÄÄDÖSMUUTOSEHDOTUKSET
Jotta ohjauslaitteistojen käyttöönotto tulisi mandolliseksi esitetään tehtäväksi
seuraavat säädösmuutokset:
Liikenneministeriön päätöstä 221/88 yleisillä teillä olevien lauttojen varusteista
niiden liikenteen valvomisesta muutetaan 16 päivänä maaliskuuta 1984 ja
ja laivahenkilökunnan pätevyyttä (250/anetusk,oinmehtysä
84), nojalla seuraavasti:
Muutetaan 1 §:n 1. momentin 3) kohta seuraavaksi:

3) Köydellä ohjausköyttä taikka muuta laitteistoa, jonka tielaitos on
merenkul kulaitosta kuultuaan hyväksynyt.
Lisätään 10 §:ään uusi momentti 3. momentiksi:

Lossin, joka on varustettu 1 §:n 1. momentin 3) kohdassa tarkoitetulla
muulla laitteella kuin ohjausköydellä, kuljettajalla on oltava lossinkuljettaja

Lossin ohjausköyttä korvaavat laitteistot
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TOIMENPD-HUKST

1:n pätevyystodistus. Lossinkuljettaja 1:n pätevyystodistuksen antaa
tielaitos. Sen saamiseksi vaaditaan:

1) vähintään 18 vuoden ikä;
2) lossinkuljettaja 1:n kurssin suorittaminen; sekä
3) riittävä tottumus lossinkuijettajan tehtäviin
Mikäli edellä esitettyä säädösmuutosta eivoi tehdä asetuksen 250/84
nojalla, esitetään, että asetukseen itseensä tehdään muutos:

Muutetaan 2 §;n 7) kohta seuraavaksi:
lossillaköyden varassa ja ohjaamana liikkuvaa ajoneuvokannellista al usta ja köydelläohjausköyttä taikka muuta laitteistoa, jonka tielaitos on
kuultuaan hyväksynyt.
mernkulaitos
KOULUTUS

Työryhmä esittää, että lossinkuljettaja 1:n kurssi tehdään samantasoiseksi kuin
miehitysasetuksessa tarkoitettu kuljettaja 2 kurssi, jonka kurssiohjelma on
1 kurssilla tulisi painottaa enemmän ohjauslaitteidenlitenä.Loskuja
koulutusta.
jasikplveun
Helsingissä joulukuun 27 päivänä 1995

A/zf

-
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Martti Rehmonen
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Jorma ahtinen

LIITE1

KAAPELIOHJAUSJÄRJESTELMÄ

NWNS systeemi

Vaasa 23.02.95

Lossin ajoreitin molemille puolelle on laskettu pohjalaapeli (kuva 1). K.aapelia käytetään
lähetysantennina, niihin 4khz:in sinussignaali kytkee
Lossin vastaanotin vahvistaa signaalit ja välittää tiedot sekä automaattiohjaukselle että
nuxneronäytölle.
Systeemi kostuu seuuravista yksiköistä:
Maa-asema
Antenni
Vastaanotin
Ruorinosoitinantun
Automaatiohjaus
Näyttöyksikkö
Maa-asema
- Käyttöjännite 220 VAC
- Lähetinyksikkö koostu 4 kHz:in kideoskilaanonsta, joka antaa 1 Amp. 48VDC siinusmuotoisen
siignaali pohjakaapelille.
Vastaanotin
- Antenni kostuu kandesta antennikeloista, jotka ovat 90 asteen vaiheerossa.
- Kelojen inipedanssi on viritetly sopivasti vastaanotinkorttin mukaan, missä sekä vaaka- että pystysoura signaalit vahvistetaan. Ulostulo pysyy ama samana, koska vahvistus on AGC - tarkistettu.
Ruorinosoitinanturi
- Osoitinkortti muuttaa lossin potkurillikkeet datatietojeksi ja välittää niitä automaattiohjauksiin.
Prossessoriyksukkö
- Prosessori laskee vastaanottineesta tulleet signiiIitja LCD näytölle ilmestyy ihannelinja
poikkeamat sekä millä poulella linjasta ollaan.
- Prosessorun on myös kytketty Fluxgate kompassi jotta saataisiin lossin ajankohtainen suunta.
- Prosessori saa tiedot:
* lossin reittisuunnasta ( kalturista - kalturiin)
* lossin ajankohtaisesta suunnasta
* lossin poikkeama ihannelinjasta
Naistatiedosta muuttaa prosessonautomaattiohjauskurssin
esim. lossin reittisuunta 110 astetta
lossin suunta 108 astetta
lossin poikkeama 3m. = 3*0,6=1,8 astetta
110-108 =2 + 1,8 = 3,8 asteen poikkeama

Automaaflojaus koostuu lyhyesti sanottuna Pil) regulaattonsta.
antaa virheen lineaarisesti.

(Proptinal)=

(Intergrator) I = tarkistaa jos virhe on liian pieni aiheuttaakseen ruorinmuutoksen, min virhe kasvaa
avulla ja aiheuttaa porkurimuutoksen.
integrao
(Derivator) D = Kuomattavan käännöksen jälkeen D-osa aiheuttaa vastaruoritoiminna.ii.
Automaattiohjaus välittää muutoskäskyt suoraan potkurikoneiston magneettiventiileihifl.
Nauti -Electromcs Ab
C-

LeirHagner

Dy

30 metrii
-

_____ _____ - - - -

lassi

maa-

antenni

pohjakaapeli

as em a

KUVA I

-L

kalturi

NWNS Tekniset tiedot
2.2.95

Maa-asema
Syöttöjännite
Jännite-konverttereiden
toisioj•••te
Tehonkulutus
Toimintataajuus
Kayttölämpotila

230 V ac

± 24 V dc
40 W
3906 Hz
-lo ... +55°C

Antenni
Antemun viritys kaapeli-pituuden mukaan
Taajuus
Käyttölämpotila

3906 Hz
-40.. +75°C

Signaalin vahvistin
Antennisignaalin vahvistus AGC (Automatic gain control) tekniikan avulla.
Vahvistus

45...750

± 8 V dc
Lähtöjanniueet
lib, horisontaalinen vektori
Uv, vertikaalinen veklori
Käyttölämpötila
Tehonkulutus

0 ... 5V dc
0 ... 5 V dc
0... +40°C
0.6 W

Prosessorlyksikkö
Sig 1a2liksittely, Naytön ohjaus, Poikkeaman laskeuta, autopiootti, lähtöreleiden ohjaus.
Ruorianturien ja lähtöreleiden signaalien optinen erotus.

Prosessori
RAM muisti
Syöttöjännite
Käyttöläinpötila
Tehonkulutus

Siemens SAB 8031
8 kbyte
23 ... 30 V dc
0... +40°C
12 W

Näyttöyksikkö
Sekä graafinen että alfanumeerinen näyttöyksikkö. Tyyppi: Densitron LMH 4229
Lütänproseiykö:
14 -napainen suojattu kaapeli
Näyttöruutujen vaihtoaika
Syöttöjännite
Taustavalo
Käyttölämpötiia
Tehonkulutus

1.1 s
5V dc
LED
0...+50°C
5W

Rele-kortti
Syöttöjännite
Releet
Kontaktorin materiaali
Käyttöläinpötila
Tehonkulutus

23.30 Vdc
24 V dc, 6 A

AgCdO2
0+40 °C
4 ... 10 W (Toiminnasta riippuvainen)

NWNS systeemi kokonaisuudessaan
Tehonkulutus

61.. 67 W (Toiminnasta riippuvainen)

LIITE2
LASEROHJAUSJÄRJESTELMÄ

LOSSIN AUTOMAATTINEN OHJAUS- JA LAITUROINTIJRJESTELMÄ
A

JARJESTELMXN KOKOONPANO
Autonornisten, mobiilien, järjestelmien ohjaus yleisenä
probleernana on jaettavissa seuraaviin osiin:
ympäristön hahmotus ja halutun kulkureitin
määrittely, reittisuunnittelu,
oman paikan määritys,
ohjattavan kohteen liikedynamiikan hallinta ja
ohjauksien laskenta.
Koska lossin on tarkoitus vain osittain olla autonominen
ympäristön habrnotus ja reitin suunnittelu suhteellisenon
yksinkertaista. Päähuomio kiinnittyy paikanxnääritykseen
perusteella suoritettavaan reittiohjaukseen.
jasen
Liitteen 1. kaaviosta ilmenee järjestelmän kokoonpano.

Al

KARKEA PAIKANNUS
Paikannus suurilla etäisyyksillä sekä karkea paikkatieto
lähietäisyydellä saadaan järjestelmään DGPS-vastaanottimesta. DGPS perustuu satelliittipaikanmääritykseen,
korjataan alueellisten radiomajakoiden lähettämänjota
korj aussignaalin perusteella.
Järjestelmä on USA:n avaruus- ja sotilashallintojen
ja ylläpitämä. Se on yleisesti käytössä mm. luoma
laivaliikenteen navigoinnissa ja paikanmäärityksessä.

A2

TARKKUUSPAIKANNUS
Paikannus lähietäisyydellä perustuu laserpaikarimäärityk
-sen,
jossa hyödynnetään laserskannerin heijastintauluis
tuottamaa etäisyystietoa. Skannerin ohjauksessa
-ta
käytetään DGPS:n paikkatietoa pyyhkäisykuvion optimoimiseksi siinä vaiheessa, kun skanneri etsii lukitusta
heij astintauluihin.
Laserpaikanmäärityksen tarkkuuden lähietäisyydellä on
tarkoitus mandollistaa automaattinen laiturointi.

A3

GYRO
Nopeat käännökset häiritsevät laserin lukitusta. Tämän
eliminoimiseksi sekä ohjailun suuntavakavoinnin parantamiseksi systeemiin on liitetty pietzoelektrinen gyroskooppi.
Gyroskoopin signaalin perusteella kyetään rajoitetun
ajan seuraamaan lossin keskilinjan kääntymiskulmaa.

A4

OHJAAMON KONTROLLIPANEELIT
Ohjaamopulpetin kytkirneltä voidaan valita ajotapa, joko
automaattinen tai käsiajo.
Erilliseltä kontrollipaneelilta voidaan kytkeä ohjausjärjestelmä toimintaan.
Lossin ollessa kahteen suuntaan ajettava on tarpeen
syöttää järjestelmälle kulloinenkin ajosuunta.
Järjestelmän virheellisestä toiminnasta saadaan merkkilamppuhälytys sekä sumrnerilla kuitattavissa oleva äänihälytys
Kontrollipaneeliin sijoitetusta 4x4 numeronäppäimistöstä
on mandollista antaa systeemille virityksessä ja vian
etsinnässä tarvittavia systeernikomentoja sekä ohjata
valvontamonitoreiden näyttöjä.

AS

VALVONTANONITORIT
nn siöitettu

kaksi kaaletta VGA -valvonta-

monitoreita.
Monitoreilta on mandollista seurata systeemin toimintaa
järjestelmän ajonäytöltä.
Kontrollipaneelin nunieronäppäimistön avulla on mandollista vaihtaa ajonäyttö huoltonäytöksi, jossa esitetään
toiminta, mittaustuloksia ja ohjauslaserinjk
parainetrit.
A6

LAITEKAAPPI
Laitekaappiin on prototyyppilaitteistossa koottu järjestelmän laskinosat.
Sarjavalmisteisissa laitteissa nämä tultaisiin sijoittarnaan haj autetusti kunkin toiminnon yhteyteen.
Laitekaappi sisältää:
Paikkatietokoneen, joka ohjaa laserskanneria.
Reittitietokoneen, joka toteuttaa autopilottoiminnot.
Reittitietokoneeseen liittyvät laserpaikannus, DGPS,
ohjaamopaneeli sekä koneiden ohjauskontrollerit.
Koneiden ohjauskontrollerit ohjaavat kaasuvipujen aktuaattoreita sekä potkureiden käännön magneettiventtiilei ta.
Kontrollereiden kautta on järjestetty kaasuvipujen
asentotakaisinkytkentä aktuaattorin absoluuttianturilta
sekä potkurin asentotakaisinkytkentä synkrolähettimeltä
synkrodigitaalimuuntirflefl välityksellä.
Laitekaappi sisältää myös ohjausjännitteiden jakelun.
TEKNI SET OMINAISUUDET

Bl

KARKEAPAIKANNUS DGPS-SATELLI ITTINAVIGAATTORILLA
GPS -vastaanotin on Raytheon ANT 108, joka antaa seuraavat
NMEA 1083 standardin mukaiset sanomat: RMC, GLL, VGT, GGA
Sanomat päivittyvät noin kerran sekunnissa.
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GPS -vastaanotin on liitetty reittitietokoneen COM3
porttiin NMEA 1083/RS422 väylällä. Väylästandardin
muutos on toteutettu laitekaapin apujännitejakelukortilla optoerottimella ja 0 -referenssitason muuntimella.
Reittitietokone käyttää GGA-sanomaa, jonka perusteella
lasketaan poikkearna halutulta reitiltä.
GGA -sanoman rakenne on:
$--GGA,hhrnrnss.ss,llll.11,a,yyyyy.yy,a, ,, , , ,,, ,CR,LF
UTC
LAT.
LONG.
Referenssinä käytetään Set_up:ssa levylle talletettuja
laitureiden koordinaattej a.
Differentiaalivastaanotin on Raytheon BR 101, jota ei
vielä ole asennettu.
Differentiaalivastaanotin liittyy suoraan y -kaapelilla
GPS -vastaanottimeen, joka laskee korjauksen antamaansa
paikkatietoon käyttäen viimeksi saatua korjaustietoa.
Paikannustarkkuudet ovat GPS ja DGPS- järjestelmille

typilseaojkum-rvt.
Kokonaisjärjestelmässä luvattua tarkkuutta on voitu
nostaa pelkän GPS:n varassa toimittaessa, koska GPSjärjestelmään sotilaallisista syistä tahallisesti syö
-teyl
virhe-tekijälle tunnetaan yläraja.
Aika, joka joudutaan olemaan irti laserlukituksesta on
GPS-paikkatietoa ohjaukseen rajallisen ajan ilman dit
B2

kohtuliseny,mäkadoliseytä

-ferntialkojus.

TARKKUUSPAIKANNUS
Tarkkuuspaikannussysteemi käsittää laseretäisyysmittarin,
laskimen ja peiliskannerin ohjaimineen.
Laseretäisyysmittarina käytetään IBEO Gmbh Zaitetta
typilän
PS R.
Laitteen pääominaisuudet ja tässä sovellutuksessa käytetyt viritysarvot (ks. rnanuaali).
valon lähde
aallonpituus
laserluokka
SIGMA
20mm
ECHO
FREE
TURBO
OFF
RS232
ON
TIMER
SUPR
25%
9600
Bd
8bit
PN
CTS
ON

puolijohdediodi
905 nm
luokka 1
mittaustarkkuus 1 sigma
mittauskaikujen
intensit. vapaa
ohjaus sari aväylältä
lisäpuissien yläraja
tietoliikennenopeus
datarakenne
kättelytapa

mitaukset as välein

Lasermittari on liitetty Reittitietokoneen COM1 porttiin
RS23C
väylällä.
Laitteesta etäisyystieto
ASCII merk- sadneurv
kijonona, sanomana.
DDDDD. dddCRLF

5
fl

d
CR
LF

kokonaislukuosan numero 0-9 (hex 30-39)
(hex 2e
desimaalipiste
0-9 (hex 30-39)
desimaaliosan numero
(hex d
, framing
(hex a
, framing

Laitteistossa etäisyystietoa käytetään cm -tarkkuudella.
Mittauksen ohjaus start/stop suoritetaan ohjaamalla
-siirtoväylän CTS (Clear to Send) kättelylinjaa.
RS23
Mittain itsessään mittaa aina, kun järjestelmä on kont
kytketty toimintaan.
-rolipanest
Peiliskanneri on x-y suuntiin askelmoottoreifl ja ham
ohjattu peilijärjestelmä, jolla lasersäde -mashino
voidaan kohdistaa heijastin tauluihin.
Vaakasuunnassa peiliä voidaan ohjata noin 1 mrad aske lm (vastaa 6400 askelta/360 ast.).
Pystysuuntaan pyyhkäisyraitoja on 1900/360 ast.
Peilin asento voidaan tunnistaa yhden askeleen tarkkuudella referenssipisteeseen nähden.
Referenssipiste on oikeassa (takaa katsottuna) laidassa
peilin pystyasennossa. Referenssipiste asetetaan
ja
hyväksikäyttäen
asentora-toiminnossa
RESET
skannerin
jakytkimiä ja askelmoottoriohjaimen HOME -signaalia.
Askelmoottorit ovat tyyppiä VEXTA PX243M -03A ja niiden
ohjaimet ITT GS -D200S. Käyttö on puoliaskelin.
Hammashihnavälitykset ovat:
Pysty

1:4

Vaaka

1:8

Peili on 65x110 mm ko. lasersäteen aallonpituuden
huomioiden valmistettu pintapeili.
Laserrnittain on asennettu peiliskannerin kanssa samaan
koteloon, sääsuojattu ja tuuletettu.
Lämmitykseksi on todettu riittävän askelmoottoreiden
lämpöhäviöt.
Skannaus tapahtuu vaakasuorin pyyhkäisyin. Vaakapyyhkäisyn keskipiste lukittuu heijastintauluihin. Kun
lukitus tauluihin menetetään pyritään heijastinsuuntaa
säi1yttämäm gyroskoopin avulla.
Pystysuuntaan askelletaan etäisyyden perusteella lasketun
skannausalueen sisällä vakiovälein, aina samaan suuntaan niin kauan kuin lukitus heijastintauluihin saadaan
taikka se säilyy. Kun lukitus katoaa taikka raja ylitetään muutetaan askellussuuntaa.
Etäisyys skannausalueen laskemiseen saadaan joko laseril la taikka DGPS:llä.
Periaate ilmenee liitteen kaaviosta, Lute 2.
Laserista saatava mittausdata suodatetaan reittitieto koneessa siten, että mandoliset taustakaiut poistuisivat.
Datasta pyritään tunnistamaan heijastimet, mittaus
keskiarvosuodatetaan ja paikka lasketaan etäisyystietO

jen perusteella koirniomittausperiaatteella. Laskennassa
huomioidaan nopeuskorj aus.
Varsinainen käyttöön tuleva paikkatieto suodatetaan
painotetulla keskiarvosuotimella, jolla on tarkoitus
estää välillä saatavien tyhjien pyyhkäisyiden aiheuttama
virhe nopeuskorjauksen laskentaan.
B3

GYRO

Suuntavakavointi on toteutettu pietzoelektrisellä gyro

-skopila(umnetr).

Käytettävä anturi on Murata ENV-05S, josta saadaan
kulmanopeuteen verrannollinen mV -viesti alueella 0,5V
4,5V vastaten kulmanopeutta -+ 90 ast./s.
- nollapiste, kulmanopeus 0 ast./s = 2,5V
skaala on 22,2 mV/ast./s
Gyroskooppi liittyy reittitietokoneeseen ADDA -12 I/O kortila,
jossa on 12 -bittinen multipleksattu AD -muunnin
mV
-singnaalin muuntamiseksi digitaalimuotoon.
Gyroskoopin signaali luetaan 5OHz:n taajuudella ja
suodatetaan.
Suodattimina on käytetty
- max/min suodatusta ei-toivottujen piikkien
eliminoimiseksi
- skaalaus
- nollapisteen ja skaalan stabilointi
- integrointi kääntyrniskulman laskemiseksi
Gyroskoopin suuntatietoa käytetään ohjelmistossa kompassisuunnan asemasta säilyttämään tieto aluksen keskilinjan
suunnasta.
B4

OHJAANOPANEELI
Ohjaarnopaneeli on merkkilamppu- ja painiketaulu.
Muuhun järjestelmään se on liitetty paneeliin sijoitetun
M68HC11E9 pohjaisen kontrollerikortin välityk- Motrla
sellä.
Kontrollen lukee painikkeita sekä ohjaa merkkilarnppuja
jasumeni.
Liityntä Reittitietokoneeseen on RS 485 multipointväylän
välitykse.
Paneelin 4x4 numeronäppäimistöltä voidaan ohjata seuraavat toiminnat.
SET_UP
Näppäinyhdist.

Koodi ohjelmassa Toiminta

Al

"1"

A2
A3
A4
AS

"2"
"E"
"e"
"T"

Laseralustukset,Kok kila
Laseralustukset,Kemiö
Aktuaattori 2-4 max
Aktuaattori 2-4 min
Aktuaattori 1-3 max
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It

Aktuaattori 1-3 min

Säätöparametrien syöttö (ddd=parametri)
Blddd
B2ddd
B3ddd
B4ddd
B5ddd
36ddd

K_i
K_2
K_3
K4
KS
K_6

lähtö, siirto-ohj. vahvistus,
lähtö, kääntöohj. vahvistus,
tulo, siirto-ohj. vahvistus,
tulo, kääntöohj. vahvistus,
GPS -ohjauksen vahv.
GPS -ohjauksen vahv.

keula
perä
keula
perä
keula
perä

Näyttöjen ohjaus
B9xxl
B9xx2
B5

Ajonäyttö päälle
Huoltonäyttö päälle

VALVONTAMONI TORI T
valvontanionitoreissa näytettävä grafiikkakuva lasketaan
ReittitietokoneesSa, joka on varustettu VGA-näytöflOhj ainkortilla.
Ohjaarnoon on asennettu kaksikanavainen VGA-jakaja'7ahvistin sekä kattoasennuskonsoleihin kaksi kappaletta 14"
SVGA värimonitoreita.
Monitorilla näytetään valinnan mukaan joko ajotilannenäyttöä tai huoltonäyttöä. Valinta tehdään ohjaamon
valvontapaneelin numeronäppäimistöltä.
Kuva on kunirnallakin monitorilla sama.
Ajotilannenäyttö vaihtuu ajosuuntavalinnan mukaan.
Ruudulla näytetään ohjauksessa käytetty paikkatiedon
lähde, joko Laser tai GPS.
Numeraalisesti näytetään
- jäljellä oleva matka ja
- poikkeania halutulta reitiltä.
Lossin paikka reitillä esitetään grafiikkana sunimittaisesti sekä tarkemmin lähestyttäessä laituria. Vaihto
tapahtuu, kun etäisyyttä on jäljellä alle lOOm.
Potkureiden ja kaasuvipujen ohje- ja oloarvot on esitetty
omana grafiikkanaan.
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LASKIMET
paikkatietokone:
Paikkatietokone ohjaa laserskanneria. Tietokone on
Intel 8085 prosessoriin pohjautuva korttitietokone.
paikkatietokone liittyy Reittitietokoneeseen Rinnakkaisinterfacen kautta. Reittitietokone on varustettu
tätä varten 8255 I/O. -interface kortilla. Paikkatieto
on kortilla 8255 -piiri. Näissä on kolme konf-konesa iguroitavissa olevaa, 8-bittistä porttia, joiden avulla
toteutettu kättely, komentojen ja tiedon siirtoyhtey
on det reittitietokoneen ja paikkatietokoneen välillä.

Paikkatietokone suorittaa seuraavat toiminnat:
- skannerin askelmoottoreiden ohjaus
- skannerin alustus (Reset)
- toteuttaa skannerin pyyhkäisylogiikan
Reittitietokone:
Reittikone on Intel 386, 33MHz, pohjainen PC -tietokone.
Reittitietokone on varustettu seuraavalla periferia
laitteistolla.
I/O kortit:
- ADDA -12, 12-bittinen multipleksattu AD-muunnin gyroskoopille
- 8255 I/O, skanneri-interfacea varten
- Dual channel 422/485
422, COM2, GPSnavigaattoria varten
485, COM3, multipoint controlleriväylää varten
, COM1, laseria varten
- Multi-lO
Reittitietokone suorittaa seuraavat toiminnat
- laskee GPS paikan perusteella reittipoikkeaman,GPSlaituripisteiden mukaan määritellystä reitistä
- käsittelee laserin datan, suorittaa suodatuk
ja kolmiomittauslaskelmat
-set
- laskee ohjearvot potkureiden suuntakulmalle
koneiden kierrosluvuille
ja
- laskee grafiikkanäytöt
- hoitaa tietoliikenteen, GPS:lle, laserille
sekä RS485 multipointväylällä ohjaamon kantrollipaneelille sekä potkurilaitteiden kontrollereille
Kontrollerit:
Potkuriohjaukset on hoidettu molempia potkuripareja
varten olevilla erillisillä Motorola M68HC11E9 pohjai

-sulakontreila.
Kontrollerit saavat säädön ohjearvot Reittitietokoneelta
välityksellä.
RS485multiponväy
Kaasuvipujen takaisinkytkentä on hoidettu aktuaattorin
-bitin absoluuttikulrna-anturilla.
8
Potkureiden asentotakaisinkytkentä on hoidettu potkuriin
aiemmin asennetulla synkrolähettimellä ja 8 -bitin
jo
synkrodigitaalimuuntimella, tyyppiä CSI 168F220.
Kontrollerit hoitavat potkurin asennon ja kaasuvipujen
asenoptäöir.

B7

KONEISTONOHJAUS
Potkurin kääntö tapahtuu suoraan kontrollerilta välireleiden kautta ohjaamalla hydrauliikan magneettiventiilei
Koneparin kaasuvivun ohjausta varten on asennettu aktuaattorit.
Aktuaattorit käsittävät:

-tä.

B8

dc-vaihdemoottorjn
vetomagneetilla toimivan kytkimen
8-bittisen absoluuttikulma-anturjn
välitysmekaniikan

SÄXTÖPIIRIT
Lossin ohjaus on jaettu kahteen erilliseen osaan, joita
kutsutaan siirto- ja kääntöohjauksiksi.
Siirto-ohjaus pyrkii poistamaan aluksen poikkeainan
halutulta reitiltä. Siirto-ohjaus vaikuttaa kääntämällä
keulapuolen potkureita.
Kääntöohjaus pyrkii pitämään aluksen keskilinjan halutun
kulkureitin suuntaisena. Kääntöohjaus vaikuttaa aluksen
peräpuolen potkureihin.
Molemmat säätöpiirit noudattavat ns. mallireferenssiperiaatetta, jossa malliksi on valittu toisen kertaluokan,
kulkuvastuksen huomioiva, järjestelmä. Säätäjät ovat
joissa on vakio integrointiaika ja konrol-PI-typiä,
lipaneelin näppäimistöltä aseteltavissa oleva vahvistus.
Säätöalgoritmit laskee Reittitietokone.
Periaate on esitetty lohkokaaviossa, Lute 3. ( adaptio
-lohkei äytös).

Cl

SÄHKÖTEHON KULUTUS
Arvioidut tehonkulutukset lossissa:
laskimet(sis GPS) 200 W
monitorit
200 W
skanneri
100 W
laser
50 W
yhteensä

550 W

Heijastintaulujen lämmitys
300 W/taulu

Tiedot saatu
Insinööritoimisto Risto Rouvan 0y:1t

r

Il

12

I

I

13

14

I

16

15

I

17

18

1

I

I

I

I

I

ILO

I

D1rF,VASTAANO11N

GPTAANOT1N

B

-

OHJAAMOPANEELI
+KONJROLLERI

0

E

1

6

1

VAL VONIA MON1TORIT
-

___

F

RS232

____

0

GRAF

ORAF
T+Ö1

________________ _________________

____________________ ________________ _________________

NAYTÖ14
H

RS 422
(NMEA 0138)

RS 485

LASKIMET
-PAIKKA TIET OKONE

J

-REITTITIETOKONE
-KOHT ROLL ERIT
[_

-

K

LLER1

K

KON1ROLLI

I

H

-

_)

L

VGA -JAKAJA

I

L

I

-

I

M

N

__

-

p

__
I
I

R

___________

KONEET
1,3

-

-

I

KONEET
2,4

:

________________

S

T

U
n

u

0

0

0

'3
:3:3
ICE £

I

dQ

I

U

RR

TNSINÖÖRITOIMIST3
RISTO ROUVARI

ITyönro
Suun,

Lehti nro
I

_____________________

Hyv.

I

KOKKILAN LOSSIN OHJAUS

-

________________________________
PIIrnro

[lITE 2

SKANNAUSPERIAATE

A

MIN

--- LAITURI

LASER PAIKANNUKSEN
KOORDINAATISTO

x

HEIJASTINTAULU

-j

fr

x,y

____ ______

NOPEUS LAITURIKOORDINAATISTOSSA

Vy
+LVx

y

HEIJASTIMEN
SUUNTA ALUKSEN
KOORDINAATISTOSSA
CLFDV

(xy)

PAIKKA LAJTURUKOORDINAATISTOSSA

= Pw

As+

+

/

0A5tk

(is)
cD

V)

(1

b-I

(1

OHJAUS

+

Ji

-I
D

—1

0:

v)
—1

Sa

Footkurl

vn i =
f

K

e

-K

i- I

=

At

At

I-,

—4
()

SATELLIITFIOHJAUSJÄRJESTELMA
LI TE 3

VARTAL&N LOSSIN
ROBERTSON AP -9MKII/ROBNAV
LAITTEE STO

TOIMINTA

Järjestelmä koostuu autopilotin ohjausyksiköstä AP -9MKiI, navigointiyksiköstä ROBNAV, rele- ja kytkinyksikästä ja elektroniikkayksikästå D
93, sekä tisälaitteina olevista SGC -50 hyrräkompassista soviteyksiköineen ja sähkökompassiantureiSta RFC-250. Edelliset ovat kytketty
aluksen Aquamaster ohjauslaitteisiin ja Philips navigaattoriln.

Autopiloth ohjaa aluksen asetetun kurssin mukaan. Ohjausparametrit
voidaan säätää ohjaamaan alusta mandollisimman tarkoituksenmukalsesti. ROBNAV yksikkö antaa pilotille kurssikäskyt käyttäen referenssinä
reitin ohjelmoitujen päätepisteiden välisen viivan sekä navigaattorista
tulevan positiotiedon mukaisen poikittaisvirheen.

Käyttö on suunniteltu mandollisimman yksinkertaiseksi yhdessä
Aquamasterin suunnittelijoiden kanssa. Kun ohjauspararnetrit ja reittipisteet on kerran ohjelmoitu laitteisiln, käyttö tapahtuu kolmea
Aquamasterin ohjauspanelissa olevia nappia painaen; lähdettäessä ykkôssuuntaan painetaan sensuuntaista on -nappia, lähestyttäessä laituria
painetaan keskimmäistä 'nolla -nappia, ja lähdettäessä kakkossuuntaan
painetaan 'on -nappia toiseen suuntaan.
YLEISTÄ
Erikoisuutena tässä sovellutuksessa on että alusta ei käännetä takaisinpäin lähdettäessä, vaan se ikäänkuin peruuttaa takaisin. Laittefta on
se olisi kääntynyt. Tämä tehdään siten, kuiten"hjavkui
että kakkossuuntakãskyn tullessa ohjauspanelista, pilotti asettaa suuntatietonsa poiketen 1800 saapuvasta signaalista. Tämä tapahtuu muutamassa sekunnissa, jonka jàlkeen se asettuu "autotrackt' moodiln. Laitteiston toiminta on riippuvainen saapuvien tietojen luotettavuudesta;
suuntatiedon on oltava vakaa ja positiotiedon riittävän tarkka, sekä oh
on tietenkin toteltava käskyjä täsmällisesti. Tähän tarkoi--jauslitedn
tukseen hyrräkompassi soveltuu paremmin kuin erilaiset mag neettikom
-pasit.
ohjatessaan
aluksen
käyttäytymistä,
ja
korjailee
Lalttelsto tunnustelee
sen mukaan omia parametrejään, asetettujen rajojen puitteissa. Jos
tuuli painaa alusta niin, että se joutuu jatkuvasti korjailemaan, seesim.
asetnolpiävast un.Kkostalähde
automaattisesti muuttaa tämän korjauksen vastakkais.suuntaiseksi.
se
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LUTE 4

MERENKULKU

20 Ii

Tavoitteena on, että oppilas
- osaa mitata kartalta suunnat ja matkat
- tuntee )carttamerkit ja osaa lukea karttaa
- tunnistaa viitat, poijut ja muut merimerkit
värien, heijastimien ja valotunnusten mukaan
- osaa sivuuttaa merimerkit oikein
MERIMIESTAITO

20 h

Tavoitteena on, että oppilas
- osaa selittää meriteiden sääntöjen yleiset iuääritelmät
- osaa soveltaa käytännössä ohjaus- ja kulkusääntöjä
yhteentörmäämisen estämiseksi
- tunnistaa alusten kulkuvalot ja muut merkkivalot ja kuviot
sekäääni- ja valomerkit
- osaa antaa em. merkkejä
- osaa selittää aluksen käsittelyyn liittyvien potkurin
ja peräsimen vaikutuksen ja aluksen ankkuroinnissa.
huomioitavat seikat
- osaa, käyttää pienaluksen palosammutus- ja pelastusvälineitä
- osaa käyttää hätämerkkejä
- tuntee aluksen vakavuuteen vaikuttavat seikat sekä
var
-laidan merkityksen vara-uppou]nan ja vakavuuden
kannalta

Sh
Tavoitteena on, että oppilas
- osaa selittää päällikön vastuun merilairi 3. luvun
mukaan
- osaa selittää, milloin meriselitys annetaan ja miten
- osaa selittää päällikön kannalta tärkeät katsastusasiat
KONETEKNI IKKA
Tavoitteena on, että oppilas osaa
- selittää dieselkoneen toiminnan pääperiaatteet
- selittää määräaikaishuollon merkityksen ja ajoituksen
- käynnistää ja pysäyttää koneen
- valvoa koneiden kierroslukua, käyntiläznpöä,
äljynpainetta ja sähköntuottoa
- selittää merivaihteen toiminnan
- selittää potkuriri akselin voitelun
- selittää voitelujärjestelmän dieselkorieessa
- vaihtaa moottoriri öljyt
- vaihtaa äljynsuodattimen
- selittää polttonestejärjestelutän toiminnan
- vaihtaa polttonestesuodattjmet
- ilmata poittonestejärjestelmän
- vaihtaa tiivisteet suodattimiss
- selittää jäAhdytysjarjestelmän toiminnan
- vaihtaa pumppujen vetohihnat
- selittää sähkontuotto3ärj.estelmän
- lisätä vettä akkuihin
- mitata akkujen varaustilari ominaispainomittarilla
- vaihtaa laturin vetohjhnan

32 h
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