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Vaakajärjestelmissä, joissa mitataan kuorman painoa analogisella voima-anturilla, on ongel-

mana voima-anturin analogisessa lähtöjännitteessä ilmenevät sähköiset häiriöt. Nämä häiriöt 

johtavat painokuorman väärään tulkintaan. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää mitkä häi-

riö- ja virhelähteet vaikuttavat tyypillisen vaakajärjestelmän mittaustulokseen, sekä selvittää 

menetelmiä, joilla näitä häiriöitä ja virheitä voidaan vähentää. 

 

Tutkimuksessa perehdyttiin kirjallisuuskatsauksella vaakajärjestelmän rakenteeseen, häiri-

öihin ja virhelähteisiin sekä tapoihin, joilla voidaan poistaa näitä häiriöitä. Tutkimuksen ko-

keellisessa osassa selvitettiin Anyload 108BA -voima-anturin lähtöjännitteen signaali-kohi-

nasuhde, sekä tutkittiin voima-anturin lähtöjännitteen muutosta ja korttitietokoneella tallen-

netun kuorman muutosta, kun vaakajärjestelmä mittasi painokuormaa useamman vuorokau-

den ajan. Lisäksi tutkittiin suodatuksen vaikutusta mittaustulokseen. Vaakajärjestelmän kyt-

kentää muokattiin, minkä tavoitteena oli päästä vähähäiriöisempään mittaustulokseen. 

 

Tutkimuksen tuloksena havaittiin monen eri virhelähteen vaikutus vaakajärjestelmään. 

Muodonmuutokseen perustuva voima-anturi on epälineaarinen, minkä vuoksi mittauksen 

virhe muuttuu punnittavan massan mukaan. Lisäksi voima-anturin lähtöjännite saattaa ryö-

miä ajan suhteen. Komponenttien valinnalla ja asettelulla voidaan vaikuttaa häiriöiden mää-

rään, koska komponenttien aiheuttama sisäinen kohina heikentää mittauksen mittaustark-

kuutta ja komponenttien asettelulla on yhteys sähkömagneettisten häiriöiden määrään vaa-

kajärjestelmässä. Mittauksilla havaittiin seuraavat häiriölähteet: laboratorioympäristön säh-

kömagneettiset häiriöt oli selkeästi havaittavissa voima-anturin lähtöjännitteessä, lämpötilan 

vaikutus voima-anturin käyttöjännitteen arvoon oli 1,6 mV:a Celsius-astetta kohden, voima-

anturin käyttöjännitteen vaikutus lähtöjännitteeseen ei osoittautunut lineaariseksi, sekä 

voima-anturin lähtöjännitteen ryömintä ajan suhteen (0,21 grammaa 24 tunnin aikana). 

Muokatulla kytkennällä saatiin voima-anturin lähtöjännitteen vaihteluväli pienemmäksi ver-

rattuna alkuperäiseen kytkentään. 

 

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että vaakajärjestelmän analoginen osa on erittäin herkkä 

ulkoisille häiriöille. Järjestelmään aiheuttavat häiriöitä myös valitut komponentit, voima-an-

turi ja AD-muunnin. 
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At weigh scale systems where weight load is measured by analog load cell, electromagnetic 

interference and noise generate error to the measurement. The aim of this study is to find out 

what typical interference and error sources are, and what the most common methods are to 

eliminate these sources of a measurement error. 

 

Literature review of the study orientates to the weigh scale system’s structure, interferences 

and source of errors as well as methods that can be used to eliminate these interferences. The 

experimental part of the study is focused on studying the signal-to-noise ratio of the Anyload 

108BA -load cell’s output voltage, and change of the load cell’s output voltage and single 

board computer’s weigh measurements, when weigh scale system measured the weight of 

the load for several days. Also, the effect of filtering on measurement result was studied. 

Weigh scale system was modified, in order to reduce measurement error. 

 

The results of the study show that many sources of errors affect to the weigh scale system. 

The load cell based on deformation is non-linear, which means that the measurement error 

is varying according to the weight load. Moreover, the output voltage of the load cell may 

drift in proportion to time. Choice and placing of system components affect the amount of 

interferences, because the components’ inherent noise reduces the measurement accuracy of 

the weigh scale system and placing of the components has a relation to the electromagnetic 

interferences in the weigh scale system. The following sources of interference were detected 

by the measurements: the electromagnetic interferences were clearly noticeable at load cell’s 

output voltage, the effect of ambient temperature to load cell’s excitation voltage was 1,6 

mV per Celsius-degree, the relation between the excitation voltage of the load cell and the 

output voltage was not linear, and the drift of the output voltage according to time (0,21 

grams per 24 hours). With modified coupling the load cell’s output voltage’s range was 

smaller than with the original coupling. 

 

In conclusion, it can be said that the weigh scale system’s analog part is very sensitive to 

external interferences. Even chosen components, the load cell, as well as the AD -converter 

cause errors to the system.  
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KÄYTETYT LYHENTEET JA MERKINNÄT 

AD  analogimuodosta digitaaliseen 

AVDD  analoginen käyttöjännite 

CLK  clock, sarjaliikenteen kello ja virrankatkaisu 

CSV  tiedosto, jossa taulukon arvot erotettu pilkulla 

DAT  sarjaliikenteen lähtö 

EMI  electromagnetic interference 

Exc  käyttöjännite 

FSO  full scale output, voima-anturin suurin lähtöjännitteen arvo 

GAIN  vahvistus 

GND  ground, maa 

GPIO  general purpose I/O, yleiskäyttöinen tulo- ja lähtöliitäntä 

PGA  programmable-gain amplifier, ohjelmoitava vahvistin 

Res  resoluutio 

RFI  radiofrequency interference 

RMS  tehollisarvo 

SD  shield, liitin, johon johtimen suoja kytketään 

SNR  signaali-kohina-suhde 

VBG  referenssi ohitusjännite 

VCC  voima-anturin analoginen käyttöjännite 

VDD  digitaalinen syöttöjännite, jota käytetään loogisen tason asettamiseen 

 

A  amplitudi 

B  kaistanleveys 

C  kapasitanssi 

E  jännite tai käyttöjänniteliitäntä 

f  taajuus 

k  boltzmannin vakio 

L  induktanssi 

lbf  painokuorma paunoissa 

m  massa 

N lukumäärä 

P  teho 

R  resistanssi 

T  lämpötila 

t  aika sekunneissa 

V  jännite 

vn  lämpökohinan tehollisarvo   

x  mittausarvo 

Z  impedanssi 

ω  kulmataajuus 

 

Alaindeksit 

app  asetettu tai lisätty painokuorma 

fsos  herkkyys 

in  tulo 

max  suurin arvo 

o  alaindeksi rajakulmataajuudelle ja rajataajuudelle 

N  termisen kohinajännitteen tehollisarvo 



 

 

noise  kohina 

offset  jännitetason häiriö 

out  lähtö 

ref  referenssi 

signal  signaali 

silta  voima-anturin sillan lähtöjännite
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1. JOHDANTO  

 

Kuva 1.1 Voima-anturin rakenne. Voima-anturi on kiinnitetty kuormatasoon ja alustaan. (3D Warehouse 

2019) 

 

Voima-antureita hyödyntäviä vaakajärjestelmiä käytetään laajasti niin ruokakaupoissa kuin 

teollisuudessa (Sadasivam, Gupta 2012, 1). Voima-anturin rakenne on esitetty kuvassa 1.1. 

Voima-anturi on venymäliuskoilla toteutettu sähköinen laite, jolla mitataan kuorman painoa. 

Voima-anturin toinen pää ottaa vastaan kuorman painon ja toinen pää on tuettu alustaa vas-

ten. Tyypillisen vaakajärjestelmän analoginen osa rakentuu voima-anturista, jossa venymä-

liuskat ovat Wheatstonen siltakytkennässä, instrumentointivahvistimesta, alipäästösuodatti-

mesta ja AD-muuntimesta. Instrumentointivahvistimen sijalla voidaan käyttää myös esimer-

kiksi ohjelmoitavaa vahvistinta. Vaakajärjestelmän analogisen osan rakenne on esitetty ku-

vassa 1.2. 

 

 

Kuva 1.2 Tyypillisen vaakajärjestelmän rakenne. 5 V:in jännitelähde syöttää käyttöjännitteen voima-anturia 

kuvaavalle siltakytkennälle ja AD-muuntimelle. Siltakytkennällä mitattu kuormaa vastaava 

jännite vahvistetaan instrumentointivahvistimella. Vahvistettu signaali suodatetaan ennen 

AD-muunnosta. AD-muunnettu jännitesignaali lähetetään jatkokäsittelyyn digitaaliselle jär-

jestelmälle. 
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Jotta vaakajärjestelmällä saadaan tuotettua tarkkoja mittaustuloksia, on analogiseen signaa-

linkäsittelyyn kiinnitettävä erityistä huomiota. Ohjelmallisesti on mahdollista korjata yksit-

täisiä mittausvirheitä mittausdatasta esimerkiksi laskemalla liukuvaa keskiarvoa (Thinh et 

al. 2018, 1). Pelkkä ohjelmallinen suodatus ja keskiarvotus ei riitä, koska vaakajärjestelmä 

ei tällöin ehdi reagoida nopeisiin kuorman muutoksiin. 

 

Useiden vaakajärjestelmien resoluutio on luokkaa 1:3000 tai 1:10 000.  Näennäisesti tämä 

voidaan toteuttaa 12- tai 14-bittisellä AD-muuntimella. Tosiasiassa tarvitaan lähemmäs 20-

bittistä AD-muunninta, jotta päästään haluttuun tarkkuuteen (Slattery, Nie 2005, 1). 

 

Ongelmana on muun muassa sisäistä kohinaa aiheuttavat komponentit sekä ympäristöstä sä-

teilevät häiriöt, jotka vaikuttavat mittaustuloksen tarkkuuteen. Lisäksi käyttöaika, käyttöjän-

nite ja käyttölämpötila vaikuttavat vaakajärjestelmän mittaustarkkuuteen. Halutun resoluu-

tion ollessa 1:30 000, maksimilähtö- ja käyttöjännitteen suhteen, eli herkkyyden, ollessa 2 

mV/V ja voima-anturin käyttöjännitteen ollessa 3.3 V tutkimuksessa käsitellyn vaa’an 

voima-anturin lähtöjännitteen resoluutio on 220 nV. Resoluutio tietyllä käyttöjännitteellä 

voidaan laskea, kun käyttöjännite kerrotaan herkkyydellä ja jaetaan resoluutiolla. On siis 

perusteltua todeta, että ympäristön tai komponenttien aiheuttama kohina aiheuttaa häiriöitä 

painokuorma mittaamiseen, koska voima-anturin lähtöjännitteen resoluutio on hyvin pieni 

suurellakin käyttöjännitteellä. 

 

Tutkimuksen työ liittyy Biovaaka Oy:n tuotteeseen, jossa ruokajätettä punnitaan jätevau-

nuun integroidulla vaakajärjestelmällä. 

 Tavoite ja tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää mitkä häiriö- ja virhelähteet vaikuttavat tyypillisen 

vaakajärjestelmän mittaustulokseen sekä selvittää menetelmiä, joilla voidaan vähentää näitä 

häiriö- ja virhelähteitä. Aihe rajataan analogisten signaaleiden käsittelyyn voima-anturilta 

AD-muuntimelle. 

 

Tavoitetta tukevat tutkimuskysymykset ovat: 

• Mikä on tyypillisen vaakajärjestelmän sähköinen rakenne? 

• Kuinka mittaustuloksen virheitä voidaan vähentää ennen signaalin digitalisointia?  

• Mitkä eri virhelähteet vaikuttavat mittaustulokseen? 

• Mikä aiheuttaa pitkän aikavälin ryömimisen mittaustuloksessa? 

• Onko Wheatstonen-sillan käyttöjännitteen arvolla vaikutusta mittaustarkkuuteen? 

 Tutkimusmenetelmät 

Kirjallisuustutkimuksella etsitään mitä virheitä ja virhelähteitä vaakajärjestelmien AD-

muunnettavassa voima-anturin lähtöjännitteessä on ollut, miten analogisen signaalin virheitä 

voidaan poistaa ja minkälaisia menetelmiä on käytetty virheiden poistamiseen. 

 

Tietoa etsitään tieteellisistä artikkeleista, alan ammattilehdistä sekä komponenttivalmistajien 

sivuilta ja artikkeleista. Valmistajien tekemää materiaalia kohtaan on syytä olla kritiikkinen, 

sillä esimerkiksi komponenttivalmistajien artikkelit sisältävät todennäköisesti mainontaa tai 

ammattilehtien lähdeviittaukset ovat useasti vähäisiä. Kirjallisuustutkimuksessa pyritään ke-

räämään tietoa mahdollisimman uusista lähteistä. 
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Kokeellisessa osassa eri häiriölähteiden vaikutusta tutkitaan mittauksilla. Mittauksien tavoit-

teena on ylipäätänsä selvittää mitkä eri virhelähteet vaikuttavat mittaussignaalin tarkkuu-

teen. Aluksi tutkitaan vaakajärjestelmän voima-anturin lähtöjännitettä häiriöiden näkökul-

masta. 

 

Mittauksilla selvitetään vaikuttaako voima-anturin käyttöjännitteen jännitetaso voima-antu-

rin signaali-kohina-suhteeseen. Mittauksia jatketaan siten, että mittaussignaalin ryömintä 

suhteessa aikaan selvitetään. Tässä pitkäaikaisessa mittauksessa mittausaika on useita vuo-

rokausia. 

Kirjallisuustutkimuksen perusteella muutetaan tutkimukseen valitun kytkennän suodatusta, 

tavoitteena saada mittaussignaalista häiriöitä pois. Mittauksien perusteella kehitetään kyt-

kentää paremmaksi, jotta AD-muunnettava signaali sisältäisi mahdollisimman vähän häiri-

öitä. 

 

Voima-anturin, suodattimen, vahvistimen ja AD-muuntimen analogista signaalia pystytään 

analysoimaan laboratoriotasoisten oskilloskooppien, dataloggerien ja yleismittareiden 

avulla. 

2. VAAKAJÄRJESTELMÄN RAKENNE JA ERI HÄIRIÖ-

LÄHTEITÄ 

Vaakajärjestelmän analoginen osa rakentuu voima-anturista, vahvistimesta, suodattimesta ja 

AD-muuntimesta. Järjestelmän eri osat ja komponentit voivat toimia häiriölähteinä ympä-

ristön aiheuttamien häiriöiden lisäksi. Tässä kappaleessa käsitellään voima-anturin lähtöjän-

nitettä käsitteleviä komponentteja sekä tutkimuksen vaakajärjestelmään liittyviä häiriöläh-

teitä. 

 Voima-anturi 

Tyypillisesti voima-anturi on toteutettu venymäliuskoilla, jotka on kytketty Wheatstonen 

siltakytkentään. Kuvassa 2.1 on esitetty tyypillisen voima-anturin kytkentä. 

 

Kuva 2.1 Voima-anturin sähköinen kytkentä toteutetaan tyypillisesti siltakytkentänä, jossa siltaa syötetään 

tasajännitteellä 𝑉𝑟𝑒𝑓 . Vaakaa kuormitettaessa venymäliuskojen impedanssit 𝑍1 − 𝑍4 muuttu-

vat ja sillan jännite 𝑉𝑜𝑢𝑡 on verrannollinen punnittavaan massaan. 
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Venymäliuskat voidaan kytkeä siltakytkentään siten, että silta sisältää yhden (quarter 

bridge), kaksi (half bridge) tai neljä (full bridge) venymäliuskaa (Transducer Techniques 

2018). Full Bridge-kytkennässä venymäliuskat on kytketty siten, että puolet venymälius-

koista reagoivat positiivisesti puristukseen ja loput venymäliuskoista reagoivat positiivi-

sesti venytykseen (Sadasivam, Gupta 2012, 24). 

 

Punnittavan massan muutos aiheuttaa resistanssin muutoksen venymäliuskoissa. Kahden 

venymäliuskan resistanssi kasvaa ja jäljelle jääneiden kahden venymäliuskan resistanssi 

pienenee. Tällöin siltakytkennältä saatava differentiaalinen jännite muuttuu, joka voidaan 

sähköisesti tulkita kuorman muutoksena. Siltakytkennältä saatavan signaalin jännite saa-

daan yhtälöllä 1, jossa 𝑉𝑜𝑢𝑡 on signaalin jännite, 𝑍1 … 𝑍4 ovat venymäliuskojen impedans-

seja ja 𝑉𝑟𝑒𝑓 on käyttöjännite. Kuormittamattomana kaikkien sillan venymäliuskojen resis-

tanssi on sama, jolloin differentiaalinen lähtöjännite on nolla. 

 

𝑉𝑜𝑢𝑡 = (
𝑍1

𝑍1+𝑍2
−

𝑍3

𝑍3+𝑍4
) 𝑉𝑟𝑒𝑓       (1) 

(Fraden 2010, 215) 

 
Voima-anturin siltakytkentä on rakenteeltaan lämpötilan muutoksia kompensoiva. Edelly-

tyksenä on, että parillisten, 𝑍1 ja 𝑍2 sekä 𝑍3 ja 𝑍4, venymäliuskojen on oltava identtisiä. 

Siltakytkentöjä käytetään sovelluksissa, joissa tarvitaan immuniteettia ympäristön aiheutta-

mia häiriöitä vastaan. (Fraden 2010, 215-216) 

 

 

Kuva 2.2 Tutkimuksessa käytetty voima-anturi. Voima-anturin vasen pääty on kiinnitetty alustaan. Oikea 

pääty kiinnitetään kuormatasoon. 

 

Kuvassa 2.2 on esitetty tutkimuskohteena olevan vaa’an ”single point”-tyyppinen voima-

anturi. Anturin toinen pää kiinnitetään mittausalustaan ja toinen pää vaa’an runkoon. 

Venymäliuskoilla toteutettujen voima-anturien lisäksi muita voima-anturityyppejä ovat esi-

merkiksi hydrauliset, pneumaattiset, värähtelevään lankaan perustuvat, kapasitiiviset ja 

pietsosähköiset voima-anturit (Tacuna Systems 2019). 

 

Voima-anturien herkkyys ilmoitetaan enimmäiskuorman lähtöjännitteen suhteena anturin 

käyttöjännitteeseen mV/V. Esimerkiksi tutkimuksessa käytetyn voima-anturin herkkyys on 

2 mV/V ja enimmäiskäyttöjännite 15 V (Anyload 2018). Edellä mainitun voima-anturin suu-

rin lähtöjännite enimmäiskäyttöjännitteellä olisi siten 30 mV, kun herkkyys kerrotaan käyt-

töjännitteellä. Useasti mittausalueeksi valitaan kaksi kolmasosaa suurimmasta lähtöjännit-

teestä, jolloin lähtösignaali on mahdollisimman lineaarinen (Slattery, Nie 2005, 1). 15 V 

käyttöjännitteellä suurin lähtöjännite olisi siten 20 mV. 
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Mekaaniseen rakenteeseensa perustuen voima-anturi on epälineaarinen laite. Epälineaari-

suudella tarkoitetaan suurinta mahdollista poikkeamaa anturin siirtofunktion approksi-

moidusta suorasta käyrästä (Fraden 2010, 36). Anyload 108BA-voima-anturin mittaussig-

naalin epälineaarisuus on pienempi kuin ±0.017 % (Anyload 2018). Epälineaarisuutta vaa-

kajärjestelmään aiheuttavat voima-anturin ohella myös muut vaakajärjestelmän osat. (Sa-

dasivam, Gupta 2012, 1)  

 

Hystereesillä tai hystereesivirheellä tarkoitetaan voima-anturin lähtöjännitteen muutosta sa-

massa pisteessä, kun kuorma muuttuu pienemmästä suuremmaksi tai suuremmasta pienem-

mäksi samaan arvoon. Voima-anturin kohdalla tämä muutos johtuu voima-anturin rakenne-

materiaalin muodonmuutoksesta. Esimerkiksi kuorma, jonka paino on lähellä voima-anturin 

suurinta sallittua kuormaa, voi aiheuttaa voima-anturin rakenteeseen väliaikaisia muodon-

muutoksia. Tällöin mittaussignaalissa voi olla poikkeamaa, offset:tia, kun kuormaa pienen-

netään. (Sadasivam, Gupta 2012, 25) Anyload 108BA-voima-anturin hystereesivirhe on 

±0.017 % (Anyload 2018). 

 

Toistettavuudella tarkoitetaan mittaustulosten suurinta poikkeamaa samassa mittauspis-

teessä kahdella kalibrointikierroksella (Fraden 2010, 38). Esimerkiksi useammassa kuorman 

mittauskerrassa voima-anturin mittaussignaali ei välttämättä ole sama, kun käytetään esi-

merkiksi 5 kg kuormaa. Anyload 108BA-voima-anturin toistettavuusvirhe on ±0.017 % 

(Anyload 2018). 

 

Voima-anturien negatiivisena ominaisuutena on mahdollinen mittaussignaalin arvon muut-

tuminen ajan suhteen. Tällöin voima-anturin mittaussignaalin jännite esimerkiksi kasvaa, 

kun tietty kuorma asetetaan pitkäksi ajaksi vaakaan. Ajelehtiminen johtuu voima-anturin ra-

kennemateriaalien elastisista ominaisuuksista. Laadullisesti huonommat rakennemateriaalit 

saattavat johtaa suurempaan mittaussignaalin ajelehtimiseen. Lisäksi tämänlaiset materiaalit 

palautuvat hitaasti kuorman aiheuttamasta muodonmuutoksesta. (Sadasivam, Gupta 2012, 

25) Anyload 108BA-voima-anturin ajelehtiminen kolmenkymmenen minuutin aikana on 

±0.023 % (Anyload 2018). Tässä tutkimuksessa ajelehtimista kutsutaan ryöminnäksi. Aje-

lehtimista voidaan kutsua myös ajautumaksi. 

 Voima-anturin lähtöjännitteen AD-muunnos ja vahvistus tutkimuksen vaakajär-

jestelmässä 

Tutkimuksen vaakajärjestelmässä käytetään HX711 integroitua piiriä, joka sisältää 24 bitti-

sen AD muuntimen ja ohjelmoitavan vahvistimen. Tässä alaluvussa käsitellään HX711:en 

AD-muunninta ja ohjelmoitavaa vahvistinta sekä kerrotaan vaakajärjestelmien AD muunti-

mista yleisesti. 

  

Ennen mittaustiedon siirtoa mikrokontrollerille on analoginen signaali muutettava digitaali-

seen muotoon AD-muuntimella. 

Yleisen käytännön mukaisesti vaakajärjestelmien sisäisen resoluution pitää olla 20-30 ker-

tainen tarvittuun ulkoiseen verrattuna (Sadasivam, Gupta 2012, 25). Sisäisellä resoluutiolla 

tarkoitetaan resoluutiota, jolla voima anturin lähtöjännitettä mitataan, ja ulkoisella resoluu-

tiolla tarkoitetaan resoluutiota, jonka käyttäjä näkee esimerkiksi näytöltä. Tutkimuksessa kä-

sitellyn vaa-an haluttu ulkoinen resoluutio on 1:30 000 eli noin 15 bittiä, jolloin esimerkiksi 

30 kilogramman painokuormasta havaittaisiin yhden gramma muutos. Sisäisen resoluution 
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on oltava tällöin vähintään 20 bittiä. Sisäinen resoluutio pidetään ulkoista resoluutio suu-

rempana, koska ylimääräisellä resoluutiolla voidaan kompensoida virheitä voima-anturin 

lähtöjännitteessä (Sadasivam, Gupta 2012, 25). 

Paras arkkitehtuuri vaakajärjestelmän AD-muuntimelle on sigma-delta. Sigma-delta-AD-

muuntimien hyviä ominaisuuksia ovat sen pieni kohina ja lineaarisuus pienillä päivitystaa-

juuksilla. (Slattery, Nie 2005, 2) 

 

Lämpötilan muutoksen aiheuttama analogisen mittaussignaalin ajelehtiminen on yksi mer-

kittävä virhelähde vaakajärjestelmissä. Esimerkiksi AD -muuntimen valinnalla voidaan vai-

kuttaa mittaussignaalin ajelehtimiseen lämpötilan muutoksen seurauksena. (Slattery, Nie 

2005, 2) 

 

Eräs ongelma vaakajärjestelmissä on offset -häiriö eli jännitetason muutos. Esimerkiksi AD-

muuntimet voivat aiheuttaa mittaussignaaliin jännitetason muutoksen, vaikka itse kuorma ei 

muuttuisi. 

 

Tutkimuksessa käytetään Sparkfunin Load Cell Amplifier-piirilevyä, jossa on HX711 AD-

muunnin. Kuvasta 2.3 nähdään HX711-AD-muuntimen rakenne violetilla pohjalla. 

HX711:n multiplekserillä valitaan PGA:lle eli ohjelmoitavalle vahvistimelle menevä sig-

naali. INA ± tai INB ± -differentiaalikanaviin syötetään voima-anturilta saatava mittaussig-

naali. INA ± differentiaalikanavan vahvistukseksi voidaan valita 128 tai 64 ja INB ± diffe-

rentiaalikanavan vahvistus on 32. 24 bittinen delta-sigma-AD-muunnin muuttaa vahvistetun 

signaalin digitaaliseen muotoon. HX711:n näytteenottotaajuudeksi voidaan valita joko 10 

Hz tai 80 Hz. (Avia Semiconductor 2018) 

 

Kuva 2.3 HX711-AD-muuntimen kytkentä ja liitännät. Kuvasta nähdään kyseisen AD-muuntimen rakenne ja 

liittäminen voima-anturiin ja teholähteeseen. (Avia Semiconductor 2018, 1) 

 

Voima-anturilta lähtevä differentiaalinen jännitesignaali on nanovolteista millivoltteihin. 

Esimerkiksi tutkielmassa käytetyn Anyload 108BA voima-anturin maksimilähtöjännite 3,3 

V käyttöjännitteellä on 6,6 mV. Tämä lähtöjännite on vahvistettava ennen AD-muuntamista. 

Tyypillisesti vahvistamiseen käytetään instrumentointivahvistinta (In-Amp) tai ohjelmoita-

vaa vahvistinta (PGA). Instrumentointivahvistimen hyviä puolia ovat korkea tuloimpedanssi 

ja ominaisuus vaimentaa yhteismuotoista häiriötä. HX711 AD-muuntimen ohjelmoitavassa 
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vahvistimessa on myös omat hyötynsä. On hyvä suosia AD-muuntimeen integroitua ohjel-

moitavaa vahvistinta, koska näin voidaan vähentää erillisen vahvistimen ylimääräisistä kom-

ponenteista aiheutuvaa lämpötilasta johtuvaa mittaussignaalin ajelehtimista (Slattery, Nie 

2005, 2). 

 

HX711:n vahvistukseksi voidaan valita 32, 64 tai 128. Vahvistuksen lisäksi sillan käyttöjän-

nite vaikuttaa suurimpaan voima-anturin lähtöjännitteeseen, joka voidaan syöttää HX771:n 

ohjelmoitavalle vahvistimelle. Yhtälössä 2 on laskettu suurin sallittu tulojännite, kun sillan 

käyttöjännite AVDD on 5,0 V ja vahvistus GAIN on 64. 

 

 𝐹𝑢𝑙𝑙 𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑖𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒 = ±0.5 (
𝐴𝑉𝐷𝐷

𝐺𝐴𝐼𝑁
) = ±0.5 (

5,0 𝑉

64
) = ±390,6 𝑚𝑉         (2) 

(Avia Semiconductor 2018, 3) 

 

Jotta saadaan HX711 AD-muuntimen tuloalue mahdollisimman hyvin käytettyä, kannattaa 

valita mahdollisimman suuri vahvistus ohjelmoitavalle vahvistimelle. 

 Kohina ja sähkömagneettiset häiriöt vaakajärjestelmässä 

Vaakajärjestelmän mittaustarkkuuteen ja signaali-kohina-suhteeseen vaikuttavat järjestel-

mässä käytetyt komponentit ja niiden asettelu. Vaakajärjestelmän komponentit voivat itse 

aiheuttaa mittaussignaaliin kohinaa tai ne voivat välittää kohinaa mittaussignaaliin. Esimer-

kiksi vastukset ja puolijohdekomponentit voivat aiheuttaa satunnaista kohinaa. 

 

Tässä tutkimuksessa kohinalla tarkoitetaan ei-toivottua satunnaista signaalia mittaussignaa-

lin seassa. Tyypillisiä keinoja vähentää kohinaa ovat esimerkiksi häiriönsuojauksen paran-

taminen, kaistanleveyden kaventaminen suodattamalla, signaalitehon kasvattaminen ja im-

pedanssisovituksen parantaminen (Silvonen 2018, 481). 

2.3.1 Sisäinen kohina 

Piirin ja kytkennän sisällä syntyy sisäistä kohinaa. Näitä eri kohinan lajeja ovat Johnssonin 

kohina, Schotkyn kohina, 1/f-kohina ja Seebeck-kohina. 

 

Ympäristön lämpötila aiheuttaa johtimissa ja vastuksissa elektronien satunnaista liikettä. 

Tätä kutsutaan lämpökohinaksi tai Johnssonin kohinaksi. Lämpökohina voi aiheuttaa voima-

anturin mittaussignaaliin häiriötä, jolloin mittaussignaalin perusteella kuorma voidaan tul-

kita liian suureksi tai pieneksi AD-muuntimella. Johnssonin kohinan tehollisarvo vastuksen 

päiden välillä lasketaan yhtälöllä 3, jossa 𝑘 = 1,38 × 10−23 Boltzmannin vakio, 𝑇 on läm-

pötila Kelvineissä, 𝑅 on vastus ohmeissa ja 𝐵 on kaistanleveys, jossa mittaus tehdään, hert-

seissä. (Fraden 2010, 224-225), (Silvonen 2018, 482) 

 

𝐸𝑁 = √4𝑘𝑇𝑅𝐵         (3) 

(Silvonen 2018, 482) 

 

Käyttäen yhtälöä 3, lasketaan lämpökohinan määrä, joka syntyisi 1000 Ω vastuksesta. Kais-

tanleveydeksi oletetaan 0…10 000 Hz ja lämpötilaksi 293,15 K. 

𝐸𝑁 = √4 × 1,38 × 10−23 × 293,15𝐾 × 1000Ω × 1000𝐻𝑧 =402,27 𝑛𝑉 

Edellinen lasku osoittaa suuntaa antavasti, että ylimääräisiä vastuksia ei kannata lisätä jär-

jestelmään, jos halutaan mittaustarkkuuden olevan muutamia satoja nanovoltteja. 

Myös kondensaattoreille voidaan laskea Johnssonin kohinan tehollisarvo. Tällöin yhtälö on 
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𝑣𝑛 = √𝑘𝑇/𝐶         (4) 

(Xie 2016, 3) 

 

Komponenttien valinnalla voidaan vaikuttaa piirin tuottaman lämpökohinan määrään. Esi-

merkiksi käyttämällä suodattimissa keloja ja kondensaattoreita vältytään osittain lämpöko-

hinan aiheuttamilta häiriöiltä. Valittavien komponenttien resistanssien arvot on syytä pitää 

mahdollisimman pienenä. 

 

Schotkyn kohinaa aiheutuu puolijohdekomponenteista (Silvonen 2018, 483). Vaakajärjes-

telmässä Schotkyn kohinan lähteitä ovat esimerkiksi AD -muunnin ja transistorit. Kuten 

lämpökohinan tapauksessa, Schotkyn kohinaa voidaan vähentää pitämällä puolijohdekom-

ponenttien määrä pienenä ja valitsemalla kohinan kannalta optimaaliset komponentit. 

 

Johnssonin kohinan ja Schotkyn kohinan lisäksi vaakajärjestelmässä voi esiintyä vaaleanpu-

naista matalilla taajuuksilla esiintyvää 1/f-kohinaa, koska tutkittavassa vaakajärjestelmässä 

pyritään vahvistamaan mittaussignaalin matalia taajuuksia. Erityisesti 1/f-kohinaa ilmenee 

noin 50 Hz:n taajuuden alapuolella. 1/f-kohinaa esiintyy vastuksissa ja puolijohdekom-

ponenteissa. Tarkasteltaessa alle 100 Hz taajuuksia voima-anturin mittaussignaalissa, 1/f -

kohina voi olla Johnssonin kohinaa tai Schotkyn kohinaa suurempi kohinalähde. (Fraden 

2010, 225), (Silvonen 2018, 484) 

Matalataajuista vaaleanpunaista kohinaa voidaan vähentää käyttämällä metallifilmivastuk-

sia ja lankavastuksia kohdissa, joissa virran suuruus on merkittävä. (Fraden 2010, 225) Vaa-

kajärjestelmässä suurin virta voisi esiintyä sillan käyttöjännitteessä, joten vaaleanpunaisen 

kohinan vähentäminen voidaan ottaa esimerkiksi huomioon, kun suunnitellaan käyttöjännit-

teelle suodatinta. 

 

Seebeck-kohinaa syntyy tahattomien loislämpöparien seurauksena. Kun eri metallien liitos-

kohdan lämpötila muuttuu, syntyy Seebeck-jännitettä. Mitä suurempi Seebeck-kerroin lii-

toskohdan metalleilla on, sitä suurempi offset-jännite signaaliin voi muodostua lämpötilan 

muutoksen seurauksena. (Hall 2015, 6) 

Esimerkiksi juotetut juotostina/kupari -liitokset ovat yksi Seebeck-kohinan lähde. Mittalait-

teissa, joissa tarkkuus on 10-100 µV, Seebeck-kohina pitää ottaa huomioon. (Fraden 2010, 

241) Voima-anturin lähtöjännitteen tapauksessa Seebeck-kohinasta voi muodostua suurehko 

ongelma, koska lähtöjännitteen arvo voi olla alle 100 µV riippuen painokuormasta. 

Seebeck-kohinaa voidaan vähentää minimoimalla eri metallien liitoskohtien määrää ja huo-

lehtimalla lämpötilan tasaisuudesta piirissä. Eri metallien liitoskohtien määrän vähentämi-

nen tarkoittaa ylimääräisten komponenttien ja liitosten vähentämistä piirissä, mikä pitää ot-

taa huomioon jo piirilevyä suunniteltaessa. Lämpötilaa pyritään tasoittamaan siten, että sig-

naaliin ei synny differentiaalista Seebeck-kohinaa liitosten lämpötilaeron seurauksena. Läm-

pötilaeroa voidaan pienentää pitämällä liitoskohdat lähellä toisiaan ja käyttämällä yhteisiä 

jäähdytyselementtejä. (Fraden 2010, 240-242) 

Vaakajärjestelmässä lämpötilan tasaaminen tarkoittaisi esimerkiksi sitä, että voima-anturilta 

lähtevän mittaussignaalijohdinparin liitoskohdat ennen AD-muunninta olisivat lähellä toisi-

aan. Samoin on vältettävä ilman ylimääräistä virtaamista AD-muuntimen ja vahvistimen ko-

telossa. 

 

Ylipäätänsä käyttämällä kytkennässä ohutfilmivastuksia tai metallivastuksia, pidetään muo-

kattava signaali mahdollisimman korkealaatuisena. Lisäksi käyttämällä polystyreeni tai 
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NP0/COG keraamisia kondensaattoreita voidaan parantaa THD:tä, eli pienentää harmonista 

kokonaissäröä kytkennässä. (Xie 2016, 3) 

2.3.2 Säteilevät ja johtuvat häiriöt 

 

Vaakajärjestelmään aiheuttaa häiriötä myös ulkopuoliset häiriölähteet. Tämänlaisia häiriöitä 

ovat sähköstaattiset, sähkömagneettiset ja radiotaajuushäiriöt. Sähköstaattista ja/tai -mag-

neettista häiriötä aiheuttavat esimerkiksi teholähteiden verkkotaajuus, radiolähetykset ja 

sähköpiirien käämien tai kelojen aiheuttamat virtapiikit. Sähkömagneettista häiriötä ja ra-

diotaajuushäiriötä syntyy myös ukkosmyrskyjen ja ilmakehään päätyvän avaruussäteilyn 

seurauksena. (Fraden 2010, 227), (Gordon 1999, 5)  

 

Vaakajärjestelmässä säteileviltä ja johtuvilta häiriöiltä voidaan suojautua käyttämällä suo-

dattimia, suojaamalla johdot ja komponentit, välttämällä maasilmukoiden syntymistä, ja yk-

sinkertaisesti komponenttien ja johtimien sijoittelulla. 

 

Sähkökenttien aiheuttamaa häiriötä voidaan vähentää suojaamalla johdot ja komponentit 

johtavalla materiaalilla. Esimerkiksi käyttämällä suojattuja johtimia tai käyttämällä tiivistä 

metallista koteloa anturin ja laitteiston päällä. Suoja on kytkettävä referenssipotentiaaliin, 

joka on suojan sisällä olevassa kytkennässä. Voima-anturin tapauksessa tämä tarkoittaa sitä, 

että suojasta kytketään erillinen johdin voima-anturin käyttöjännitteen maajohtimeen. 

Kuvassa 2.4 on esitetty esimerkki voima-anturin EMI ja RFI suojauksesta. 

 

 

Kuva 2.4 Poikkileikkaus voima-anturin EMI ja RFI suojauksesta. Voima-anturi, piirilevy ja vaa’an levyt ovat 

suojan sisällä. (Gordon 1999,1) 

 

Kuvassa 2.4 voima-anturi ja piirilevy ovat suljettuina johtavassa kotelossa. Kotelon muo-

dostavat vaa’an kuormitettava ylätaso, vaa’an alalevy ja johtava nauha, joka yhdistää levyt 

joustavasti toisiinsa. Nauha, joka yhdistää ylätason ja alalevyn, ei estä vaa’an liikettä vaakaa 

kuormitettaessa. Lisäksi kuvan vaa’assa on johtava suoja, jonka sivut ylettyvät levyjen vä-

lissä olevan nauhan päälle. Piirilevyltä ja voima-anturilta lähtee suojattu johdin kyljessä ole-

valle suojatulle pistokkeelle. (Gordon 1999,1-6) 

 

Tutkimuksessa käytetyssä Anyload 108BA -voima-anturissa johdot on sijoitettu yhtenäisen 

EMI-suojan sisälle. EMI suoja on kytketty keltaiseen johtimeen. EMI-suojan keltainen joh-

din kytketään SparkFun Load Cell Amplifier:in YLW (yellow) -nimiseen liittimeen. YLW 

-portti on ylimääräinen maa, joka on tarkoitettu EMI-suojalle. 

 

Magneettikenttien aiheuttamia häiriöitä ei saada poistettua yhtä helposti kuin sähkökentän 

aiheuttamia häiriöitä, vaikka käytettäisiinkin suojattuja johtoja. Pitämällä voima-anturilta 

lähtevien mittaussignaalijohtojen pituudet lyhyinä, voidaan pienentää silmukan pinta-alaa, 
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johon indusoituisi magneettista häiriötä. Tätä pinta-alaa voidaan myös pienentää, kun mit-

taussignaalijohtimet on kierretty toistensa ympärille tiiviisti. Johtimien pituudet on myös 

hyvä pitää pieninä häiriön aallonpituuteen verrattuna. (Ott 1988, 29) 

 

Alipäästösuodattimella voidaan suodattaa turhan korkeita taajuuksia vaakajärjestelmän mit-

taussignaalista. Tutkimuksessa käytetyn vaakajärjestelmän turhan korkeiksi taajuuksiksi las-

ketaan yli 40 Hz taajuudet. Toimiakseen alipäästösuodatin tarvitsee vastuksen tai kelan li-

säksi kondensaattorin, joka johtaa suuritaajuiset häiriöt maahan tai toiseen differentiaalika-

navaan. Suodattimen suunnittelu voidaan aloittaa selvittämällä AD-muuntimen näyteenot-

totaajuus. Nyquistin näytteenottoteoreeman mukaan näytteenottotaajuuden on oltava kak-

sinkertainen näytteistettävän signaalin suurimpaan taajuuteen verrattuna (Proaksi J. & Ma-

nolakis D. 1995, 29-30). Vaakajärjestelmissä näytteenottotaajuudet ovat yleensä matalia, 

tyypillisesti kymmeniä hertsejä. Siten suunniteltavan suodattimen rajataajuus on matala. 

Matalille taajuuksille sopivia kondensaattorityyppejä ovat elektrolyyttikondensaattorit ja 

tantaalikondensaattorit (Ott 1988, 139).  Näistä kahdesta kondensaattorista tantaalikonden-

saattorit ovat tehtävään parempia, koska niiden sarjainduktanssi ja sarjaresistanssi ovat pie-

nempiä (Fraden 2010, 235). Sarjainduktanssi on otettava suunnittelussa huomioon, koska 

korkeilla taajuuksilla sarjainduktanssi alkaa vahvistamaan suodatettavaa signaalia. Sarjain-

duktanssin haittojen pienentämiseksi suuri kapasitanssisen, esimerkiksi 10 µF, elektrolyytti- 

tai tantaalikondensaattorin kanssa rinnan voidaan kytkeä toinen ei-polarisoitu pieni kapasi-

tanssinen kondensaattori. Esimerkiksi aiemmin mainitut keraamiset NPO/COG -konden-

saattorit soveltuvat tähän tehtävään. 

 

Käytetyn HX711 AD-muuntimen näytteenottotaajuus on joko 10 tai 80 näytettä sekunnissa, 

käyttäjän valinnan mukaan. Mittaussignaalista voidaan siten suodattaa 5 Hz tai 40 Hz kor-

keampia taajuuksia. Ylimääräiset, korkeat, taajuudet aiheuttavat mittaussignaaliin mittaus-

virhettä. Esimerkiksi loistelampuista voi aiheutua 50 Hz taajuista häiriötä vaakajärjestel-

mään. 

 Menetelmä, jolla voidaan poistaa offset:tia ja offset -ryömintää 

AD-muuntimelle menevää mittaussignaalia voidaan pilkkoa (input chopping), jolloin saa-

daan poistettua AD-muuntimen aiheuttamaa offset:tia ja offset -ryömintää. Differentiaalista 

signaalia pilkottaessa lasketaan AD-muunnoksen keskiarvoa, kun AD-muuntimen tulot mit-

taavat vuorotellen voima-anturin IN+ ja IN- signaaleja. Osa AD-muuntimista käyttää tätä 

menetelmää hyödyksi, esimerkiksi Texas Instruments:in ADS1262. 

Samankaltaista menetelmää käytetään AC-bridge excitation -menetelmässä. Menetelmällä 

voidaan poistaa offset:ia ja offset -ryömintää koko analogisesta järjestelmästä eli voima-an-

turin ja AD-muuntimen väliltä. Menetelmässä muutetaan DC-muotoisen käyttöjännitteen 

napaisuutta, mistä AC bridge excitation nimi juontuu. (Hall 2015, 4-5) Yhtälössä 5 ja ku-

vassa 2.6 on esitetty menetelmän toiminta.  
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Kuva 2.6 AC bridge excitation menetelmä. Vaiheessa 1 sillan jännite 𝑉𝑠𝑖𝑙𝑡𝑎 ja offset -jännite 𝑉𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡 summa-

taan. Vaiheessa 2 jännitteet summataan, mutta 𝑉𝑠𝑖𝑙𝑡𝑎 saa negatiivisen arvon, koska sillan na-

paisuus on vaihtunut.  

 

𝑉𝐴𝐷𝐶 =
𝑉𝐴𝐷𝐶(𝑉𝑎𝑖ℎ𝑒 1)−𝑉𝐴𝐷𝐶(𝑉𝑎𝑖ℎ𝑒 2)

2
=

(𝑉𝑆𝑖𝑙𝑡𝑎+𝑉𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡)−(−𝑉𝑆𝑖𝑙𝑡𝑎+𝑉𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡)

2
= 𝑉𝑆𝑖𝑙𝑡𝑎 (5) 

 

Ensimmäisessä vaiheessa mitataan voima-anturin lähtöjännitettä, joka on nyt voima-anturin 

sillan jännite 𝑉𝑆𝑖𝑙𝑡𝑎 summattuna offset -jännitteeseen 𝑉𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡. Vaiheessa 2 vaihdetaan napai-

suutta ja mitataan uudestaan voima-anturin lähtöjännite. Nyt voima-anturin sillan jännite on 

negatiivinen. Kun vaiheen 1 jännitteestä vähennetään vaiheen 2 jännite ja erotus jaetaan kah-

della, saadaan mittaussignaalin arvo ilman offsettia. (Hall 2015, 4-5) 

AC bridge excitation -menetelmää voidaan käyttää tehokkaasti, kun offset -jännite muuttuu 

hitaasti suhteessa taajuuteen, jolla käyttöjännitteen napaisuus muuttuu. Menetelmää käytet-

täessä chopping -kytkentä on sijoitettava mahdollisimman lähelle voima-anturin lähtöä. 

(Hall 2015, 4-5) 

3. MITTAUKSET JA SIMULOINNIT 

Mittauksissa käytettiin Anyload 108BA-voima-anturia ja SparkFunin valmistamaa Load 

Cell Amplifier -piirilevyä, joka sisältää 24 bittisen HX711-AD-muuntimen. Kuvassa 3.1 on 

esitetty SparkFun Load Cell Amplifier piirilevyn liittäminen voima-anturiin ja Rasperry Pi 

3 Model B -korttitietokoneeseen. Voima-anturille syötettävä käyttöjännite on piirilevyllä 

asetettu 4,374 volttiin. Voima-anturin käyttöjännite saadaan E+ ja E- liitännöistä. A+ ja A- 

liitäntöihin kytketään voima-anturin differentiaalinen lähtö. Digitaalinen syöttöjännite VDD 

ja analoginen käyttöjännite VCC kytkettiin Raspberry Pi 3 -korttitietokoneen 5V jänniteläh-

töön. DAT, eli sarjaliikennelähtö, kytkettiin Raspberryn GPIO14 (General Purpose I/O) liit-

timeen. CLK, eli sarjaliikenteen kello ja virrankatkaisu, kytkettiin GPIO15 liittimeen. GND, 

eli groung, kytkettiin maahan. Liitteessä 1 on esitetty SparkFun Load Cell Amplifier -piiri-

levyn komponentit. 

 

Raspberry Pi 3 -korttitietokoneella kerättiin AD-muuntimelta AD-lukema. AD-lukema muu-

tettiin painokuormaksi ja tallennettiin csv-tiedostoon. SNR-mittauksissa ja ryömintämittauk-

sissa oltiin erityisen kiinnostuneita voima-anturin käyttöjännitteestä ja lähtöjännitteestä, jol-

loin jännitemittarit kytkettiin johtimiin, jotka oli kytketty E+, E-, A- ja A+ liittimiin. 



18 

 

Voima-anturin nimellinen maksimikuorma oli 30 kg ja valituilla asetuksilla vaakajärjestel-

män laskennallinen resoluutio oli 292 nV/ 1 g. 

 

 

Kuva 3.1 Voima-anturi ja piirilevy, joka sisältää AD-muuntimen. Kuvaan merkitty SparkFun Load Cell 

Amplifier -piirilevyn voima-anturin ja Raspberry Pi 3 -korttitietokoneen liitännät. 

 

 

 Voima-anturin signaali 

Kuvassa 3.2 on voima-anturilta oskilloskoopilla mitattu, suodattamaton signaali. Sillan käyt-

töjännite mittauksessa oli 10 V. Kytkentä on sama kuin kuvassa 3.4, pois lukien jänniteläh-

teeseen rinnan kytkettyä jännitemittaria. 

 

 

Kuva 3.2 Voima-anturin lähtösignaali alkuperäisellä kytkennällä. 

Kuvan 3.2 mittaussignaali sisältää paljon häiriötä. Suurimmat jännitepiikit signaalissa ovat 

noin 500 mV ja signaalissa on myös siniaallon kaltaista, alle 50 mV suuruista, häiriötä. 

Käyttöjännitteen ollessa 10 V, herkkyyden ollessa 0,002 mV/V, Anyload 108BA voima-

anturin maksimikapasiteetin ollessa 30 kg ja tavoitellun resoluution ollessa 1:30 000 yksi 

gramma vastaa 666,7 nanovolttia. Mittaustulokseen tulee tällöin merkittäviä häiriöitä, kun 

suurimmat jännitepiikit ovat 500 mV:a. 500 mV:a vastaisi painokuormana noin 750 kg. 
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 Käyttöjännite 

Vaakajärjestelmän käyttöjännite vaikuttaa voima-anturilta lähtevän differentiaalisen mit-

taussignaalin amplitudiin. Käyttöjännitteen kasvaessa hetkellisesti voima-anturin lähtöjän-

nite kasvaa, jolloin pahimmassa tapauksessa painokuorma tulkitaan liian suureksi. 

Weigh Scale Applications for the MCP3551 -dokumentissa todetaan, että pöytätietokoneen 

+5 V USB-portti aiheuttaa vaakajärjestelmään enemmän häiriötä kuin kannettavan tietoko-

neen +5 V USB-portti, kun +5 V USB-portista syötetään vaakajärjestelmän käyttöjännite. 

(Gordon, Gleason 2006, 13) Voima-anturin käyttöjännitelähteellä on siis merkitystä voima-

anturin lähtöjännitteen tarkkuuteen. 

Voima-anturin lähtöjännitteen poikkeamaa sillan käyttöjännitteen poikkeaman funktiona 

tutkittiin laskennallisesti. Kuvassa 3.3 on esitetty käyttöjännitteen sallittu poikkeama eri 

käyttöjännitteillä ja kuormilla. 

 

 

Kuva 3.3 Käyttöjännitteiden 3 V, 5 V ja 10 V sallittu poikkeama, jotta poikkeamaa ei tulkita yli 1 g:n muu-

tokseksi sillan lähtöjännitteessä. Kuvaajasta voidaan lukea kuinka paljon käyttöjännite saa 

poiketa eri kuormilla, jotta voima-anturin lähtöjännitteen poikkeama ei ole yli 1 grammaa. 

Havaitaan, että suuremmilla voima-anturin käyttöjännitteillä jännitelähteen toleranssi saa 

olla suurempi eli käyttöjännitteen poikkeamaa ei tulkita kuorman muutokseksi. Alle 100 g:n 

kuormalla käyttöjännite saa muuttua paljonkin, jos halutaan, että lähtöjännitteen maksimi-

poikkeama grammoissa on 1 g. 

 

Käyttöjännitteen sallittu poikkeama laskettiin yhtälöllä 6 

 

𝑉𝑖𝑛,𝑚𝑢𝑢𝑡𝑜𝑠 =
𝑉𝑖𝑛,𝑣𝑎𝑛ℎ𝑎×𝑚𝑚𝑢𝑢𝑡𝑜𝑠

𝑚−𝑚𝑚𝑢𝑢𝑡𝑜𝑠
,       (6) 

 

jossa 𝑉𝑖𝑛,𝑚𝑢𝑢𝑡𝑜𝑠 on käyttöjännitteen sallittu muutos eli poikkeama, 𝑚𝑚𝑢𝑢𝑡𝑜𝑠 on haluttu mak-

simipoikkeama grammoissa, 𝑉𝑖𝑛,𝑣𝑎𝑛ℎ𝑎 on sillan käyttöjännite ennen käyttöjännitteen poik-

keamaa ja 𝑚 on vaa’alle asetettu painokuorma. Yhtälö 6 on johdettu yhtälön 7 avulla. 

Voima-anturin lähtöjännitteen suhde tulojännitteeseen voidaan laskea 
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𝑉𝑜𝑢𝑡

𝑉𝑖𝑛
= 𝑉𝑓𝑠𝑜𝑠 ×

𝑙𝑏𝑓𝑎𝑝𝑝

𝑙𝑏𝑓𝑚𝑎𝑥
,         (7) 

jossa 𝑉𝑜𝑢𝑡 on voima-anturin lähtöjännite, 𝑉𝑓𝑠𝑜𝑠 on voima-anturin herkkyys, 𝑉𝑖𝑛 on voima-

anturin tulojännite, 𝑙𝑏𝑓𝑎𝑝𝑝 on asetettu painokuorma ja 𝑙𝑏𝑓𝑚𝑎𝑥 on voima-anturin maksimika-

pasiteetti (Schmidt, 2017). Merkitään 𝑙𝑏𝑓𝑎𝑝𝑝 = 𝑚 ja 𝑙𝑏𝑓𝑚𝑎𝑥 = 𝑚𝑚𝑎𝑥.  

 

Käyttöjännitteen sallittu poikkeama johdettiin seuraavalla tavalla: 

 

𝑉𝑜𝑢𝑡,𝑢𝑢𝑠𝑖  − 𝑉𝑜𝑢𝑡,𝑣𝑎𝑛ℎ𝑎 = 𝑉𝑜𝑢𝑡,𝑚𝑢𝑢𝑡𝑜𝑠 

 
𝑉𝑖𝑛,𝑢𝑢𝑠𝑖 × 𝑉𝑓𝑠𝑜𝑠 × 𝑚

𝑚𝑚𝑎𝑥
−

𝑉𝑖𝑛,𝑣𝑎𝑛ℎ𝑎 × 𝑉𝑓𝑠𝑜𝑠 × 𝑚

𝑚𝑚𝑎𝑥
=

𝑉𝑖𝑛,𝑢𝑢𝑠𝑖 × 𝑉𝑓𝑠𝑜𝑠 × 𝑚𝑚𝑢𝑢𝑡𝑜𝑠

𝑚𝑚𝑎𝑥
 

 

𝑉𝑖𝑛,𝑢𝑢𝑠𝑖 × 𝑚 − 𝑉𝑖𝑛,𝑣𝑎𝑛ℎ𝑎 × 𝑚 = 𝑉𝑖𝑛,𝑢𝑢𝑠𝑖 × 𝑚𝑚𝑢𝑢𝑡𝑜𝑠     (8) 

 

Merkitään 𝑉𝑖𝑛,𝑢𝑢𝑠𝑖 = 𝑉𝑖𝑛,𝑣𝑎𝑛ℎ𝑎 + 𝑉𝑖𝑛,𝑚𝑢𝑢𝑡𝑜𝑠. Ratkaistaan 𝑉𝑖𝑛,𝑚𝑢𝑢𝑡𝑜𝑠. 

 

(𝑉𝑖𝑛,𝑣𝑎𝑛ℎ𝑎 + 𝑉𝑖𝑛,𝑚𝑢𝑢𝑡𝑜𝑠) × 𝑚 − 𝑉𝑖𝑛,𝑣𝑎𝑛ℎ𝑎 × 𝑚 = (𝑉𝑖𝑛,𝑣𝑎𝑛ℎ𝑎 + 𝑉𝑖𝑛,𝑚𝑢𝑢𝑡𝑜𝑠) × 𝑚𝑚𝑢𝑢𝑡𝑜𝑠 
 

𝑉𝑖𝑛,𝑚𝑢𝑢𝑡𝑜𝑠 =
𝑉𝑖𝑛,𝑣𝑎𝑛ℎ𝑎 × 𝑚𝑚𝑢𝑢𝑡𝑜𝑠

𝑚 − 𝑚𝑚𝑢𝑢𝑡𝑜𝑠
 

 

Yhtälön johtamisessa 𝑉𝑜𝑢𝑡 on voima-anturin lähtöjännite. Yhtälön 8 avulla voidaan laskea 

myös kuorman muutos 𝑚𝑚𝑢𝑢𝑡𝑜𝑠, kun käyttöjännite 𝑉𝑖𝑛 muuttuu. 

 

Kuvan 3.3 perusteella käyttöjännitteen sallitun positiivisen poikkeaman kuvaaja on lähes 

samanlainen kuin negatiivisen poikkeaman tapauksessa. Käyttöjännitteen positiivisen ja ne-

gatiivisen poikkeaman aiheuttamat lähtöjännitteiden poikkeamat ovat siis itseisarvoltaan lä-

hes saman arvoiset, kun vaa’assa on kuormaa yli sata grammaa. 

Kuvan 3.3 perusteella voidaan todeta, että mitä enemmän vaa’assa on kuormaa, sitä va-

kaampi on voima-anturin jännitelähteen oltava. Esimerkiksi, jos vaa’an käyttöjännite on 10 

V, maksimipoikkeaman halutaan olevan 1 gramma ja enimmillään vaa’assa käytetään 10 kg 

kuormaa, on käyttöjännitteen poikkeaman oltava itseisarvoltaan vähemmän kuin 0,001 V. 

 Voima-anturin käyttöjännitteen vaikutus lähtöjännitteen signaali-kohina-suhtee-

seen 

Tämän mittauksen tavoitteena on selvittää voima-anturin signaali-kohina-suhde eri käyttö-

jännitteen arvoilla. Mittauksessa mitataan voima-anturin lähtöjännitteen arvoja eri voima-

anturin käyttöjännitteiden arvoilla. Tehtiin kuvan 3.4 mukainen kytkentä. 

 

Kuva 3.4 Kytkentä, jolla mitattiin voima-anturin mittaussignaalin jännitettä eri käyttöjännitteillä ja kuormilla. 
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Teholähteen puoleisella jännitemittarilla (KEYSIGHT 34465A) mitattiin teholähteen anta-

maa käyttöjännitettä. Voima-anturin jälkeisellä jännitemittarilla (KEYSIGHT 34465A) mi-

tattiin sillan lähtöjännitettä. Molemmat jännitemittarit asetettiin mittaamaan jännitettä tie-

tyllä näytteenottotaajuudella. 

 

Ensin mitattiin voima-anturin kohinaa voima-anturin sallituilla käyttöjännitteillä, eli väliltä 

1,0…15,0 V, 1,0 V välein. Voima-anturin kohinaksi oletettiin jännitesignaali, joka saadaan 

mitattua, kun voima-anturissa ei ole mitään kuormaa. Myös mittaamiseen käytetty puinen 

taso poistettiin. Mitattiin jännitettä 30 sekunnin ajan näytteenottotaajuudella 100 Hz. 

 

Seuraavaksi mitattiin mittaussignaalin jännitteen arvot 10 sekunnin ajalta näytteenottotaa-

juudella 100 Hz. Mittaukset tehtiin taas käyttöjännitteen arvoilla 1,0 … 15,0 V, 1,0 V välein. 

Mittaukset tehtiin 5 kg punnuksella, jonka tarkaksi arvoksi mitattiin 5015 grammaa. Nyt 

mukana oli myös puinen taso. Mittausarvot tallennettiin csv-muotoon myöhempää analy-

sointia varten. 

 

Signaali-kohina-suhde laskettiin signaalille, jonka kuormana oli mittaustaso ja 5 kg punnus. 

Signaali-kohina-suhde laskettiin yhtälöllä 9 ja 10. Tehollisarvon laskemiseen hyödynnettiin 

yhtälöä 11. Ensin eri käyttöjännitteille laskettiin kohinan tehollisarvot korottamalla kohi-

namittausarvot toiseen. Toiseen korotetut mittausarvot summattiin, ja jaettiin mittausarvojen 

lukumäärällä. Saadusta osamäärästä otettiin neliöjuuri. Samalla tavalla laskettiin mittausta-

son ja 5 kg punnuksen mittaussignaaleille tehollisarvot eri käyttöjännitteillä. 

On huomioitava, että kohina on nyt summattuna mittaussignaaliin, koska kohinaa on vaikea 

erottaa mittaussignaalista. 

 

SNR laskeminen lasketaan: 

𝑆𝑁𝑅 =
𝑃𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑛𝑜𝑖𝑠𝑒
        (9) 

 
Yhtälössä 9 𝑃𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙 on signaalin teho ja 𝑃𝑛𝑜𝑖𝑠𝑒 on kohinan teho. 

 

SNR voidaan laskea desibeleissä seuraavasti: 

𝑆𝑁𝑅 = 20log (
𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙

𝐴𝑛𝑜𝑖𝑠𝑒
) (𝑑𝐵)      (10) 

 
Yhtälössä 10 𝐴 on amplitudin neliöllinen keskiarvo eli RMS-arvo. RMS lasketaan: 

 𝑅𝑀𝑆 = √𝑥1
2+𝑥2

2+⋯+𝑥𝑁
2

𝑁
       (11) 

 
Yhtälössä 11, x viittaa mittauspisteen arvoon ja N viittaa mittauspisteen järjestysnumeroon. 

 

Mittauksessa on otettava huomioon jännitemittareiden tarkkuus. Keysight 34465A -jännite-

mittarin DCV-tarkkuus on 30 ppm ja A/D lineaarisuus on 0,0001% 𝑙𝑢𝑘𝑒𝑚𝑎𝑠𝑡𝑎 +
 0,0001% 𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑒𝑙𝑢𝑣ä𝑙𝑖𝑠𝑡ä (Keysight 2019, 13, 18). Jännitemittareiden tarkkuus ei vaikuta 

merkittävästi mitattuihin mittaussignaalin arvoihin tässä mittauksessa etenkin, kun mittauk-

sessa lasketaan usean tuhannen mittausarvon tehollista keskiarvoa. 
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Kuva 3.5 Signaali-kohina-suhde eri käyttöjännitteen arvoilla. 

 
Kuvassa 3.5 on esitetty signaali-kohina-suhde eri käyttöjännitteillä. Vastoin odotuksia ku-

vaaja ei kasva tasaisesti suurinta voima-anturin sallittua käyttöjännitettä kohden. Käyttöjän-

nitteiden 4,0 V ja 5,0 V kohdilla signaali-kohina-suhteen kuvaajan arvot tasaantuvat ja ku-

vaaja lopettaa jyrkän kasvunsa.  Kohinaa järjestelmään voi aiheuttaa mittauksen tapauksessa 

esimerkiksi voima-anturin pitkät mittaussignaali- ja käyttöjännitejohtimet. Signaali-kohina-

suhteen epätasaisen kuvaajan perusteella voidaan epäillä voima-anturin epäideaalista käyt-

täytymistä eri käyttöjännitteillä. Eräs oleellinen huomio on se, että mittaussignaali on nyt 

saatu 5 kg kuormalla. Todennäköisesti signaali-kohina-suhde -kuvaajan arvot ovat pienem-

piä pienillä kuormilla ja suurempia suurilla kuormilla, koska signaaliteho on pienillä kuor-

milla pienempi ja suurilla kuormilla suurempi. Mikäli halutaan voima-anturin lähtöjännit-

teen sisältävän mahdollisimman vähän kohinaa, kannattaa valita voima-anturin käyttöjännit-

teeksi suurempi kuin 5,0 V. 

 Voima-anturin lähtöjännitteen ryömintä suhteessa aikaan 

Tässä mittauksessa selvitettiin voima-anturin mittaussignaalin, eli lähtöjännitteen, arvojen 

muutos 88 tunnin ajalla. Vaa’an painokuormaksi laitettiin 5 kg punnus, jonka todelliseksi 

painoksi mitattiin 5015 grammaa. Raspberry Pi 3 -korttitietokoneella saatiin lopullisessa di-

gitaalisessa muodossa olevat kuorman mittausarvot. Mittauksessa oltiin erityisen kiinnostu-

neita voima-anturin lähtöjännitteen ja kuorman mittausarvojen ryömimisestä ja ajelehtimi-

sesta ajan suhteen. 

 

Tehtiin kytkentä kuvassa 3.6 esitetyllä tavalla. Kuvassa 3.7 on kuva mittausjärjestelyistä. 

Kahdella jännitemittarilla (KEYSIGHT 34465A) mitattiin voima-anturin käyttöjännitettä ja 

-lähtöjännitettä. Molempien jännitemittareiden näytteenottotaajuudeksi valittiin 1 Hz ja mit-

tausajaksi 88 tuntia. Näytteenottotaajuutta ei haluttu valita liian suureksi, koska mittauksista 

saadut tiedostot haluttiin pitää kohtuullisen kokoisina, ja näytteenottotaajuuden kasvattami-

sella 1 Hertzistä ylöspäin ei nähty olevan suurta merkitystä. Molemmilla jännitemittareilla 

saatiin vajaa 317 000 mittausarvoa. 

 

Voima-anturin käyttöjännite oli mittauksen alussa 4,374 V. PGA:n arvoksi asetettiin 128. 
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Lämpötila aloitettaessa mittausta oli noin 22,8 celsiusastetta. Huomionarvoista on lisätä, että 

laboratoriopöytä, jossa mittaus tehtiin, sijaitsi ilmastointikanavan puhaltimen alapuolella. 

 

 

Kuva 3.6 Ryömintämittauksissa käytetty kytkentä. Jännitemittarit kytkettiin voima-anturin lähtö- ja käyttö-

jännitejohtimiin. 

 

Kuva 3.7 Laboratoriopöytä, jossa mittaukset tehtiin. Vasemmalla käytetyt jännitemittarit (KEYSIGHT 

34465A). Pöydällä SparkFun Load Cell Amplifier, Raspberry Pi 3 Model B -korttitietokone 

ja voima-anturi kuormitettuna. Mittaustaso todettiin tukevaksi alustaksi mittausten tekemi-

selle. 

Keysight 34465A -jännitemittarin mittausepävarmuus käyttöjännitteen mittauksessa 24 tun-

nin ajalta on ±(0,000010 × 𝑙𝑢𝑘𝑒𝑚𝑎 + 0,000003 × 𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑒𝑙𝑢𝑣ä𝑙𝑖) eli käyttöjännitteellä 

4,372 V ja datalehden taulukon 10 V vaihteluvälillä jännitemittarin mittausepävarmuus on 

4,372 V ±74 µV. Jännitemittarin mittausepävarmuus differentiaalisen voima-anturin lähtö-

jännitteen mittauksessa 24 tunnin ajalta on ±(0,000030 × 𝑙𝑢𝑘𝑒𝑚𝑎 + 0,00003 ×
𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑒𝑙𝑢𝑣ä𝑙𝑖) eli voima-anturin lähtöjännitteen arvolla 1,534 mV ja datalehden taulukon 

100 mV vaihteluvälillä mittausepävarmuus on 1,534 V ±3,1 µV. (Keysight 2019, 12)  

Käyttöjännitteen mittauksessa jännitemittarin mittausepävarmuus ei ole merkittävä. Voima-

anturin lähtöjännitteen mittauksessa jännitemittarin mittausepävarmuus aiheuttaa merkittä-

vää vaihtelua mittaustulokseen. Jännitemittarin ±3,1 µV mittausepävarmuus eli mittauskyt-

kennän tapauksessa ±10,6 grammaa ei ole lähtöjännitteen mittauksessa ongelma, koska tar-

kan arvon mittausta tärkeämpää on nähdä lähtöjännitteen muutokset ja lähtöjännitteen ku-

vaaja tutkittaessa virhe vaikuttaa systemaattiselta. 

 

Kuvassa 3.8 on voima-anturin lähtöjännitteen arvo 88 tunnin ajalta ilman suodatusta ja suo-

datettuna. Kuvassa 3.9 on voima-anturin käyttöjännitteen arvo 88 tunnin ajalta. Kuvassa 3.10 

on suurennos kuvasta 3.9. Kuvassa 3.11 on korttitietokoneella tallennetut kuorman arvot 88 

tunnin ajalta. Kuvassa 3.12 on suurennos kuvasta 3.11. Kuvassa 3.13 on korttitietokoneella 
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tallennetut kuorman arvot 88 tunnin ajalta, kun kuorman arvoja on suodatettu. Selkeät mit-

tausarvojen piikit suodatettiin pois voima-anturin lähtöjännitteestä ja korttitietokoneella tal-

lennetuista kuorman arvoista. Lähtöjännitteen suodatusmenetelmä on esitetty liitteessä 2. 

Kuorman arvojen suodatusmenetelmä on esitetty liitteessä 3. 

 

Kuva 3.8 Sinisellä voima-anturin mittaussignaalin, eli lähtöjännitteen, arvot 88 tunnin ajalta. Ruskealla piir-

retty suodatettu mittaussignaali.  

 

 

Kuva 3.9 Voima-anturin käyttöjännitteen arvot 88 tunnin ajalta. Käyttöjännite tasoittuu lähelle arvoa 4,372 

V. 

 

Kuva 3.10 Voima-anturin käyttöjännitteen arvot 88 tunnin ajalta suurennettuna. 
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Kuva 3.11 Raspberry Pi 3 -korttitietokoneella tallennetut kuorman painot 88 tunnin ajalta, kun kuvan 3.6 vaa-

kajärjestelmässä on 5 kg punnus. 

 

Kuva 3.12. Suurennos kuvasta 3.9. Kuvaa skaalaamalla nähdään kuvassa useampi jännitetason muutos. 

 

 

Kuva 3.13 Raspberry Pi 3-korttitietokoneella tallennetut kuorman painot 88 tunnin ajalta, kun kuvan 3.6 vaa-

kajärjestelmässä 5 kg punnus. Suuret arvot, jotka poikkeavat yli viisi grammaa edellisestä 

mittausarvosta, on suodatettu pois. 

Käyttöjännitteen alkuarvoksi mitattiin noin 4,374 V kuvan 3.9 mukaisesti, jolloin 1 gramma 

jännitteenä on noin 291,5 nV. Noin 100 ensimmäistä mittausarvoa sisältävät todennäköisesti 

virheellisiä arvoja, jotka johtuvat mittaajien aiheuttamasta pöydän tärinästä. 
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Voima-anturin lähtöjännitteen muutos, eli ajelehtiminen, laskettiin 88 tunnin ajalta. Voima-

anturin lähtöjännitteen ryömintä oli negatiivista tässä mittausjärjestelyssä. Haastetta muu-

toksen laskemiseen toi lähtöjännitteen loppupuoliskolla oleva suurehko häiriö signaalissa. 

Häiriöiden takia lähtöjännitettä suodatettiin. Suodatetun voima-anturin lähtöjännitteen ku-

vaajaan sovitettiin trendiviiva excel-taulukkolaskentaohjelman avulla. Taulukkolaskentaoh-

jelman avulla saatiin trendiviivan yhtälö, joka on voima-anturin lähtöjännitteenä ajan funk-

tiona 

 

𝑉𝑜𝑢𝑡 = −7 × 10−13  
𝑉

𝑠
× 𝑡 + 0,0015 𝑉.      (12) 

 

Yhtälössä 12 t on aika sekunneissa. Yhtälön 12 avulla laskettuna lähtöjännitteen mittausar-

vot muuttuvat noin -222 nV (-0,76 grammaa) 88 tunnin aikana ja noin -61 nV (-0,21 gram-

maa) 24 tunnin aikana. Painokuorma laskettiin yhtälön 7 avulla, kun käyttöjännite 𝑉𝑖𝑛 =
4,372 𝑉. 

 

Kuvan 3.8 voima-anturin lähtöjännitteen kuvaaja ja ajelehtimisen laskeminen osoittavat, että 

voima-anturin lähtöjännite ryömii negatiivisesti. Käyttöjännitteen käyrämuodon kuvaajista 

3.9 ja 3.10 havaitaan, että käyttöjännite ryömii ensimmäisen 12 tunnin aikana, mutta pysyy 

tämän jälkeen arvossa 4,372 V. Excel-taulukkolaskentaohjelmalla sovitettiin trendiviiva 

käyttöjännitteen kuvaajaan välille 12 h-88 h. Taulukkolaskentaohjelman ilmoittama trendi-

viivan kulmakerroin oli 6 × 10−10 × 𝑡. Käyttöjännite siis kasvaa tällä välillä 0,19 mV. En-

simmäisen 12 tunnin aikana käyttöjännitteen ryömintä vaikuttaa voima-anturin lähtöjännit-

teeseen ja korttitietokoneella tallennettuihin kuorman arvoihin. Tämän jälkeen käyttöjännit-

teen ryöminnän vaikutusta voima-anturin lähtöjännitteeseen ja tallennettuihin kuorman ar-

voihin ei nähdä yhtä selkeästi. 

 

Vertaamalla käyttöjännitteen kuvaajaa 3.9 voima-anturin lähtöjännitteeseen (kuva 3.8) ja 

suodatettuihin tallennettuihin kuorman arvoihin (kuva 3.13) havaitaan, että voima-anturin 

käyttöjännitteen muutoksilla on vaikutusta voima-anturin lähtöjännitteeseen ja AD-muun-

nettuun voima-anturin lähtöjännitteeseen. Käyttöjännitteen negatiivinen ryömintä alussa ja 

käyttöjännitteen jotkut muutokset, esimerkiksi 13, 63, 67 ja 70 tunnin kohdalla, näkyvät sel-

keästi voima-anturin lähtöjännitteessä ja korttitietokoneella tallennetuissa kuorman arvoissa. 

Käyttöjännitteen kuvaaja 3.9 on selkeästi häiriöttömämpi, kuin kuvaajat 3.8 tai 3.13, mikä 

on osoitus siitä, että käyttöjännite ei ole tässä tapauksessa suurin häiriölähde.  

 

Raspberry Pi 3 -korttitietokoneella mitatuissa painokuorman arvoissa on paljon vaihtelevaa 

impulssimaista häiriötä, joka tulkitaan 10 000 – 60 000 grammaksi. Samanlaista häiriötä ha-

vaitaan voima-anturin lähtöjännitteessä 40 tunnin mittausjakson jälkeen. Häiriöiden koko-

luokka on kuitenkin pienempi voima-anturin lähtöjännitteessä. Voima-anturin lähtöjännit-

teessä näkyvä ympäristön aiheuttama häiriö näkyy Raspberry:lla tallennetuissa mittausar-

voissa painokuormana nollan ja 10 000 gramman välillä. Raspberry:lla mitatut lähes 60 000 

gramman impulssimaiset häiriöt eivät näy kuvassa 3.8, mistä voidaan todeta, että nämä suu-

ret impulssimaiset häiriöt ovat lähtöisin HX711 AD -muuntimelta. Suuret impulssimaiset 

häiriöt johtuvat todennäköisesti turmeltuneesta datasta, kun digitaalista mittaussignaalia lue-

taan AD -muuntimelta samaan aikaan, kun AD -muunnin mittaa analogisen mittaussignaalin 

arvoja (Piotrowski 2016). Lähtöjännitteen puolesta välistä alkava sahaava häiriö (kuva 3.8) 

vaikuttaa sähkömagneettiselta häiriöltä. Tämä häiriö voi olla lähtöisin esimerkiksi laborato-

rion sähkölaitteesta tai -laitteista.  
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Suodatetusta signaalista (kuva 3.13) ja korttitietokoneella tallennettujen painokuormien suu-

rennoksesta (3.12) havaitaan jännitetason muutoksia mittauksen puolivälin jälkeen, kun ar-

vot muuttuvat 5003 gramman ja 5005 gramman välillä. Vastaavaa häiriötä ei näy kuvan 3.8 

voima-anturin lähtöjännitteessä tai kuvan 3.9 käyttöjännitteessä. Toisin sanoen voima-antu-

rin jälkeiset komponentit aiheuttavat jännitetason muutosta korttitietokoneelle menevään di-

gitaaliseen signaaliin, mikä nähdään korttitietokoneella tallennetuissa painokuorman ar-

voissa kuorman muuttumisena useamman tunnin ajaksi. 

 

Mittauksessa havaittiin voima-anturin lähtöjännitteen ryömintä, käyttöjännitteen vaikutus 

voima-anturin lähtöjännitteeseen ja korttitietokoneella tallennettuihin kuorman arvoihin, 

ympäristön sähkömagneettisten häiriöiden vaikutus sekä jännitetason vaihtelut tallenne-

tuissa kuorman arvoissa. 

4. MUUTOKSET VAAKAJÄRJESTELMÄN ANALOGISEEN OSAAN 

Tässä luvussa muokataan vaakajärjestelmän kytkentää ja verrataan kytkennällä saatuja 

voima-anturin lähtöjännitteitä ja korttitietokoneella tallennettuja painokuorman arvoja alku-

peräisellä kytkennällä saatuihin lähtöjännitteisiin ja kuorman arvoihin. 

 Alipäästösuodatin ja muutokset vaakajärjestelmän kytkentään 

Kirjallisuustutkimuksen ja mittauksien perusteella haluttiin parannella vaakajärjestelmää, 

jotta AD-muuntimelle menevä analoginen mittaussignaali sisältäisi mahdollisimman vähän 

häiriötä. Muokkaamiseen sisältyi analogisen suodattimen rakentaminen, ja komponenttien 

vaihtaminen ja uudelleen sijoittaminen. 

 

Suodattimen suunnittelun lähtökohtana oli LC-alipäästösuodatin. Tällöin vältyttäisiin teori-

assa mittaussignaalia häiritsevältä lämpökohinalta. 

 

Eri alipäästösuodattimien suunnittelussa käytettiin apuna LTSpice -simulointiohjelmaa. 

LTspice:lla voidaan simuloida ja suunnitella analogisia piirejä sekä esittää sähkösuureiden 

aaltomuotoja. Simulointia varten LTSpice sisältää tavallisten elektroniikkakomponenttien 

lisäksi eri Analog Devices -yrityksen myymiä komponentteja. Ohjelmalla voidaan esimer-

kiksi simuloida piiriä aikatasossa ja taajuustasossa sekä analysoida piirin satunnaista kohi-

naa.  

 

Suodattimen suunnittelu aloitettiin simuloimalla LTSpicella vaakajärjestelmän analogista 

osaa, joka on esitetty liitteessä 1. Yhteismuotoista suodatusta simuloitiin siten, että AC-jän-

nitelähde kytkettiin sarjaan ennen siltakytkennän suodatinta. Differentiaalista suodatusta si-

muloitiin siten, että AC-jännitelähde kytkettiin siltakytkennässä olevien venymäliuskojen 

kanssa sarjaan. Kuvassa 4.1 on voima-anturin kytkentä suodattimineen. Analogisen käyttö-

jännitelähdön (AVDD) jälkeen on alipäästösuodatin, jonka rajataajuus on simulaation pe-

rusteella 14,3 kHz. Suodattimen jälkeen on voima-anturin kytkentä, jossa vastukset simuloi-

vat venymäliuskoja. Siltakytkennän jälkeen on mittaussignaalin RC-suodatin. Siltakytken-

nän vastusten resistanssit kuvassa 4.1 vastaavat Anyload 108BA voima-anturin venymälius-

kojen resistanssien arvoja. Kuvan 4.1 voima-anturin edessä ja takana olevien suodattimien 

resistanssit ja kapasitanssit vastaavat SparkFun Load Cell Amplifier -piirilevyllä olevien 

komponenttien arvoja. Tuloaste on korvattu vastuksella, jonka resistanssi on mitattu AD-

muuntimen INA±-kanavasta. 
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Ylimääräisen suodattimen lisäämisen sijaan muutettiin nykyistä passiivista RC-suodatinta. 

RC-suodattimen kondensaattori vaihdettiin suurempaan. Myös kondensaattorin tyyppi vaih-

dettiin. 

RC-suodattimeen valittiin tantaalikondensaattori, koska tantaalikondensaattorit ovat alumii-

nielektrolyyttikondensaattoreihin verrattuna vakaampia ja luotettavampia pienillä jännit-

teillä. Myös sarjainduktanssi voi olla tantaalikondensaattorilla pienempi. (Ott 1988, 138-

140)  

 

Mikäli myöhemmin havaitaan, että kondensaattorin sarjainduktanssi alkaa aiheuttamaan häi-

riötä, voidaan valitun kondensaattorin viereen kytkeä rinnan sarjainduktanssiltaan pienempi 

kondensaattori. Tantaalikondensaattorin sijaan harkittiin kondensaattorin korvaamista 

NPO/COG- tai polystyreeni -kondensaattorilla. Kumpaakaan kondensaattoria ei löydetty ka-

pasitanssiltaan tarpeeksi suurena. 

Suodattimen rajataajuudeksi valitaan taajuus, joka on hieman yli puolet näytteenottotaajuu-

desta. HX711:n näytteenottotaajuudeksi valittiin 10 Hz (10 SPS), koska mahdollisimman 

pienellä näytteenottotaajuudella päästään vaakajärjestelmässä parhaimpaan tarkkuuteen 

(Slattery & Nie 2005, 2). 

Jos rajataajuudeksi valitaan tulosignaalin korkein taajuus, päästökaistalla on vaimennusta ja 

valitun rajataajuuden kohdalla on 30% amplitudivaimennus, joka AD-muuntimesta riippuen 

voi johtaa signaaliketjun merkittävään heikkenemiseen. AD-muunnoksen tarkkuus heiken-

tyy, mikäli valitaan liian pieni rajataajuus. (Xie 2016, 2) 

 

RC-alipäästösuodattimen rajataajuudeksi saatiin 28,9 Hz, kun kondensaattorin arvoksi valit-

tiin 10 µF. 10 µF kondensaattori valittiin, koska 28,9 Hz rajataajuudella saadaan melko hy-

vin suodatettua pois korkeita taajuuksia, mutta suodatin ei myöskään vaimenna päästökais-

tansa 0,0 -5,0 Hz, taajuuksia. Simulointien perusteella valittu 10 µF kondensaattori aiheuttaa 

noin 1,12 % vaimennuksen viiden hertsin kohdalla. Yhtälön 13 avulla voidaan laskea pas-

siivisen RC-alipäästösuodattimen rajataajuus (Sedra, Smith 2004,1099). 

 

𝐶𝑅 =
1

𝜔0
=

1

2𝜋𝑓𝑜
         (13) 

 

Nyt vastus R on voima-anturin lähtöresistanssin ja kahden 100 Ω:in vastuksen summa. 𝑓𝑜 on 

valittu rajataajuus. 

𝑓𝑜 =
1

2𝜋 × 10 µ𝐹 × (350Ω + 200Ω)
= 28,94 𝐻𝑧 

 

 

 

Kuva 4.1 Vasemmalla alkuperäinen voima-anturin kytkentä ja oikealla kytkentä, jossa RC-alipäästösuoda-

tinta muutettu. 
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Kuvassa 4.2 on esitetty simuloidut alkuperäisen kytkennän suodattimien taajuusvaste vihre-

ällä ja muutetun kytkennän suodattimien taajuusvaste punaisella. Simuloinnin perusteella 

RC –suodatin, jonka rajataajuus on 28,9 Hz, toimii SparkFun Load Cell Amplifier -piirile-

vyllä. 

 

Kuva 4.2 Alkuperäisen ja muutetun kytkennän Bode-diagrammi. Punaisella muutetun kytkennän ja vihreällä 

alkuperäisen kytkennän Bode-diagrammi. Jatkuva kuvaaja kuvaa taajuusvastetta ja katko-

nainen kuvaaja kuvaa vaihevastetta. Muutetun kytkennän taajuusvaste alkaa laskee aiemmin 

kuin alkuperäisen kytkennän taajuusvaste. 

 

Alipäästösuodattimen muuttamisen lisäksi voima-anturin käyttöjännitettä muutettiin suu-

remmaksi muuttamalla liitteessä 1 esitetyn SparkFun LoadCell Amplifier:in jännitteenjaka-

jan vastusta R2. R2 vastusta pienentämällä saadaan suurempi käyttöjännite. R2 vastuksen 

arvoksi valittiin 6,944 kΩ, jolloin AVDD, eli analoginen käyttöjännite, on 4.85 V yhtälön 

14 mukaisesti. AVDD:n on oltava 100 mV Sparkfun Load Cell Amplifier:in käyttöjännitettä 

pienempi, joka on nyt noin 5,0 V Raspberry Pi 3 -korttitietokoneelta syötettynä. 

 

Edellä on johdettu yhtälö AVDD:n laskemiseksi ohmin lain avulla. Yhtälö AVDD:n laske-

miseksi on myös HX711 -datalehdessä, mutta siihen on jäänyt virhe nimittäjään (Avia Se-

miconductor 2018, 4). Samaan päätelmään on päästy myös ei-tieteellisellä StackExchange -

keskustelupalstalla. 

 

 

𝐴𝑉𝐷𝐷 = 𝐼 × (𝑅1 + 𝑅2) 

 

𝑉𝐵𝐺 = 𝐼 × 𝑅2 

 

𝐼 =
𝐴𝑉𝐷𝐷

𝑅1 + 𝑅2
 

 

𝑉𝐵𝐺 =
𝐴𝑉𝐷𝐷

𝑅1 + 𝑅2
× 𝑅2 

 

𝐴𝑉𝐷𝐷 = 𝑉𝐵𝐺 ×
𝑅1+𝑅2

𝑅2
        (14) 

 

Yhtälössä 14 I on virta ja VBG on referenssi ohitusjännite. Suuremmalla käyttöjännitteellä 

voima-anturin signaali-kohinasuhde on suurempi kuvan 3.5 mukaisesti. Vastusta pienentä-

mällä vältytään myös turhalta lämpökohinan lisääntymiseltä. 



30 

 

 Muutetun kytkennän mittaukset 

Mitoituksen perusteella suotimen laskennallinen rajataajuus oli 28,9 Hz. Suodattimen taa-

juus- ja vaihevaste mitattiin Keysight DSOX1102G -oskilloskoopin Frequency Response 

Analysis -ominaisuudella. Kuvassa 4.3 on esitetty mittauskytkentä. Oskilloskoopin signaa-

ligeneraattori ja toinen kanava (Ch1) kytkettiin vastuksen 𝑅𝐴 (99,26 Ω) kautta voima-anturin 

𝑅𝑉𝐴 (349,9 Ω) A+ signaalijohtimeen. Voima-anturin A- signaalijohdin kytkettiin Sparkfun 

Load Cell Amplifier:in A+ kanavaan. Kytkemällä erillinen voima-anturi ja vastus sarjaan 

voitiin karkeasti simuloida voima-anturin lähtöresistanssia ja resistanssia, joka syntyy A- 

kanavassa olevasta pintaliitosvastuksesta (R3). Signaaligeneraattorin kytkennällä simuloitiin 

häiriötä, joka syntyisi differentiaaliseen signaaliin. Oskilloskoopin toinen kanava (Ch2) kyt-

kettiin RC-alipäästösuodattimen kondensaattorin A+ puoleiseen kantaan. 

 

 

Kuva 4.3 Taajuusvastemittauksessa käytetty kytkentä. Oskilloskoopin kanava 1 ja signaaligeneraattori kyt-

kettiin siltakytkennän vasemmalla puolella olevaan 𝑅𝐴 vastukseen. Kanava 2 kytkettiin kon-

densaattorin A+ puoleiseen kantaan. RC-suodattimen muodostavat vastus R4 ja kondensaat-

tori 𝐶𝐴. 

Kuvassa 4.4 on oskilloskoopilla mitattu kondensaattorin taajuus- ja vaihevaste välillä 20 Hz 

– 20 MHz. 

 

Kuva 4.4 Sinisellä suodattimen taajuusvaste ja punaisella vaihevaste. Taajuusvasteen käyrämuodon ja keltai-

sen kursorin arvon perusteella suodattimen rajataajuus on lähellä arvoa 28 hertsiä. 



31 

 

Havaitaan, että kondensaattorin mahdollinen sarjainduktanssi ei aiheuta vahvistusta tällä taa-

juusalueella. Mittauksen perusteella myös suodattimen rajataajuus on lähellä mitoitettua 28 

hertsiä. Suodattimen käyttäytymistä yli 20 MHz taajuuksilla ei nähdä kuvasta 4.4. On siis 

mahdollista, että korkeataajuiset häiriöt, reilusti yli 20 MHz, päätyvät AD-muuntimelle. 

Suodattimen vaimennus alkaakin pienenemään 10 MHz kohdalla, kun taajuusvasteen ku-

vaaja alkaa kasvamaan. Kuvasta havaitaan myös vaihevasteen ja taajuusvasteen heilahtelu. 

Heilahteluiden perusteella on syytä epäillä, että käytetty oskilloskooppi ei pysty mittaamaan 

tarkasti taajuusvastetta välillä 100 kHz ja 20 MHz. Mittauksen perusteella suunniteltu suo-

datin toimii eli vaimentaa yli 28 hertsin taajuuksia vähintään 20 MHz asti. 

 

Ryömintämittaukset toistettiin muokatulla kytkennällä, jossa voima-anturin käyttöjännitettä 

on nostettu, HX711 -AD-muunninta edeltävän alipäästösuodattimen rajataajuutta on laskettu 

28 hertsiin ja voima-anturin käyttöjännite- ja lähtöjännitejohtimia on lyhennetty. Lyhentä-

mällä käyttö- ja lähtöjännitejohtimia johtimien muodostaman induktiosilmukan pinta-ala on 

mahdollisimman pieni. Johtimen lyhentäminen auttaa myös sähkökentän aiheuttamien häi-

riöiden ja RF-häiriöiden vähentämisessä. 

 

Mittausasetelma on muutoksia lukuun ottamatta sama kuin aiemmassa ryömintämittauk-

sessa eli kytkentä tehtiin kuvan 3.6 mukaisesti. Kuvassa 4.5 on esitetty mittauksissa käytetyt 

jännitemittarit, voima-anturi, SparkFun Load Cell Amplifier -piirilevy ja Raspberry Pi 3 -

korttitietokone.  Mittaus tehtiin samalla alustalla ja samassa paikassa kuin edellinen ryömin-

tämittaus. Myös laitteet, joilla mittaukset tehtiin, olivat samat sillä täydennyksellä, että 

Keysight U1242C -yleismittaria, jolla mitattiin nyt lämpötilaa. Mittaus aloitettiin samana 

viikonpäivänä kuin edellinen mittaus eli perjantaina iltapäivällä. Näin pyrittiin osin varmis-

tamaan, että olosuhteet ovat samat kuin edellisessä mittauksessa. Esimerkiksi eri sähkölait-

teiden käyttöaste on erilainen viikonloppuisin mikä tarkoittaa sitä, että mahdolliset sähkö-

laitteista aiheutuvat häiriöt ovat tuona aikana todennäköisesti arkipäiviä pienempiä. Ryö-

mintämittauksen kestoksi asetettiin 96 tuntia. 

 

 

Kuva 4.5 Kuva ennen ryömintämittauksen aloittamista. Vasemmalla käytetyt jännitemittarit (34465A). Puu-

tason päällä voima-anturi sekä muokattu SparkFun Load Cell Amplifier -piirilevy. 

 

Voima-anturin analogiseksi käyttöjännitteeksi AVDD ennen mittausta mitattiin 4,968 V ja 

HX711 DVDD käyttöjännitteeksi mitattiin 5,157 V. 

 

Kuvassa 4.6 on mittausten perusteella tehdyt kuvaajat, joissa on esitetty voima-anturin käyt-

töjännitteen (sininen) ja voima-anturin lähtöjännitteen (oranssi) käyrämuodot. 
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Kuva 4.6 Sinisellä voima-anturin käyttöjännite ja oranssilla voima-anturin lähtöjännite. Jännitteiden käyrä-

muodot ovat saman näköisiä, vaikka jännitetasot ovat erilaiset.   

 

Kuvasta 4.6 havaitaan ensimmäiseksi häiriöt käyttöjännitteessä, mikä näkyy myös voima-

anturin lähtöjännitteessä. Pahimmillaan käyttöjännite on arvossa 2,306 V ja voima-anturin 

lähtöjännite on arvossa 0,312 mV 17 tunnin kohdalla. Tätä häiriötä ei nähdä Raspberry Pi 

3:n tallentamissa painokuorman arvoissa. Tätä hetkittäistä häiriötä tärkeämpää on havainto 

voima-anturin lähtöjännitteen tasaisuudesta. Verrattuna muokkaamattomaan kytkennän 

voima-anturin lähtöjännitteeseen, kuva 4.9 sininen käyrämuoto, muokatun kytkennän 

voima-anturin lähtöjännitteessä ei nähdä samanlaista värisevää häiriötä mittauksen puolesta 

välistä lähtien. 

 

Kuvassa 4.7 on esitetty mittausten perusteella tehty kuvaaja, jossa on esitetty lämpötilan 

käyrämuoto. Lämpötila mitattiin voima-anturin luota noin viiden sentin etäisyydeltä. 

 

Kuva 4.7 Voima-anturin välittömästä läheisyydestä mitattu lämpötila. Kuvasta havaitaan noin yhden celsius-

asteen säännöllinen vaihtelu. 

Kuvia 4.6 ja 4.7 vertaamalla havaitaan lämpötilan vaikutus voima-anturin käyttöjännittee-

seen ja lähtöjännitteeseen. Lämpötilan kuvaajan viisi huippua nähdään käyttöjännitteen ja 
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voima-anturin lähtöjännitteen kuvaajissa. Käyttöjännitteen kuvaaja laskee -1,6071 mV ajan-

hetkien 80.17.09 ja 96.00.00 välillä. Samalla välillä lämpötila laskee tasan yhden asteen. 

Painokuormana lasku on 1,078 grammaa yhtälöllä 8 laskettuna, kun käyttöjännite laskee ar-

vosta 4,962567 V arvoon 4,961501 V ja vaa’alle asetettu painokuorma on 5015 grammaa. 

Tämän yksittäisen mittauksen perusteella käyttöjännite muuttuu lämpötilan suhteen noin 

1,607 mV/C. Lämpötilan aiheuttama käyttöjännitteen muutos nähdään myös voima-anturin 

lähtöjännitteessä. 

 

Kuvassa 4.8 on aiemman ryömintämittauksen voima-anturin käyttöjännitteen käyrämuoto ja 

muutetun kytkennän voima-anturin käyttöjännitteen käyrämuoto. Kuvassa 4.9 on aiemman 

ryömintämittauksen voima-anturin lähtöjännitteen käyrämuoto ja muutetun kytkennän 

voima-anturin lähtöjännitteen käyrämuoto. Kuvissa 4.10 ja 4.11 on esitetty mittausten pe-

rusteella tehdyt kuvaajat, joissa on esitetty aiemman ryömintämittauksen painokuorman käy-

rämuoto ja muutetun kytkennän ryömintämittauksen painokuorman käyrämuoto. 

 

 

Kuva 4.8 Voima-anturin käyttöjännite 88 tunnin (sininen kuvaaja) ja 96 tunnin (oranssi kuvaaja) mittauk-

sessa. Oranssissa kuvaajassa havaitaan samanlaista epätasaisuutta kuin kuvan 4.7 lämpötilan 

kuvaajassa. 

 

Kuva 4.9 Voima-anturin lähtöjännite 88 tunnin (sininen kuvaaja) ja 96 tunnin (oranssi kuvaaja) mittauksessa. 

Muokatun kytkennän 96 tunnin mittauksessa lähtöjännitteen jännitetaso on 88 tunnin mit-

tausta suurempi ja lähtöjännitteen kuvaaja on tasaisempi. 



34 

 

 

Kuva 4.10 Raspberry Pi 3:lla tallennetut kuorman arvot. Sinisellä on piirretty muokatulla kytkennällä mitattu 

painokuorman käyrämuoto. Punaisella alkuperäisellä Sparkfun Load Cell -piirilevyllä mi-

tattu painokuorman käyrämuoto. 

 

Kuva 4.11 Raspberry Pi 3:lla tallennetut kuorman arvot kymmenen minuutin ajalta. Sinisellä muokatulla kyt-

kennällä mitattu painokuorman käyrämuoto. Punaisella alkuperäisellä Sparkfun Load Cell -

piirilevyllä mitattu painokuorman käyrämuoto. 

 

Kuvan 4.8 perusteella havaitaan, että muokatun kytkennän lähtöjännitteen käyrämuoto on 

jännitetasoltaan suurempi ja epätasaisempi kuin alkuperäisessä kytkennässä. Epätasaisuus 

johtuu osin lämpötilan muuttumisesta, mikä havaitaan vertailemalla lämpötilan käyrämuo-

don kuvaajaa 4.7 ja kuvaa 4.8. Alkuperäisellä kytkennällä tehdyssä 88 tunnin mittauksessa 

ympäristön lämpötila on ollut selvästi tasaisempi tai muokattu kytkentä on reagoinut lämpö-

tilan muutoksiin eri tavalla. 

 

Kuvan 4.9 perusteella voima-anturin lähtöjännite on muokatulla kytkennällä tasaisempi kuin 

alkuperäisellä kytkennällä. Muokatun kytkennän lähtöjännitteessä ei ole alkuperäisen kyt-

kennän lähtöjännitteen kaltaista värisevää häiriötä 40 tunnin mittausjakson jälkeen. Tähän 

muutokseen on todennäköisesti syynä lähtöjännitejohtimien lyhentäminen. Huomioimatta 

yksittäisiä impulsseja tai häiriöitä 40 tunnin mittausjakson jälkeen lähtöjännitteiden vaihte-
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luvälit ovat lähellä toisiaan. Muokattu kytkentä kestää mittaustarkkuuden näkökulmasta pa-

remmin häiriöitä, koska muokatun kytkennän 4,962 V käyttöjännitteellä 1 gramma vastaa 

lähtöjännitteenä 330,8 nV. Alkuperäisen kytkennän 4,372 V käyttöjännitteellä 1 gramma 

vastaa lähtöjännitteenä 291,5 nV. 

 

Muokatun kytkennän voima-anturin lähtöjännitteelle laskettiin ryömintä 96 tunnin ajalta. 

Voima-anturin lähtöjännitettä suodatettiin samalla tavalla kuin aiemmassa ryömintämittauk-

sessa. Menetelmä on esitetty liitteessä 2. Suodatetun voima-anturin lähtöjännitteen kuvaa-

jaan sovitettiin trendiviiva excel-taulukkolaskentaohjelman avulla. Taulukkolaskentaohjel-

man avulla saatiin trendiviivan yhtälö, joka on voima-anturin lähtöjännitteenä ajan funktiona 

 

𝑉𝑜𝑢𝑡 = −10−12  
𝑉

𝑠
× 𝑡 + 0,0017 𝑉.      (14) 

 

Yhtälön 14 avulla laskettuna lähtöjännitteen mittausarvot muuttuvat noin -346 nV (-1,05 

grammaa) 96 tunnin aikana ja noin -86 nV (-0,21 grammaa) 24 tunnin aikana. Painokuorma 

laskettiin yhtälön 7 avulla, kun käyttöjännite 𝑉𝑖𝑛 = 4,962 𝑉. Muokatulla kytkennällä voima-

anturin lähtöjännite ryömii enemmän kuin alkuperäisellä kytkennällä (-605 nV / (24 h)). 

Suurempaan lähtöjännitteen ryömintään on todennäköisesti syynä käyttöjännitteen aiempaa 

mittausta suurempi ryömintä tai käyttöjännitteen vaikutus voima-anturiin. 

 

Kuvien 4.10 ja 4.11 avulla voidaan verrata muokatun kytkennän ja alkuperäisen kytkennän 

vaikutusta Raspberry Pi 3:lla mitattuun signaaliin. Nyt sinisessä kuvaajassa voidaan havaita 

voima-anturin käyttö- ja lähtöjännitejohtimien lyhentäminen, voima-anturin käyttöjännit-

teen kasvattamisen ja alipäästösuodattimen muokkaamisen vaikutus voima-anturin lähtöjän-

nitteeseen. Kuvan 4.10 kuvaajat on piirretty vain 18,3 tunnin ajalta, koska toisessa ryömin-

tämittauksessa Raspberry lopetti tuntemattomasta syystä vaakaohjelman suorittamisen 18,3 

tunnin jälkeen. Kuvaajat eivät ole päällekkäin, koska vaa’an tyhjäpainoa ei ole asetettu tar-

kalleen. Kuvaajista kuitenkin nähdään digitoitujen voima-anturin lähtöjännitteiden muutok-

sien suuruudet. 

Jos yksittäisiä piikkejä ei oteta huomioon, sininen kuvaaja on tasaisempi kuin punainen al-

kuperäisellä kytkennällä saatu kuvaaja. Mittauspisteiden 429 100 ja 438 600 välillä, mikä on 

noin 15 minuutin ajanjakso 11 tunnin kohdalla, molemmissa kuvaajissa ei ole yksittäisiä 

piikkejä. Tällä välillä sinisen kuvaajan huipusta huippuun arvo on 1,148 grammaa ja punai-

sen kuvaajan huipusta huippuun arvo on 1,737 grammaa. Muokatulla kytkennällä tehdyn 

mittauksen kuvaajan vaihteluväli on tällä välillä 0,589 grammaa pienempi kuin alkuperäi-

sellä kytkennällä tehdyn mittauksen kuvaajan vaihteluväli. 

 

Muokatulla kytkennällä tehtyjen mittauksien perusteella voima-anturin differentiaalinen 

lähtöjännite ja lopullinen Raspberry Pi 3:lla tulkittava kuorman arvo sisältävät vähemmän 

häiriöitä kuin aiemmassa ryömintämittauksessa. Toisin sanoen suodattimen lisääminen, 

voima-anturin johtimien lyhentäminen ja käyttöjännitteen nostaminen vähensivät kohinaa 

vaakajärjestelmän analogisessa osassa. Suurin vaikutus vaakajärjestelmän mittaustarkkuu-

den parantumiseen on todennäköisesti voima-anturin johtimien lyhentämisellä ja alipääs-

tösuodattimen lisäämisellä. Voima-anturin lähtöjännitteen arvot ryömivät muokatulla kyt-

kennällä enemmän kuin alkuperäisellä kytkennällä. Ryömintä ei kuitenkaan vaikuta oleelli-

sesti mittaustulokseen, mikä nähdään esimerkiksi kuvasta 4.10. 

 

Olisi hyvä tutkia lisää voima-anturin lähtöjännitteen yksittäisten piikkien syytä. Esimerkiksi 

luettava data saattaa turmeltua, jos digitaalista mittaussignaalia luetaan AD -muuntimelta 

samaan aikaan, kun AD -muunnin mittaa voima-anturin lähtöjännitteen arvoja (Piotrowski 
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2016). Koska muokatun kytkennän kuorman mittaussignaalissa suurin osa häiriöstä on yk-

sittäisiä piikkejä, digitaalinen tai ohjelmallinen suodattaminen voi uudella kytkennällä olla 

helpompaa kuin vanhalla kytkennällä. 

5. POHDINTA 

Alun perin tavoitteena oli lisätä erillinen PI-LC -suodatin voima-anturin ja RC-suodattimen 

väliin. Ongelmaksi muodostui eri suodattimien yhteensopimattomuus keskenään. Jotta eril-

linen suodatin olisi saatu toimimaan, olisi kytkentään jouduttu lisäämään esimerkiksi jännit-

teenseuraaja puskuriksi. Puskurin tavoitteena olisi ollut estää RC-suodattimen tuloimpe-

danssin vaikutus suunniteltuun suodattimeen. Puskurin lisäämisen seurauksena kytkentään 

olisi tullut lisää komponentteja ja rakenteellista monimutkaisuutta. Tämä olisi suurella to-

dennäköisyydellä lisännyt mittaussignaaliin kohinaa ja häiriötä. Esimerkiksi, jos puskurina 

tai komponenttina suodatinkytkennässä käytettäisiin kohinaltaan pieniä Analog Devicesin 

ADA4805-1 tai Texas Instrumentsin OPA189 operaatiovahvistimia, vaakajärjestelmän tark-

kuus voisi kärsiä molempien vahvistimien Input Offset:in seurauksena. Lisäksi kytkentään 

lisättävän LC -suodattimen kelan ja kondensaattorien olisi pitänyt olla vähintään useita mil-

lihenryjä ja millifaradeja, jotta rajataajuus olisi saatu tarpeeksi pieneksi. Näin suuria keloja 

ja kondensaattoreita on haastavaa löytää, niiden toleranssit ovat suuria ja ne veisivät ylimää-

räistä tilaa kytkennässä. 

 

Mikäli tutkimuksen vaakajärjestelmää halutaan vielä parantaa, on kannattavaa kiinnittää 

huomiota seuraaviin seikkoihin. 

HX711 AD –muunnin ei välttämättä kykene ottamaan mittausarvoja voima-anturilta samaan 

aikaan, kun luetaan mittausdataa AD–muuntimelta tietokoneelle. Tällöin tietokoneelle lähe-

tetty mittausdata voi olla turmeltunutta. Ongelma on vältettävissä, jos HX711 pidetään vir-

ransäästötilassa ja herätetään ainoastaan, kun halutaan lukea mittausarvoja AD–muunti-

melta. (Piotrowski 2016). 

Koska AD–muunnin piirilevyineen on sijoitettu voima-anturin viereen kuormatason ja 

voima-anturin alapuolella olevan alatason väliin, järjestelmän EMI–suojausta voidaan pa-

rantaa koteloimalla järjestelmä johtavalla materiaalilla. Kotelon on oltava joustava levyjen 

välillä, jotta se ei mekaanisesti häiritse voima-anturin toimintaa. 

Edellisten huomioiden lisäksi järjestelmän häiriöitä voidaan poistaa esimerkiksi ohjelmalli-

sella suodatuksella (Thinh et al. 2018, 1), joka osaa erottaa mittausarvojen virheelliset hei-

lahdukset. 

Eräs mahdollinen tapa ehkäistä lämpötilan aiheuttamaa painokuorman mittausarvojen ryö-

mintää voisi olla lämpötilan mittaaminen korttitietokoneella samalla, kun mitataan paino-

kuormaa. Tällöin voitaisiin laskea mahdollinen painokuorman muutos, kun lämpötila muut-

tuu. 
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6. YHTEENVETO 

Työssä tutkittiin kirjallisuustutkimuksen ja mittauksien avulla venymäliuskoilla toteutetun 

voima-anturin sähköistä rakennetta, häiriöitä ja menetelmiä, jotka auttavat parempien mit-

taustuloksien saamiseen. 

 

Kirjallisuustutkimuksessa kävi ilmi, että monet häiriölähteet vaikuttavat vaakajärjestelmän 

herkkään analogiseen signaaliin. Vaakajärjestelmän omat komponentit aiheuttavat mittaus-

tulokseen virhettä. Kohinalajeja on useita, jotka eri tavoin vaikuttavat mittaussignaalin si-

sältämään kohinaan. Esimerkiksi komponenttien valinnalla ja sijoittelulla voidaan vaikuttaa 

kytkennän tuottaman luontaisen kohinan määrään. 

Sähkömagneettiset häiriöt ovat myös merkittävä häiriölähde vaakajärjestelmässä. Sähkö-

magneettisilta häiriöiltä voidaan suojautua muun muassa suodattamalla voima-anturin läh-

töjännitettä ja huolehtimalla järjestelmän EMI -suojauksesta. 

 

Mittauksen kokeellisessa osassa tehtiin mittauksia vaakajärjestelmällä, joka koostui punni-

tuslevystä, venymäliuskoihin pohjautuvasta voima-anturista, 24 bittisen AD-muuntimen si-

sältävästä analogisesta etuasteesta ja mittausdatan tallentavasta korttitietokoneesta. Voima-

anturin nimellinen maksimikuorma oli 30 kg ja valituilla asetuksilla vaakajärjestelmän reso-

luutio oli 292 nV/ 1 g. Tutkimuksen kokeellinen osuus tuki kirjallisuustutkimuksen väitteitä 

ja toi uusia näkökulmia vaakajärjestelmän häiriöihin. 

Mittauksissa vahvistettiin se, että käyttöjännitteen muutokset näkyvät suoraan Raspberrylla 

saadussa kuorman arvossa. Voima-anturilta tulevan signaalin signaali-kohina-suhteen pa-

rantamiseksi sillan syöttöjännitteen tulee olla riittävän korkea. Käyttöjännite ei kuitenkaan 

vaikuta lineaarisesti mittaustulosten tarkkuuteen, koska voima-anturin signaalikohinasuhde 

on erilainen eri käyttöjännitteillä. Lisäksi jännitteen nostaminen kasvattaa myös sillan läpi 

kulkevaa virtaa, joka lämmittää siltaa ja voi lisätä kohinaa. 

Ryömintämittauksissa havaittiin, että pelkästään voima-anturin johtimen lyhentämisellä on 

suuri merkitys mittauksen häiriöihin. Järjestelmän EMI -suojausta parantamalla voidaan 

päästä vielä parempiin tuloksiin. Häiriösuojausta ulkoisia sähkömagneettisia häiriöitä vas-

taan voisi parantaa vielä mm. koteloimalla laite asianmukaisella suojakotelolla. 

Mittauksissa havaittiin myös lämpötilan vaikutus voima-anturin lähtöjännitteeseen. Pelkäs-

tään yhden celsiusasteen muutos aiheutti noin 1,607 millivoltin muutoksen käyttöjännittee-

seen, joka muokatun kytkennän ja 5015 g kuorman tapauksessa tarkoittaa 1,078 gramman 

muutosta tuloksessa. 

Usean vuorokauden kestäneissä ryömintämittauksissa havaittiin, että voima-anturilta tuleva 

signaali muuttuu ajan funktiona jo ennen AD-muunnosta, vaikka kuorma pidettiin vakiona. 

Muutosta ei selitä pelkästään käyttöjännitteen muutos. Voima-anturin lähtöjännitteen arvo 

laski alkuperäisellä kytkennällä 24 tunnin aikana 0,21 grammaa. 

Tutkimuksen kokeellisessa osuudessa myös muokattiin vaakajärjestelmän kytkentää. Alku-

peräisen kytkennän suodatusta muutettiin ja sillan käyttöjännitettä nostettiin. Lisäksi voima-

anturilta tuloasteelle tulevaa johdotusta lyhennettiin. Suodatinsuunnittelussa oleellisia seik-

koja olivat kytkennän pitäminen yksinkertaisena ja oikeanlaisen kondensaattorin valinta. 

Kytkentää muuttamalla saatiin voima-anturin lähtöjännite vähähäiriöisemmäksi. Korttitieto-

koneella tallennettujen kuormien arvojen vaihteluväli oli pienempi muokatulla kytkennällä. 
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LIITTEET 

Liite 1. SparkFun HX711 Load Cell Amplifier -kytkentä 

 

 

Liite 2. Menetelmä, jolla suodatettiin mittausarvojen piikit pois lähtöjännitteestä 

Voima-anturin lähtöjännitteen piikit suodatettiin tallennetuista lähtöjännitteiden arvoista 

pois seuraavalla tavalla: Suurimman ja pienimmän arvon erotus laskettiin näytteiden 10 000 

ja 140 000 väliltä. Tällä välillä lähtöjännitteen arvot eivät sisällä silmämääräisesti merkittä-

viä piikkejä. Erotukseksi saatiin 2,163 µV. Tämä arvo vielä puolitettiin ja pyöristettiin alas-

päin, jolloin saatiin arvo 1 µV. Seuraavaksi suodatettiin pois lähtöjännitteiden arvot, jotka 

ovat 1 µV suurempia tai pienempiä kuin edellinen lähtöjännitteen arvo. Jos mittausarvo oli 

suurempi tai pienempi, muutettiin se saman arvoiseksi kuin edellinen lähtöjännitteen arvo. 

𝐽𝑂𝑆(𝑇𝐴𝐼(𝐴2 > (𝐶1 + 0,000001); 𝐴2 < (𝐶1 − 0,000001)); 𝐶1; 𝐴2). Yhtälössä A2 on kä-

siteltävä lähtöjännitteen arvo ja C1 on edellinen suodatettu arvo. 

 

Liite 3. Matlab-funktio, jolla suodatettiin Raspberry Pi 3 -korttitietokoneella mitattuja 

arvoja 

Muuttujassa driftmittaus on mittauksessa tallennetut arvot. Muuttujassa filtered on uudet 

suodatetut arvot. 
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