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Vibration analysis examines the vibration frequencies and amplitudes of a body or a 
structure. Based on the analysis, it is possible to determine the condition of the object under 
study, significantly extend its service life and improve the quality of the work. Performing 
vibration analysis using traditional methods is quite a laborious and expensive process, that 
requires a specialized professional which is why efforts have been made to find alternative 
solutions to them. Wireless sensors make the process easier and reduce costs, but their 
suitability for vibration analysis is uncertain. The aim of this dissertation is to investigate 
their applicability to vibration analysis by highlighting the strengths and weaknesses of 
wireless sensors. 
 
The theory section introduces the wireless accelerometer(s) and the MEMS technology they 
contain in more detail, examines its development, and compares the various properties of 
sensors based on that technology using tabulation. In addition, at the theoretical level, how 
wireless sensors behave as a measuring device is studied and one of the most important 
mathematical methods related to signal processing is presented. A case study is then 
performed on two vibration prone objects using a wireless accelerometer. Several other 
methods are used to compare. The results are tabulated, and conclusions are presented as 
well as the suitability of the measuring devices are assessed. 
 
The study showed that due to the low sampling frequency of the wireless sensor, its 
suitability for vibration analysis is very limited compared to alternative methods. In addition, 
the method the sensor is attached to the surface of the object under study also significantly 
affects the result of the analysis. However, in certain cases, such as in quality control a 
wireless sensor can be considered a viable option, given its limitations. 
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1 JOHDANTO  

 

 

Pyöriviä laitteita käytetään monissa eri sovelluksissa, kuten tehtaissa, laivoissa ja 

voimalaitoksissa. Jokainen pyörivä laite värähtelee luontaisesti, esimerkiksi 

jäännösepätasapainon takia ja ylimääräinen rakenteiden värähtely lyhentää laitteen 

käyttöikää. Joissakin tapauksissa liiallinen värähtely vaikuttaa suoraan lopputuloksen 

laatuun, jonka vuoksi värähtelyn seuranta on tärkeää. Värähtelyanalyysi perustuu 

rakenteiden ja sen komponenttien värähtelytutkimuksiin, jossa selvitetään 

värähtelykäyttäytymistä. Analyysin perusteella voidaan määrittää jo tuotantovaiheessa 

rakenteelliset ja mitoitukselliset ongelmakohdat, sekä eliminoida ne. Tällä toimenpiteellä 

saadaan aikaan huomattavia kustannussäästöjä ja pidennetään laitteen käyttöikää. Perinteisiä 

menetelmiä käyttäen värähtelyanalyysin suorittaminen on varsin kallis ja työläs prosessi. On 

olemassa vaihtoehtoisia menetelmiä analyysin suorittamiseen, mutta niistä ei ole vielä 

juurikaan todettu ovatko ne toimivia vai ei. MEMS-teknologiaan pohjautuvat 

kiihtyvyysanturit ovat varteenotettava vaihtoehto värähtelyanalyysin suorittamiselle 

(Koene, Viitala, Kuosmanen, 2019). 

 

1.1 Tutkimusongelma 

Perinteisesti värähtelyä mitataan pietsosähköilmiöön perustuvilla kiihtyvyysantureilla, jotka 

tulee fyysisesti kiinnittää laitteen laakeripesään, tai muuhun värähtelylle alttiiseen 

rakenneosaan. Antureiden oikeaoppinen kiinnittäminen ja kaapelointi on varsin työlästä, 

sekä kallista, sillä jo olemassa olevilla laitteilla tulee usein mitata montaa eri komponenttia 

yhdellä kertaa. Mittaamisen vaikeuden ja korkeiden kustannusten vuoksi tyypillisesti 

tarkastellaan vain kriittisesti värähteleviä komponentteja. Oikean mittausanturin valinta 

vaikuttaa oleellisesti kokeen lopputulokseen, sekä nopeuttaa työprosessia. Langattomat 

MEMS-teknologiaan pohjautuvat kiihtyvyysanturit ovat perinteisiin pietsosähköpohjaisiin 

mittalaitteisiin verrattuna helppokäyttöisempiä ja kustannustehokkaampia, mutta niiden 

mittatarkkuus ei yllä samoihin lukemiin perinteisten kanssa. Kustannustehokkuus käy ilmi 

mittalaitteen hinnassa ja itse mittausprosessissa. MEMS-teknologiaan pohjautuvat anturit 

maksavat usein vain muutamia kymmeniä euroja, kun taas perinteiset mittalaitteet voivat 

maksaa jopa satoja tuhansia euroja. Esimerkkinä värähtelyanalyysin suorittamisesta voidaan 

käyttää ajossa olevaa paperikonetta. Jotta perinteisillä menetelmillä voidaan suorittaa 
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oikeaoppinen analyysi, tulee laite pysäyttää, jotta mittalaitteet johtoineen voidaan kiinnittää. 

Sen jälkeen laite tulee käynnistää, jotta analyysi voidaan suorittaa ja analyysin päätyttyä taas 

sammuttaa laitteiston irrottamiseksi. Koko prosessi laitteiston asentamisesta kaapelointiin ja 

paperikoneen sammutettuna olemiseen on kallista. Tämän vuoksi kustannussyistä 

värähtelyanalyysia usein yksinkertaistetaan mittaamalla vain kriittisiä komponentteja. 

Langattomilla antureilla pystyttäisiin eliminoimaan monia perinteisten mittalaitteiden 

aiheuttamia ongelmia, mutta koska langattomat anturit eivät ominaisuuksiltaan yllä samalle 

tasolle, on niiden soveltuvuutta analyysiin vaikea arvioida (Koene, Viitala, Kuosmanen, 

2019). 

 

1.2 Tutkimuksen tavoite 

Koska perinteisen värähtelyanalyysin suorittaminen on suhteellisen kallis ja työläs prosessi, 

tutkimuksessa pyritään löytämään ja tuomaan esiin vaihtoehtoisia menetelmiä analyysin 

suorittamiseksi. Tutkitaan langattomien kiihtyvyysantureiden tuomia mahdollisuuksia ja 

verrataan niitä mittalaitteena perinteisiin pietsosähköpohjaisiin antureihin. Soveltuvuutta 

tutkitaan taulukoimalla antureiden parametreja ja suorittamalla värähtelyanalyysi case-

tutkimuksena. Case-tutkimuksessa esitellään teollisuudessa käytetty 

värähtelyanalyysimenetelmä ja verrataan sitä langattomalla anturilla suoritettuun analyysiin. 

Case-tutkimuksen tuloksien pohjalta päätellään langattoman anturin soveltuvuutta kyseiseen 

värähtelyanalyysiin. 

 

 

 

2 TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

 

Tässä osiossa esitellään tutkimuksen teoreettinen osuus, jossa käydään läpi MEMS-

teknologia yleisesti ja tutkitaan MEMS-antureiden valmistusmenetelmiä, sekä erilaisia tähän 

teknologiaan perustuvia kiihtyvyysantureita. Lisäksi selvitetään värähtelyanalyysin 

suorittamiseen tarvittavat tekniikat, komponentit, laitteistot sekä pohditaan että tuodaan esiin 

omia ajatuksia ja näkökulmia langattomiin antureihin liittyen. 
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2.1 Langaton kiihtyvyysanturi 

Langattomat anturit toimivat yleensä akuilla, ovat kooltaan pieniä ja lähettävät mitatut 

värähtelyarvot IOT-sovellusten avulla langattomasti suoraan puhelimeen, tablettiin tai 

tietokoneeseen. Helppokäyttöisyytensä ja kustannustehokkuutensa ansiosta langattomat 

anturit tarjoavat vaihtoehtoisen tavan perinteiselle värähtelyanalyysin suorittamiselle. 

Suurin heikkous langattomilla antureilla on mittaustarkkuus, joka ei yllä lähellekään 

pietsosähköpohjaisia antureita. Langattomilla antureilla värähtelyn mitattava taajuuskaista 

pyörii muutaman kilohertsin paikkeilla, kun taas vanhemmilla analogisilla antureilla 

päästään 50 kilohertsin tasolle. Toinen ongelma langattomissa antureissa on akun kesto, joka 

yleisesti uusissa antureissa on useita vuosia, mutta lämpötilojen vaihtelun ja kovan käytön 

myötä se saattaa muuttua huomattavasti lyhyemmäksi. Kiinnityksen kanssa ongelmana on 

itse MEMS-elementin suojaaminen. Esimerkkinä voidaan käyttää RuuviTagin langatonta 

kiihtyvyysanturia, jonka valmistaja myy valmiiksi suojattuna muoviseen IP67-luokituksen 

koteloon. MEMS-elementti on suhteellisen herkkä ulkopuoliselle rasitukselle ja tämän 

vuoksi kotelointi on tarpeen. Kotelointi kuitenkin aiheuttaa anturille kiinnitysongelmia, sillä 

mittalaitteen havaitsema värähtely kulkee muovisen kotelon kautta, joka saattaa vääristää 

signaalia. Ideaalitilanteessa mittalaite kiinnitettäisiin suoraan mitattavaan kohteeseen, mutta 

anturin ominaisuuksien vuoksi se on hankalaa. Yleensä värähtelyanalyysia suorittaessa 

asetetaan useita antureita eri kohtiin mitattavaa laitetta. Langattomilla antureilla tästä syntyy 

ongelma, sillä useiden antureiden lähettämän signaalin yhdistäminen yhdeksi luettavaksi 

kokonaisuudeksi on hankalaa. Anturin mittaama värähtelydata siirretään yleensä joko 

Bluetooth-yhteyden tai Wifin avulla laitteeseen, jolla se luetaan. Bluetooth-yhteydellä on 

suhteellisen lyhyt kantama ja hidas tiedonsiirtonopeus. Nopealla WLAN-yhteydellä voidaan 

poistaa Bluetoothin aiheuttamat ongelmat. Esimerkkinä käytetty RuuviTag-anturi on esitetty 

kuvassa 1 (Koene, Viitala, Kuosmanen, 2019). 
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               Kuva 1. RuuviTagin langaton anturi koteloineen. 

 

2.2 MEMS-teknologia 

MEMS-lyhenne tulee sanoista Microelectromechanical Systems, jota käytetään USA:ssa, 

kun taas Euroopassa vastaava lyhenne MST tulee sanoista Microsystems Technology. 

(Maluf & Williams 2004, s. 2). MEMS-teknologialla tarkoitetaan prosessia, jolla 

valmistetaan mikroskooppisen pieniä integroituja laitteita ja kokonaisuuksia, joissa 

yhdistetään mekaanisia ja elektronisia komponentteja. Systeemit kootaan käyttäen 

integroituja virtapiirejä eli mikropiirejä, jotka hyödyntävät eräkäsittelytekniikkaa. Tekniikan 

avulla systeemi pystyy käsittelemään suuren määrän toistuvaa dataa ilman käyttäjän apua. 

Näillä millimetrin tai mikrometrin kokoisilla komponenteilla pystytään havaitsemaan 

muutoksia makrotasolla, jonka vuoksi suurin osa kiihtyvyysantureista hyödyntää niitä 

(Loughborough University 2002, s. 1). 

 

MEMS-teknologian kehitys alkoi jo 1950-lvulla, jolloin ideaa testattiin vasta 

laboratoriotasolla. Teknologia kehittyi asteittain parempaan suuntaa ja 1990-luvun 

puolivälissä MEMS-teknologiaan pohjautuvia komponentteja alkoi näkyä jo tavallisissa 

kuluttajien tuotteissa. Näitä tuotteita olivat esimerkiksi autoista löytyvät turvatyynyt, joiden 

toiminta perustuu MEMS-kiihtyvyysanturiin, joka havaitsee muutoksia auton nopeudessa. 

(Loughborough University 2002, s. 3). Järjestelmä on suunniteltu siten, että 
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kiihtyvyysanturin havaitessa auton hidastumisen, joka on suurempi kuin ajoneuvon 

jarrutusvoima, se laukaisee pienen räjähteen. Räjähde täyttää turvatyynyn typpikaasulla, 

mikä puolestaan suojaa kuljettajaa ja matkustajia törmäyksen aiheuttamilta voimilta. (Brain, 

2020. s.3). Muita MEMS-teknologiaan perustuvia tuotteita olivat muun muassa 

lääketieteessä käytettävät paineanturit ja mustesuihkutulostimien päät. Nykyään MEMS-

teknologiaan pohjautuvia antureita löytyy lähes jokaisesta puhelimesta, älykellosta ja 

autosta, joten niiden valmistuskustannukset ovat laskeneet huomattavasti mahdollistaen 

niiden käytön arkipäiväisissä sovelluksissa. Kehityksen huiman tahdin voi huomata siitä, 

että modernissa älypuhelimessa oleva MEMS-gyroskooppi on painoltaan gramman 

sadasosan verran ja kooltaan suurin piirtein hiekanjyvän kokoinen. Vanhanaikaisessa 

ilmailuteknologiassa käytettiin samankaltaista gyroskooppia, kuin aiemmin mainitussa 

älypuhelimessa mittaamaan lentokoneen kallistusta, kääntymistä ja nyökkäämistä. Kyseinen 

gyroskooppi oli kooltaan kymmenien senttien kokoinen ja painoltaan useamman 

kilogramman verran. MEMS-teknologian nopean kehityksen ansiosta sitä pidetään tänä 

päivänä yhtenä lupaavimmista tekniikan aloista. Kehitteillä oleva NEMS eli 

Nanoelectromechanical Systems -teknologia mahdollistaa tulevaisuudessa ihmishenkien 

pelastamisen ja elämän muuttamisen parempaan suuntaan (Engineering PRODUCT design, 

2019). NEMS-teknologian avulla voidaan tulevaisuudessa kehittää esimerkiksi nykyistä 

parempia sydämentahdistimia tai ihon alle asennettavia verensokerin mittauslaitteita.   

 

MEMS-antureiden pienen koon ja käytön yleistymisen myötä niiden hinta on laskenut 

erittäin alhaiseksi, mikä puolestaan nostaa kaupallista menestystä ja nopeuttaa teknologian 

kehittymistä. Näiden antureiden energiankulutus on merkittävästi parempi verrattuna 

mekaanisiin antureihin, mutta tarkkuus ei yllä samalle tasolle perinteisiin mittalaitteisiin 

nähden. Energiankulutus pysyy mikrowattien tasolla ja tarkkuus nanomittakaavassa. Pienen 

kokonsa ansiosta MEMS-antureilla voidaan saavuttaa asioita, jotka ovat fyysisesti 

mahdottomia perinteisillä mekaanisilla antureilla. Haittapuoli MEMS-antureilla on se, että 

valmistus ja käyttö pienissä määrissä ei ole kannattavaa lähinnä kustannusten vuoksi. 

Tutkimus ja kehitystyö uusille MEMS-kokonaisuuksille on erittäin kallista. Anturit tulee 

valmistaa puhdastilaolosuhteissa, niitä voidaan valmistaa vain tietyissä tuotantolaitoksissa, 

sekä niiden testaus on hyvin pitkä ja vaativa prosessi. Tämän vuoksi uudenlaisen anturin 

valmistus ja kehitys pienellä mittakaavalla ei ole kannattavaa (Engineering PRODUCT 

design, 2019). 
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2.3 MEMS-antureiden valmistus 

MEMS-anturit valmistetaan kiinnittämällä erilaiset mikromekaaniset komponentit 

integroituun piirilevyyn, jossa komponenttien valmistus tapahtuu Micromachining-

menetelmällä. Kyseinen menetelmä on yleisnimitys valmistustavalle, joka sisältää monta 

erilaista valmistustapaa. Yksinkertaistamisen vuoksi käsitellään aihetta yleisellä tasolla. 

Menetelmä on siis tarkoitettu mikroskooppisen pienien elementtien valmistukseen ja 

muistuttaa hyvin pitkälti CNC-koneistusta. Micromachining-prosessissa elementit 

valmistetaan yhdistelemällä erilaisia silikonipohjaisista yhdisteistä aihioksi, josta 

koneistuksen tapaan muokataan haluttu lopputulos. Kuvassa 2 on esitetty kyseinen prosessi. 

 

 
Kuva 2. Micromachining-periaate prosessivaihe kerrallaan. (Mukaillen Oboe, 2011) 

 

Menetelmän jälkeen yhdistetään mekaanisia- ja elektronisia komponentteja yhdeksi 

toimintakokonaisuudeksi. Mikropiirille voidaan esimerkiksi yhdistää mekaaninen 

kamparakenne, jonka avulla voidaan mitata värähtelyä, sekä elektroninen kondensaattori, 

johon voidaan varastoida sähköä. Kuvassa 3 on esitetty kaavamainen kuva komponenttien 

yhdistelystä (Heidari, 2013. s. 2-3). 
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Kuva 3. Kaavamainen periaate MEMS-antureiden kokoonpanosta. (Mukaillen 

Loughborough University, 2002, 2) 

 

2.4 Langattomat anturit mittalaitteena 

Perinteisillä analogisilla antureilla yleensä pystytään ja halutaan lukea vain yhtä tietoa, joka 

on värähtelydata. Tämän vuoksi analyysin suorittajan on helppo tulkita mittauksesta saatua 

dataa ja tehdä sen perusteella johtopäätöksiä. Langattomat anturit tuovat esiin monia uusia 

mahdollisuuksia mitattavien suureiden kannalta. Esimerkkinä käytetään RuuviTagin 

langatonta anturia, jolla yksinään pystyy kiihtyvyyksien lisäksi mittaamaan lämpötilaa, 

kosteutta ja painetta. RuuviTag-anturi kuuluu niin sanotun avoimen lähdekoodin antureihin, 

jossa käyttäjä voi itse tarjota anturille kehitysmenetelmiä ja tarpeen mukaan muokata sitä 

vastaamaan paremmin omia tarpeita. Verrattuna perinteisiin analogisiin antureihin, joilla 

yleensä mitataan ja tutkitaan vain yhtä suuretta, nämä MEMS-pohjaiset avoimen 

lähdekoodin langattomat anturit tarjoavat lähes rajattoman määrän mahdollisuuksia, sekä 

sovelluskohteita. RuuviTag-anturin lähdekoodi perustuu c-ohjelmointikieleen, joka on 

suhteellisen yksinkertainen ja helposti opittava ohjelmointikieli. Käyttäjä voi itse muokata 

koodia toimimaan haluamallaan tavalla tai vaihtoehtoisesti ladata suoraan internetistä 

valmiita toiminnan käsikirjoituksia, joita arkikielessä kutsutaan skripteiksi. Nämä skriptit 

ovat muiden käyttäjien tekemiä valmiita koodeja, joilla anturin toimintatapaa voi muokata. 
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Jos käyttäjä ei kuitenkaan löydä tarvitsemaansa skriptiä, eikä itse osaa sellaista tehdä, on 

olemassa monia yrityksiä, jotka valmistavat varta vasten räätälöityjä skriptejä asiakkailleen 

(Jämsä, 2018). 

 

Useiden langattomien antureiden käyttö värähtelyanalyysissa on myös mahdollista ja 

huomattavasti yksinkertaisempaa kuin analogisilla antureilla. Analogisilla antureilla usean 

mittalaitteen käyttö lisää johdottamista, mikä hankaloittaa prosessia, sekä kuluttaa paljon 

työtunteja. Langattomia antureita voi periaatteessa kiinnittää useaan eri kohtaan mitattavaa 

kokonaisuutta ilman suurta työmäärää. Tällöin tutkittavasta kohteesta saadaan enemmän 

tietoa yhdellä kertaa ja tähän voidaan yhdistää edellä mainitut antureiden 

muokkausmahdollisuudet, jolloin kohteesta voidaan tutkia muitakin asioita, kuin pelkkää 

värähtelyä. Tässä tulee kuitenkin ottaa huomioon käsiteltävän datan määrän nousu, sekä 

prosessin monimutkaistuminen. Analogisilla mittalaitteilla datan tulkinta on usein 

helpompaa ja määrä suhteellisen vähäinen. Useita langattomia antureita käytettäessä datan 

määrä nousee huomattavasti ja kun mukaan luetaan vielä ylimääräiset mitattavat suureet, 

tulkinnan kompleksisuus nousee. Tässä tilanteessa saattaa jo tarvita uuden koulutuksen 

datan oikeaoppiseen käsittelyyn, jolloin tulee miettiä kannattavuutta. Vaikka MEMS-

pohjaisilla antureilla voidaan helposti, halvalla ja monipuolisesti mitata erilaisia suureita, 

tulee miettiä, onko se oikeasti tarpeellista tai edes kannattavaa. 

 

2.5 MEMS-kiihtyvyysanturi 

Otetaan tarkasteluun muutama yleisesti saatavilla oleva ja hinnaltaan edullinen MEMS-

teknologiaan pohjautuva kiihtyvyysanturi. Tutkitaan ja taulukoidaan niiden yksityiskohtia, 

sekä vertaillaan niitä perinteiseen pietsosähköpohjaiseen kiihtyvyysanturiin. Vertailussa 

käytetään seuraavia MEMS-teknologiaan pohjautuvia kapasitiivisia kiihtyvyysantureita: 

ADXL_355-, MPU-6050-, sekä RuuviTag-anturin sisältä löytyvää LIS2DH12-

kiihtyvyysanturia. Näitä antureita verrataan pietsosähköpohjaiseen analogiseen HS-

100S1005008-vaihtovirtakiihtyvyysanturiin. Taulukossa 1 on esitetty antureiden 

yksityiskohtien vertailua. 
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Taulukko 1. Taulukossa esitetty neljän erilaisen kiihtyvyysanturin parametreja. (Handsford 

sensors; Analog Devices, 2018, s.3-8; InvenSense, 2013; STMicroelectronics, 2017) 

 

Antureita keskenään verrattaessa voidaan huomata hyvinkin paljon eroavaisuuksia 

yksityiskohdissa. Antureiden soveltuvuutta värähtelyanalyysiin voidaan määrittää 

tutkimalla taulukoituja arvoja ja vertailemalla niitä keskenään.  

 

Mittausvälillä tarkoitetaan suurinta kiihtyvyyden arvoa, jonka anturi pystyy mittaamaan 

ennen signaalin katkeamista. Tyypillisesti pienemmällä mittausvälin arvolla pystytään 

tarkemmin havaitsemaan pienempiä värähtelyn muutoksia, kun taas suuremmat arvot ovat 

parempia voimakkaamman värähtelyn mittaukseen. MEMS-antureilla mittausväli on 

ilmoitettu kolmena eri arvona, sillä niiden mittausväli on säädettävä tilanteen mukaan, kun 

taas pietsosähköanturilla on vain yksi maksimiarvo. Mittausväli ilmoitetaan gravitaation (g) 

eli painovoiman kerrannaisena (Freescale Semiconductor, 2007). Taulukkoa tarkastelemalla 

voidaan huomata, että analogisella anturilla mittausväli on huomattavasti suurempi 

verrattuna digitaalisiin antureihin.  

 

 ADXL_355 MPU-6050 LIS2DH12 HS100S100500

8 

Mittausväli (g) ±2, ±4, ±8 *g ±2, ±4, ±8, 

±16*g 

±2, ±4, ±8, 

±16*g 

±80 *g 

Mittatarkkuus 3.9, 7.8, 15.6 

μg 

2.048, 4.096, 

8.192, 16.384 

LSB/g 

1, 2, 4, 8, 12, 

16, 32, 64, 

192 mg/digit 

100mV/g 

Näytteenottotaajuus 

(Hz) 

3.906 - 4000 3.9 - 1000 1.0 - 5300 2.0 -10000 

Spektrin tehon tiheys 

(μg/ Hz) 

25/1 Hz 400/10 Hz 220/1300 Hz - 

Mittausakselit (x,y,z) 3 3 3 1 

Ulostulo Digitaalinen 

(I2C, SPI) 

Digitaalinen 

(I2C) 

Digitaalinen 

(I2C, SPI) 

Analoginen 

Hinta (€) 26.14 1.25 1.33 210 
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Mittatarkkuudessa huomataan myös suuria eroavaisuuksia, sekä erilaiset yksiköt antureiden 

kesken. Yksiköiden ero johtuu siitä, että MEMS-anturi on digitaalinen ja pietsosähköanturi 

on analoginen. Digitaalisella anturilla mittatarkkuus ilmoitetaan μg, LSB/g tai mg/digit. 

Kuten aiemmin mainittiin, niin myös mittatarkkuus MEMS-anturilla on säädettävä. Vaikka 

MEMS-antureilla yksiköt eroavat jokaisen kohdalla toisistaan, voidaan niitä verrata suoraan 

toisiinsa, sillä jokainen yksikkö tarkoittaa samaa asiaa vain eri tavalla ilmaistuna. 

Analogisella anturilla ulostulosignaali ilmoitetaan mV/g tarkoittaen, että 10*g suuruinen 

kiihtyvyysarvolla ulostulosignaali ilmoittaa 1000 mV arvon. Mittatarkkuus on yksi 

tärkeimmistä kiihtyvyysanturin parametreista, sillä se kertoo anturin tarjoaman muutoksen 

värähtelyn ja jännitteen välillä. Tyypillisesti pienellä mittatarkkuudella pystytään 

yksityiskohtaisemmin havaitsemaan korkean taajuuden signaaleja ja päinvastoin korkean 

mittatarkkuuden anturilla pienen taajuuden signaaleja (National Instruments, 2019).  

 

Näytteenottotaajuus on myös yksi tärkeimmistä kiihtyvyysanturia määrittävistä 

parametreista, sillä se ilmaisee kuinka monta värähtelyä sekunnissa anturi pystyy 

havaitsemaan. Tämä on värähtelyanalyysissä erittäin tärkeä parametri, sillä mitä korkeampi 

näytteenottotaajuus on, sitä aikaisemmin tutkittavasta laitteesta voidaan havaita 

epätavallisesti värähtelevät komponentit. Kuten taulukosta voidaan huomata, on analogisella 

pietsosähköanturilla huomattavasti korkeampi näytteenottotaajuus verrattuna digitaalisiin 

MEMS-antureihin. Tämän vuoksi perinteiset anturit usein soveltuvat värähtelyanalyysin 

suorittamiseen paremmin verrattuna MEMS-antureihin. (National Instruments, 2013). 

Langattomilla antureilla ongelmaksi muodostuu usein korkealla taajuudella mitattavien 

signaalien prosessointi. Jos LIS2DH12-anturilla mitataan värähtelyä sen 

maksiminäytteenottotaajuudella, eli 5300 Hz värähtelyllä, syntyy reilu viisi tuhatta 

mittauspistettä joka sekunti. Niin suuren tiedon määrän prosessointi vaatii erittäin tehokkaan 

laajakaistayhteyden tai muita keinoja, jotta se pystytään käsittelemään. Akustisilla 

mittalaitteilla päästään MEMS-antureita huomattavasti korkeammalle 

näytteenottotaajuudelle, jonka vuoksi niitä usein sovelletaan korkeilla mittataajuuksilla. 

Akustinen värähtelymittaus tapahtuu käytännössä mikrofonin avulla, jolla havaitaan 

korkean taajuuden värähtelystä syntyviä ääniaaltoja. Nämä ääniaallot muunnetaan FFT-

muunnoksen avulla spektriksi, josta voidaan tarkastella värähtelypiikin taajuuksia ja 

amplitudeja. Akustisilla menetelmillä haasteena on usein mittausympäristöstä syntyvät 

häiriöäänet. Esimerkiksi tehdasolosuhteissa syntyy paljon ylimääräistä meteliä, joka 
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hankaloittaa mittausta vääristäen tuloksia. Langattomille antureille pullonkaulaksi 

muodostuu usein datan prosessointi, jolloin se rajoittaa anturin potentiaalia huomattavasti 

pienemmäksi sen todellisesta maksimista. Analogisilla antureilla kyseistä ongelmaa ei ole, 

sillä signaali muutetaan suoraan analogisesta digitaaliseksi, jolloin ei tarvita suurta määrää 

prosessointitehoa. 

 

Ulostulo MEMS-antureilla voidaan valita I2C- ja SPI-väylän välillä. Molempia käytetään 

lyhyen matkan kommunikaatioon anturin piirilevyn sisällä ja molempia pidetään 

yksinkertaisena ja halpana viestinvälitysmenetelmänä. Taulukossa 2 on esitetty väylien 

signaalilyhenteet ja käyttötarkoitukset. Myöhemmin esitetystä kuvasta voidaan todeta 

fyysiset erot näiden kahden väylän välillä.  

 

Taulukko 2. Tiedonsiirtoväylien signaalien lyhenteet ja käyttötarkoitukset. (Saleae Articles, 

2019) 

SIGNAALI 
LYHENNE 

KÄYTTÖTARKOITUS LISÄTIETOA 

 
SDA 

Datalinja Tieto laitteiden välillä kulkee bitteinä 

 
SCL 

Kellopulssilinja Kellopulssilla/signaalilla tarkoitetaan tässä 
yhteydessä tiedonsiirtonopeutta 

 
SCLK 

Kellosignaaliväylä Sama kuin yllä mainittu, mutta nimi eroaa 
väyläkohtaisesti 

 
MOSI 

Isäntälaitteen ulostulo, 
orjalaitteen vastaanotto. 

Kytkentä, josta isäntälaite lähettää signaalia ja 
orjalaite vastaanottaa sen 

 
MISO 

Isäntälaitteen 
vastaanotto, orjalaitteen 

ulostulo 

Kytkentä, josta orjalaite lähettää signaalia ja 
isäntälaite vastaanottaa sen 

 
CS 

Orjalaitteen 
valintasignaali 

Signaali, jolla valitaan käytettävä orjalaite 

 

I2C-väylä käyttää vain kahta kytkentää, joilla tiedonsiirto tapahtuu, mutta on 

vaihtoehtoiseen menetelmään verrattuna hyvin monimutkainen. Vaikka väylän fyysinen 

kytkentä on suhteellisen yksinkertainen, sen käyttäminen aloittelijalle saattaa silti olla 

hankalaa. I2C-väylässä puhutaan niin sanotuista orja- ja isäntälaitteista, jossa isäntälaite 

hallitsee väylää ja lähettää kellosignaalia. Orjalaite puolestaan vastaanottaa signaaleja, eli 

komentoja. I2C-väylän etuna SPI-väylään on se, että siinä voi käytännössä olla rajaton määrä 
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isäntä- ja orjalaitteita. I2C-väylän tiedonsiirtonopeus rajoittuu yleensä noin 100 kHz:iin, 

mutta tietyissä tapauksissa sillä päästään 400 - 3400 kHz kellotaajuuksiin. Kuten aiemmin 

mainittiin, on väylä tarkoitettu lyhyen matkan tiedonsiirtoon, joten nopealla kellotaajuudella 

sen tiedonsiirtomatka on vain muutamia metrejä. SPI-väylä puolestaan koostuu vähintään 

kolmesta, mutta usein neljästä kytkennästä, jotka myös vastaanottavat ja välittävät dataa. 

SPI-väylässä voi olla useita signaaleja vastaanottavia orjalaitteita, mutta kerrallaan vain yksi 

signaaleja lähettävä isäntälaite. Etuna I2C-väylään on se, että SPI-väylällä 

tiedonsiirtonopeus on huomattavasti suurempi. Sillä päästään 1 - 100 MHz 

tiedonsiirtonopeuksiin, jotka kuitenkin rajoittuvat aina tilanteessa käytettävään laitteeseen. 

(Saleae Articles, 2019). Väylä tulee aina valita parhaiten soveltuvaksi kyseiseen tilanteeseen 

ja käytettyyn laitteistoon. Jos tarvitsee käyttää useita isäntälaitteita samaan aikaan ja 

tiedonsiirtonopeus ei ole este, tulee valita I2C-väylä. Jos taas on tilanne, jossa mitataan 

värähtelyä korkealla taajuudella, eli mittapisteitä tulee paljon, kannattaa tällöin valita SPI-

väylä. Kuvassa 4 on esitetty havainnollistava kuva I2C- ja SPI väylien kytkennöistä. 

 

Kuva 4. Erilaiset kytkennät I2C- ja SPI väylissä. (Mukaillen MBTechWorks, 2018) 

 

Värähtelyanalyysia suorittaessa syntyy usein ei-toivottuja värähtelysignaaleja, jotka 

aiheutuvat mittalaitteiden ja muun käytetyn laitteiston elektronisista tai mekaanisista 

komponenteista. Myös mittalaitteiden mahdollinen kaapelointi voi luoda häiriösignaaleja. 

Spektrin tehon tiheys kertoo häiriösignaalin voimakkuuden, josta anturi pystyy vielä 
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havaitsemaan mitattavan signaalin. Mitä pienempi spektrin tehon tiheysarvo on, sitä 

tarkemmin anturi havaitsee halutun signaalin. Kuitenkin taulukkoa tarkastellessa voidaan 

huomata, että viitearvo spektrin tehon tiheydelle on annettu eri testiolosuhteissa, joten arvoja 

ei voi suoraan vertailla toisiinsa. Todellinen mitattava arvo voidaan laskea spektrin tehon 

tiheyden kaavalla (μg√Hz), jossa mittatarkkuus jaetaan värähtelytaajuuden neliöjuurella. 

Kaavasta laskettu arvo kertoo pienimmän mittatarkkuuden arvon, jonka anturi pystyy 

havaitsemaan.  

  

Kun yksityiskohtia tarkastellaan taulukkomuodossa, voidaan sen avulla määrittää tilanteen 

mukaan värähtelyanalyysin parhaiten soveltuva anturi. Vaikka taulukkoa tarkastellessa 

huomataan, että analoginen anturi on parametrien perusteella parempi mittalaite, tulee 

kuitenkin ottaa huomioon muitakin seikkoja. Kaikki anturit tarvitsevat toimiakseen 

lisälaitteita. Digitaalinen anturi tarvitsee toimiakseen IOT-alustan, laajennuskortin, 

mikrokontrollerin, akun ja laajakaistayhteyden. Kaikki nämä tulee yhdistää yhdeksi 

kokonaisuudeksi kotelon tai muun vastaavan sisälle, jotta saadaan toimiva mittalaite. IOT-

alustan avulla mittalaite kytketään verkkoon joko Bluetooth-yhteyden, Wifi-verkon tai USB-

yhteyden avulla. Siirtonopeudet vaihtelevat suuresti käytetyn menetelmän mukaan: 

Bluetooth-yhteydellä 0.7 - 25 Mbps, Wifi-verkolla 11 - 3500 Mbps ja USB-yhteydellä 1.5 -

10000 Mbps. Tulee kuitenkin ottaa huomioon, että kyseessä on aina teoreettinen 

siirtonopeus, joka rajoittuu hitaimpaan laitteeseen. Käytännössä siis millään 

tiedonsiirtomenetelmällä ei päästää teoreettisiin maksiminopeuksiin tavallisissa 

olosuhteissa. Viitearvoja tarkastelemalla voidaan kuitenkin todeta USB-yhteyden olevan 

nopein, mutta samalla ainoa tiedonsiirtomenetelmistä, joka tarvitsee fyysisen langallisen 

yhteyden. (Hearn, 2019). Jos IOT-alusta halutaan kytkeä tietokoneeseen, kuten usein 

tehdään, niin tarvitaan laajennuskortti, joka kytketään tietokoneen emolevyyn. 

Mikrokontrolleri on käytännössä yksittäinen mikropiiri, jota käytetään tässä yhteydessä 

prosessoimaan anturin lähettämää signaalia ja tallentamaan se välimuistiin. Analoginen 

anturi taas tarvitsee toimiakseen tiedonkeruuyksikön ja värähtelyn syöttömoduulin. Kun 

kaikki seikat otetaan huomioon voidaan todeta, että analogisella anturilla värähtelyanalyysin 

suorittamiskustannukset nousevat huomattavasti korkeammaksi. Itse kiihtyvyysanturin hinta 

on analogisella jopa kymmenkertainen verrattuna digitaaliseen. Analogisella anturilla myös 

aiemmin mainitut tuotannon pysäytys ja kaapelointi nostavat kustannukset erittäin 

korkeaksi. Digitaalisella anturilla ongelmia tuottaa laajakaista, sillä anturi lähettää suuren 
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määrän dataa tiheällä tahdilla, joka kuormittaa tiedonsiirtoyhteyttä paljon. Mikrokontrolleri 

pystyy käsittelemään vain tietyn määrän dataa kerrallaan, minkä vuoksi tulee hyödyntää 

aiemmin mainittua eräkäsittelytekniikkaa (Koene, Viitala, Kuosmanen, 2019). 

 

2.6 Fourier-muunnos 

Fourier-muunnos on laajalti käytetty signaalinprosessointi- ja analyysimenetelmä. Muunnos 

itsessään on jatkuva, mutta se voidaan jakaa diskreettiin Fourier-muunnokseen (DFT) ja 

nopeaan Fourier-muunnokseen (FFT). DFT-muunnoksessa signaalia ei tulkita jatkuvana, 

vaan se ajatellaan jaksollisena diskreettinä joukkona arvoja. Diskreetit joukot esittävät eri 

ajankohtia, jolla signaali havaitaan. FFT-muunnoksessa diskreetit joukot korvataan 

kompleksiluvuilla, jolloin näytepisteiden määrän ollessa suuri laskentateho riittää 

suorittamaan muunnoksen. (Helsingin Yliopisto). Fourier-muunnoksen tarkoitus on muuttaa 

anturilta tuleva signaali aikatasosta taajuustasoon monimutkaisen jatkuvan 

integraalimuunnoksen avulla. Muunnoksessa periaatteena on se, että mikä tahansa jatkuva 

signaali voidaan esittää sinimuotoisten integraalifunktioiden avulla. Nämä sinifunktiot 

muodostavat kuvaajan taajuustasoon, josta pystytään tulkitsemaan signaalin taajuutta ja 

amplitudia. Kuvassa 5 on havainnollistettu periaate, miten yksinkertainen impulssisignaali 

muunnetaan Fourier-muunnoksen avulla luettavaksi taajuustasoon (Brigham, 1988, s. 4-7). 

 

        
Kuva 5. Fourier-muunnos impulssisignaalille. Vasemmalla esitetty aikataso ja oikealla 

taajuustaso. (Mukaillen Brigham 1998, 7) 

 

Yllä esitetyssä kuvassa voidaan huomata, kuinka Fourier-muunnoksen jälkeen kaksi 

sinimuotoista funktiota yhdistyvät y-akselin kohdalla muodostaen impulssipiikin huipun. 
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Kuvaajasta voidaan myös todeta signaalin amplitudi tutkimalla sinifunktion huippuja ja 

taajuus voidaan lukea kuvaajan x-akselilta. 

 

Pyörivissä laitteissa värähtelyä yleensä tarkkaillaan laitteen vaurioitumisen estämiseksi tai 

laatuongelmien takia. Värähtelytaajuus ja amplitudi ovat olennaisin tieto analyysin 

suorittamisessa, minkä vuoksi Fourier-muunnosta tarvitaan. Muunnoksen avulla saadaan 

esiin mitattavasta laitteesta värähtelytaajuuden ja amplitudin signaalikomponentit. Fourier-

muunnos kuitenkin tarvitsee erittäin paljon laskentatehoa analysoitavan datan eli 

näytepisteiden määrän noustessa, jolloin tulee soveltaa aiemmin mainittua FFT-muunnosta. 

(Koene, Viitala, Kuosmanen, 2019). Värähtelyanalyysissa anturilla mitataan 

värähtelypiikkejä, jotka näkyvät signaalin muutoksina kuvaajalla. Mitatulle signaalille 

suoritetaan Fourier-muunnos, jotta tuloksia olisi helpompi tarkastella. Muunnoksella 

luodaan niin sanottu FFT-spektri (FFT-spectrum), joka ilmoittaa värähtelypiikin taajuuden 

ja amplitudin. Tällöin kuvaajasta pystytään selkeästi tulkitsemaan millä taajuudella 

värähtelypiikki syntyy ja arvioida sen vakavuutta amplitudin suuruuden perusteella. Nämä 

värähtelypiikit kertovat, että tutkittavassa laitteessa jokin komponentti aiheuttaa ylimääräistä 

värähtelyä, mikä yleensä tarkoittaa hajoavaa osaa. Laitteessa, jossa kaikki on kunnossa, FFT-

spektrin esittämä kuvaaja on melkein suora viiva, jossa esiintyy vain rakenteen luontaisesta 

värähtelystä syntyviä pieniä epätasaisuuksia (Matsushita, O. Tanaka, M. Kanki, H. 

Kobayashi, M. Keogh, P. 2017, s. 248 - 252). 

 

3 CASE-TUTKIMUS  

 

 

Case-tutkimuksessa tutkitaan roottorin ominaistaajuuksia ja niiden aiheuttamia 

värähtelymuotoja. Tutkimuksen kohteena on sähkömoottorin roottori. Värähtelyn 

ominaistaajuuksia mitataan LUT:in laboratoriossa suoritetulla vibrometrimittauksella eli 

värähtelyanalyysilla, sekä MEMS-kiihtyvyysanturilla ja mikrofonilla. Mitattuja tuloksia 

verrataan FE-mallin avulla simuloituihin tuloksiin. Tutkimus käydään läpi vaihe vaiheelta 

ja tuloksien pohjalta päätellään langattoman kiihtyvyysanturin soveltuvuus sähkömoottorin 

roottorin moodianalyysin suorittamiseen (Liite I). 
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3.1 Case-roottori 

Case-tutkimuksessa suoritetaan värähtelyanalyysi roottorikomponentille langattomalla 

kiihtyvyysanturilla. Vibrometrimittaus suoritetaan moodianalyysina, jossa tarkoituksena on 

tutkia kappaleen luonnollisia värähtelytaajuuksia. Moodianalyysin tuloksena saadaan 

värähtelyn vaste, josta värähtelypiikkeinä nähdään kappaleen luonnolliset 

värähtelytaajuudet ja niiden aiheuttamat taivutusmuodot. Mittauksessa käytetään 

automaattivasaraa, jolloin herätevoima pysyy suhteellisen vakiona. Teoriassa 

taivutusmuotoja on ääretön määrä, mutta alimmat värähtelytaajuudet sisältävät eniten 

energiaa ja ne ovat sähkömoottorisovelluksessa syntyviä herätteitä lähimpänä. Tämän 

vuoksi case-tutkimuksessa tutkitaan ainoastaan kolmea alinta värähtelytaajuutta. 

 

Tutkimuksessa käytetään MPU-6050 langatonta anturia ja tarkoituksena on vertailla sillä 

saatuja tuloksia Polytec PVS-500 -järjestelmällä suoritettuun vibrometrimittaukseen. 

Langattomalla anturilla mittaus suoritetaan kolmesta eri kohdasta roottoria ja nämä kohdat 

valitaan tilanteeseen sopivaksi.  PVS-500 -järjestelmällä suoritetussa värähtelyanalyysissa 

roottori ripustettiin roikkumaan metallisen kehikon sisään narulla molemmista päistä ja 

värähtely saatiin aikaan iskemällä komponenttia iskurilla. PSV-500 -järjestelmä pystyy 

havaitsemaan kiihtyvyyksiä välillä 0.01 μm/s - 30 m/s (Polytec, 2020.) Testikappaleen 

tutkittava pinta on jaettu 16 osaan pisteiden avulla. Järjestelmän sensori havaitsee nämä 

pisteet ja kohdistaa testilaitteiston sitä kohti, eli muodostaa mittauspisteet. Käytetyn 

järjestelmän toiminta perustuu laservaloon, joka osoitetaan kohti mitattavaa kohdetta. Laser 

kulkee halkaisijan kautta, jossa valo jakautuu kahtia. Toinen lasersäde osuu tutkittavaan 

kohteeseen ja toinen kulkeutuu erilaisten heijastimien kautta vastaanottimelle, joka määrittää 

referenssipisteen. Kun kohde värähtelee, syntyy sen pinnalle jaksoittain toistuvaa 

tasapainotilasta poikkeavaa liikettä, jonka järjestelmä havaitsee vaihe-eroina. Vaihe-erolla 

tarkoitetaan tässä yhteydessä aikaa, jolla valon kesti heijastua takaisin mittalaitteeseen 

verrattuna referenssitasoon. Yksinkertaisesti heijastumiseen kuluva aika joko pienenee, tai 

suurenee verrattuna referenssipisteeseen. Vaihe-eroista laite pystyy laskemaan ja 

muodostamaan kuvaajaan, josta nähdään värähtelypiikkejä, joiden avulla tulkitaan 

värähtelytaajuuksia. Kun testin tuloksia tarkastellaan eri kohdista, voidaan huomata 

muodostuneen värähtelykuvaajan olevan hyvin erilainen riippuen tarkastelukohdasta. 

Ensimmäistä taivutusmuotoa tarkastellessa huomataan, että värähtelyn amplitudi on 

kappaleen päissä suurimmillaan ja keskellä tasainen, kun taas toisessa taivutusmuodossa 
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amplitudit ovat päissä suurimmillaan, mutta vastakkaissuuntaiset.  Kuvassa 6 on esitetty 

case-tutkimuksessa tutkittu kokonaisuus (Liite I). 

 

 
Kuva 6. Case-tutkimuksessa käytetty roottori. 

 

3.2 Värähtelyanalyysi langattomalla anturilla 

MPU-6050 langattomalla kiihtyvyysanturilla suoritettava värähtelyanalyysi tehdään 

samasta roottorikomponentista, kuten aiemmassa kappaleessa. Testiolosuhteet ovat täysin 

samat, mutta tarkastelupisteiden määrää vähennetään viiteen. Analyysissa käytetään yhtä 

MPU-6050 -MEMS kiihtyvyysanturia, Arduino Due -mikrokontrolleri pohjaista 

ohjainyksikköä, Data Logging Shield -työkalua datan tallentamiseen ja SD-muistikorttia 

tallennuspaikkana. Testilaitteiston asentamiseksi tulee eri komponentit yhdistää toisiinsa ja 

hankkia tarvittavat skriptit ohjausyksikön ja mittalaitteen väille. Arduinossa ja MPU-6050 -

anturissa on molemmissa napoja, jotka on merkitty erilaisin lyhentein. Nämä navat vaativat 

fyysisen yhteyden toistensa välille, jotta yhteys voidaan muodostaa. Yhteys siis 

muodostetaan napojen välille kytkemällä johto navasta napaan. Kuvassa 7 on esitetty 

periaatteellinen kytkentäkaavio Arduinon ja MPU-6050 -kiihtyvyysanturin välillä. 
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Kuva 7. Arduinon ja MPU-6050 -kiihtyvyysanturin välinen fyysinen kytkentä. Kuva on 

suora lainaus How To Mechatronics -sivuston artikkelista ”Arduino and MPU6050 

Accelerometer and Gyroscope tutorial.” 

 

Käytössä oleva kiihtyvyysanturi käyttää tiedonsiirtoväylänä I2C-väylää, joka tarvitsee 

lähdekoodin pystyäkseen kommunikoimaan isäntä- ja orjalaitteen välillä. Tässä tilanteessa 

isäntälaitteena toimii ohjausyksikkö Arduino Due ja orjalaitteena MPU-6050 -

kiihtyvyysanturi. Kuten aiemmin mainittiin, ovat sekä MEMS-anturit, että Arduino 

molemmat avoimen lähdekoodin laitteita. Tämä mahdollistaa sen, että käyttäjän ei tarvitse 

itse luoda toimivaa lähdekoodia, vaan sen pystyy lataamaan valmiina skriptinä netistä. Tässä 

tapauksessa lähdekoodilla määritetään koko mittalaitteiston toiminta. Lähdekoodilla 

päätetään mitattavat suureet, jotka kyseisessä tilanteessa ovat kiihtyvyydet x-, y- ja z-

suunnissa. Seuraavaksi Arduinoon kiinnitetään fyysisesti Data Logging shield -työkalu, eli 

SD-korttimoduuli, jonka avulla mittalaitteen mittaama data voidaan tallentaa muistikortille. 

Moduuli ja Arduino tarvitsevat myös lähdekoodin, jotta kommunikaatio näiden kahden 

välillä onnistuu. Valmiin lähdekoodin pystyy jälleen lataamaan suoraan netistä. 

Muistikortille tallennettu data voidaan siirtää esimerkiksi Excel-taulukkomuotoon, josta 

voidaan helposti piirtää kuvaaja saadusta datasta. Koska kyseessä on värähtelyanalyysi, 

suoritetaan datalle Fourier-muunnos, jonka avulla saadaan muodostettua FFT-spektri. 

Spektristä voidaan tulkita värähtelypiikkien taajuuksia ja amplitudeja ja määrittää 

ylimääräisten värähtelyjen aiheuttajaa (How To Mechatronics, 2019).  
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3.3 Case-roottori tulokset 

Case-tutkimuksessa luodun FE-mallin ja vibrometrimittauksen perusteella todettiin, että 

roottorin alin muutosta aiheuttava värähtelytaajuus oli noin 715Hz. Analyysissa käytetyn 

MPU-6050 -kiihtyvyysanturin teoreettinen kiihtyvyyden näytteenottotaajuus on 1000Hz. 

Kun mittadatassa siirrytään aikatasosta taajuustasoon, putoaa anturin näytteenottotaajuus 

puoleen alkuperäisestä. Tällöin puhutaan Nyquistin taajuudesta, jonka mukaan digitaalisella 

signaalilla näytteenottotaajuus puolittuu, joka puolestaan tarkoittaa, että kyseisellä 

testilaitteistolla ei pystytä havaitsemaan edes roottorin alinta värähtelytaajuutta. 

(Sweetwater, 2001). Analyysi kuitenkin suoritettiin ja anturin mittaamaa dataa tulkittaessa 

todettiin nopeasti, ettei tuloksista näy käytännössä mitään, koska roottorin alin 

värähtelytaajuus oli noin 715Hz. Tämän seurauksena testikappale vaihdettiin toiseen, jotta 

kyseisellä laitteistolla pystyttäisiin suorittamaan haluttu värähtelyanalyysi. 

 

3.4 Case-metalliputki 

Kuten aiemmassa kappaleessa todettiin, tutkimuksessa käytetty roottori ei soveltunut 

ominaisuuksiltaan mitattavaksi käytettävissä olevalla testilaitteistolla. Tämän vuoksi roottori 

vaihdettiin huomattavasti pienempään 955 mm pitkään metalliseen putkeen, jonka 

ulkohalkaisija oli 25 mm ja seinämäpaksuus 1 mm. Putki ripustettiin samalla tavalla vapaasti 

roikkumaan kuin aiemmin mainittu roottori. Muu käytetty testilaitteisto oli täysin sama, kuin 

aiemmassa tutkimuksessa. Kuvassa 8 on esitetty analyysissa käytetty metalliputki, muu 

testilaitteisto ja mittauspisteet 1 – 5. 

 

 

1 2 

3 

4 

5 
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Kuva 8. Case-metalliputken testikappale ja käytetty mittalaitteisto. Kuvan vasemmassa 

alanurkassa näkyy mittalaitteisto ja oikealla ylhäällä iskuri. 

 

Metalliputki jaettiin pituudeltaan viiteen yhtä kaukana toisistaan olevaan mittapisteeseen, 

joista mittadataa kerättiin. Ennen analyysin suorittamista luotiin kappaleesta FE-malli, jolle 

suoritettiin moodianalyysi Matlab-pohjaisella RoBeDyn roottoridynamiikka ohjelmalla 

luonnollisten värähtelytaajuuksien löytämiseksi. FE-mallissa metalliputki mallinnettiin 

päämitoilla ja käyttäen 13 elementtiä. Metalliputken luonnolliset värähtelytaajuudet 

laskettiin myös analyyttisia menetelmiä käyttäen. Kuvassa 9 on esitetty moodianalyysin 

perusteella simuloidut tulokset kolmella ensimmäisellä värähtelymuodolla taajuus-

amplitudi koordinaatistossa. 

 

 
Kuva 9. Moodianalyysin perusteella simuloidut värähtelytaajuudet kolmella ensimmäisellä 

taivutusmuodolla.  

 

Moodianalyysin perusteella todettiin, että metalliputken alin muutosta aiheuttava 

värähtelytaajuus oli noin 176.5 Hz ja toiseksi alin noin 482.3 Hz. Koska molemmat 

värähtelytaajuudet jäävät alle 500 Hz, joka oli kiihtyvyysanturin maksimi 

näytteenottotaajuus, voitiin todeta mittalaitteiston sopivan kyseiseen tutkimukseen. 
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Vertailun ja korkeampien taajuuksien selvittämiseksi metalliputken värähtelyä tutkittiin 

myös tietokoneeseen liitetyllä mikrofonilla samoista viidestä mittapisteestä. 

 

3.5 Case-metalliputki tulokset 

Metalliputkelle värähtelyanalyysi suoritettiin neljällä mittausmenetelmällä, FE-

simuloinnilla, analyyttisia laskumenetelmiä hyödyntäen, kiihtyvyysnaturilla ja mikrofonilla 

Kaikilla menetelmillä saatiin suhteellisen yhtenevät tulokset. Tulokset on taulukoitu alle 

siten, että jokaisen eri menetelmän tulokset on sijoitettu omalle rivilleen ja ilmoitetut 

värähtelytaajuudet (Hz) ovat keskiarvoja viidestä mittapisteestä värähtelymuodoittain. 

Mittapisteet, joista värähtelytaajuuksien keskiarvot on laskettu, on esitetty liiteluettelossa.  

 

Taulukko 3. Metalliputken värähtelyanalyysin tulokset. 

 

Taulukkoon on listattu vain kolme ensimmäistä värähtelytaajuutta, sillä alimmat 

värähtelytaajuudet sisältävät eniten energiaa, aiheuttaen eniten muodonmuutoksia 

kappaleessa, joten usein vain niistä ollaan kiinnostuneita. 

 

Mikrofonimittausten perusteella hahmoteltiin karkeasti värähtelytaajuuksien aiheuttamat 

taivutusmuodot. Muodot on esitetty siten, että jokaisesta mittapisteestä on laskettu 

amplitudin keskiarvo näytteiden välillä. Tulokset on piirretty Excel-taulukon avulla ja 

kuvaajien merkinnät vastaavat taulukon 3 merkintöjä. Mikrofonimittauksen 

taivutusmuotojen kuvaajat on esitetty liitteessä III. 

 

4 ANALYSOINTI 

 

 

Case-tutkimuksessa saaduista tuloksista luotiin Fourier-muunnoksen avulla FFT-spektri, 

josta voitiin tarkastella syntyneiden värähtelyjen taajuuksia ja amplitudeja. Spektriä 

Mittalaite Taivutusmuoto 1 Taivutusmuoto 2 Taivutusmuoto 3 

MPU-6050 168.0 463.2 - 

Mikrofoni 169.6 463.8 899.0 

FEM 176.5 482.3 934.2 

Analyyttinen 178.8 492.9 966.1 
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tarkastellessa voidaan helposti huomata luonnollisen värähtelytaajuuden synnyttämät 

värähtelypiikit vakiotasosta poikkeavina huippuina. Voidaan myös todeta, että mikrofonin 

mittaamat jännityspiikkien taajuus arvot eri mittapisteissä olivat suhteelliset tasaisia, kun 

taas kiihtyvyysanturin mittaama data vaihteli hieman enemmän. Mahdollinen heitto saattaa 

johtua kiihtyvyysanturin kiinnityksestä mittapisteissä, sillä anturi vaatii fyysisen kontaktin 

kappaleeseen ja se kiinnitettiin metalliputkeen teipillä. Tämä kiinnitysmenetelmä saattaa 

ajoittain vääristää mittauksen tuloksia, mutta tuskin merkittävän paljon. Kuvassa 10 on 

esitetty FFT-spektri ensimmäisestä mittapisteestä MPU-6050 -kiihtyvyysanturilla.  

 

 
Kuva 10. FFT-spektri kiihtyvyysanturilla mitatuista värähtelytaajuuksista ensimmäisessä 

mittapisteessä. X-akseli kuvaa värähtelytaajuutta ja Z-akseli amplitudia. 

 

Taulukossa 3 esitettiin mittaustulokset kaikille käytetyille menetelmille ja keskiarvona 

kaikista mittapisteistä laskettuna taivutusmuodoittain. Kuten voidaan huomata, 

kiihtyvyysanturin ja mikrofonin tulokset ovat hyvin lähellä toisiaan. Kiihtyvyysanturilta 

puuttuu kolmannen taivutusmuodon värähtelytaajuus, sillä se ylittää sen maksimi 

näytteenottotaajuuden kyseisellä laitteistolla (500 Hz). FE-mallin avulla lasketut tulokset 

taas ovat hieman korkeammat kaikilla värähtelymuodoilla. FE-mallin tuloksia tarkastellessa 

tulee kuitenkin muistaa, että kyseessä on aina simulaatio, joka ei täysin vastaa todellista 

tilannetta. FE-malli olettaa aina, että kappale on täysin homogeeninen kaikilta osin ja ei ota 

huomioon todellisessa mittauksessa syntyviä häiriötekijöitä. Myös mallissa käytettyjen 

elementtien määrällä on vaikutusta tulokseen. Analyyttisen menetelmän tulokset olivat 

kaikista korkeimmat, mutta kuitenkin suhteellisen lähellä simuloituja tuloksia. Mahdollinen 

vaihtelu tuloksissa johtunee siitä, että laskentamenetelmä on hyvin teoreettinen ja ei ota 

huomioon todellisessa kappaleessa ja analyysissa syntyviä muuttujia, sekä häiriötekijöitä.  

Oikeassa analyysissa tuloksia vääristää esimerkiksi kappaleen kiinnitys kehikkoon, pienet 

säröt tai lommot kappaleessa ja itse mittalaitteen kiinnitys kappaleen pintaan. Mikrofoni ei 
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tarvitse fyysistä kontaktia kappaleen pinnan kanssa, mutta vääristymiä tuloksiin saattaa 

aiheuttaa mittaustilassa syntyvä meteli. Kaikki tulokset ovat kuitenkin suhteellisen lähellä 

toisiaan, joten case-tutkimusta voidaan pitää pääpiirteittäin onnistuneena. 

 

Mikrofonimittauksen perusteella pyrittiin hahmottelemaan karkeasti värähtelytaajuuksien 

ominaismuotoja. Kuvaajat on hahmoteltu kuvan 8 pisteistä mitattuina amplitudeina.  

Ensimmäisen ja toisen värähtelytaajuuden aiheuttamat taivutusmuodot vastaavat karkeasti 

kuvassa 9 esitettyjä muotoja, kun taas kolmannen taivutusmuodon kuvaaja on poikkeava. 

Vaikka mittauksessa käytetty vasara antaa aina herätteen samalla voimalla, niin silti liitteen 

IV taulukoita tarkastellessa voidaan huomata amplitudien välillä näkyvää vaihtelua. 

Teoriassa amplitudien tulisi olla tietyn pisteen kohdalla suurin piirtein saman suruisia, mutta 

häiriöt vaikuttavat aina tuloksiin. Mikrofonimittauksen kohdalla todennäköisin häiriöntekijä 

oli mikrofonin etäisyys kappaleen pinnasta, joka saattoi vaihdella mittauksien välillä. 

Mikrofonia pidettiin kädellä kappaleen vieressä, mutta luonnollisesti etäisyys saattaa tässä 

tilanteessa vaihdella. Mikrofonin kiinnittäminen kappaleen pintaan tai vakio etäisyydellä 

sijaitseva mikrofoniteline saattaisi tasata tuloksia. Liitettä tarkastellessa huomataan myös 

puuttuvia mittapisteitä amplitudien keskiarvon laskennassa, joka johtuu virheellisistä 

mittatuloksista. Nämä tulokset on jätetty pois keskiarvon laskennasta, sillä ne vääristäisivät 

tuloksia huomattavasti. Virhetulokset esiintyivät todella alhaisina amplitudin arvoina, joka 

viittaisi siihen, että iskuri on osunut putkeen vain osittain, tai lyönyt kokonaan ohi. Kuvaajat 

ovat myös hyvin karkeita verrattuna kuvassa 9 esitettyihin. Tämä todennäköisesti johtuu 

alhaisesta mittapisteiden määrästä, jonka vuoksi kuvaajat ovat hyvin kulmikkaita. Kolmas 

taivutusmuotoa jää alhaisen mittapisteiden määrän takia vajaaksi.  

 

5 LOPPUPÄÄTELMÄT 

 

 

Case-tutkimuksen tuloksien pohjalta voidaan todeta, että käytetty langaton anturi ja muu 

mittauslaitteisto sopii hyvin moodianalyysiin, jossa kappaleella on suhteellisen alhaiset 

luonnolliset värähtelytaajuudet (150-500Hz). Mikrofonilla taas päästään korkeampiin 

taajuuksiin, mutta melun aiheuttama häiriö mittauksiin on todennäköisesti suuri ongelma 

teollisessa käytössä. Simuloinnilla ja analyyttisia menetelmiä hyödyntäen voidaan arvioida 

tutkittavan kappaleen luonnollisia värähtelytaajuuksia, mutta kuten tuloksista huomattiin, 
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voivat analyysilla todetut taajuudet poiketa niistä jonkin verran. Langattoman anturin 

käyttöä teollisessa ympäristössä voisi tuloksien pohjalta pitää varteen otettavana 

vaihtoehtona, kuitenkin huomioiden sen sisältämät rajoitteet. Ne sisältävät paljon 

potentiaalia, sillä niitä voidaan soveltaa ajossa olevan laitteen värähtelyn tutkimiseen. 

Kuitenkin tiedonsiirron ja alhaisen näytteenottotaajuuden tuomat ongelmat rajoittavat niiden 

käyttöä paljon ja verrattaessa perinteisiin pietsosähköpohjaisiin antureihin ovat tulokset 

heikompia. Näytteenottotaajuudeltaan korkeampia ja tehokkaampia langattomia antureita 

löytyy, joten päätelmät on tehty case-tutkimuksessa käytettyjen mittalaitteiden perusteella. 
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LIITTEET 

 

      Liite I 

Case-roottori kiihtyvyysanturi tai mikrofoni moodimittaus.  

    

1    Roottorin värähtelymittaus vibrometrillä  

 

PSV-500 mittaus: https://www.youtube.com/watch?v=Zbhgm8jv3_k&feature=youtu.be  

 

 
Kuva 1. Roottori ripustettuna köysillä ja valmisteltu vibrometrimittaukseen Polytec PSV-

500 järjestelmällä.  

 

Mitatut värähtelymuodot ja taajuudet esitetään kuvissa 2-4. 

 
Kuva 2. Mitattu 1. värähtelymuoto 



 

 

Liite I, 2 

 
Kuva 3. Mitattu 2. värähtelymuoto 

 

 
Kuva 4. Värähtelytaajuudet 

 

 

2    Roottorin FE-analyysi 

 

Roottorin geometria esitetään kuvassa 4. Roottorista on mallinnettu pelkästään teräsosat ja 

uritettua osaa ei ole sisällytetty malliin. 

 

 

 

 

 



 

 

Liite I, 3 

 
Kuva 5. Roottorin geometria (yksiköt mm). 

 

Materiaali: Teräs, Kimmokerroin (E) 1.9e11 Pa, tiheys 7800 kg/m3 ja Poissonin vakio 0.3 

 

 
Kuva 6. Roottorin 1. värähtelytaajuus ja muoto 

 

 
Kuva 7. Roottorin ominaistaajuudet 

 



 

 

Liite I, 4 

 

3    Värähtelytaajuudet kiihtyvyysanturilla/mikrofonilla 

 

Tehtävä:  

 

Suorittaa mittaus kiihtyvyysanturilla/mikrofonilla (=sama asia mikä on tehty kappaleessa 

1, sillä erolla että mittaus suoritetaan noin 5 pisteessä) ja tutkia kuinka näiden soveltuvuus 

karkeaan moodianalyysiin sopii.  

 

Pohdittavaksi:  

- Mistä kohtaa roottorin pituudelta (sininen nuoli alla olevassa kuvassa) kannattaa pyrkiä 

mittaamaan ominaistaajuudet, jotta niistä saa suurimman vasteen?  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Liite II 

Case-metalliputki värähtely keskiarvot. 

 

MPU6050        
        
 Piste 1 Piste 2 Piste 3 Piste 4 Piste 5 Keskiarvo Pyöristetty 
Mode 1 165,5 168,9 168,4 169,4 167,9 168,02 168 
Mode 2 460 460,2 474,5 461,7 459,7 463,22 463,2 

        
Mikrofoni Piste 1 Piste 2 Piste 3 Piste 4 Piste 5 Keskiarvo 
Mode 1 169,6 169,575 169,6 169,6 169,6 169,595 169,6 
Mode 2 464,02 463,88 463,78 463,88 463,36 463,784 463,8 
Mode 3 899,28 898,88 898,72 899 899,14 899,004 899 

 

 

 

Liite III 

Mikrofonimittauksen perusteella hahmotellut kuvaajat. 
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Liite III,2 

 
 

 
 

Liite IV 

Mikrofonimittauksen amplitudit. Taulukot vastaavat kuvaajien järjestystä. 

 

Piste 1 0,002583 0,00196 0,002093 0,002279 0,003002 0,002383 
Piste 2 0,000374 0,000393 0,000397   0,000388 
Piste 3 0,002497 0,004519 0,003146 0,005047 0,003638 -0,00377 
Piste 4 0,000341 0,000415 0,000545 0,000429  0,001408 
Piste 5 0,004409  0,003509 0,00284 0,004266 0,003005 
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Liite IV,2 

 

Piste 1 0,002008 0,001399 0,001641 0,001272 0,001381  0,00154 
Piste 2 0,003526 0,001333 0,002156 0,001799 0,001417  0,002046 
Piste 3 0,000121 0,000204 0,000186    0,00017 
Piste 4 0,001876 0,001869 0,000494 0,000429 0,001578 0,001492 0,00129 
Piste 5 0,001829 0,001293 0,001638 0,001824 0,001397  0,001596 

  

 

Piste 1 0,009163 0,00459 0,004757 0,006199 0,006639  0,00627 
Piste 2 0,009004 0,008061 0,009926 0,009065 0,007808  0,008773 
Piste 3 0,008924 0,009171 0,008064 0,007189 0,007667  0,008203 
Piste 4 0,009187 0,01036 0,008016 0,004302 0,008832 0,007598 0,008049 
Piste 5 0,007592 0,002571 0,007954 0,008136 0,007504  0,006751 

 


