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Tavoitteena on, että vaatimuksien pohjalta voi aloittaa tärinätestauslaitteen suunnittelu. Työ 
suoritetaan tekemällä kirjallisuuskatsaus värähtelyyn ja tärinätestauslaitteisiin sekä luomalla 
standardin pohjalta testi, josta laitteen vaatimukset tulevat. Vaatimukset tehdään vain 
harmoniselle värähtelylle ja tällöin shokin testaaminen jätetään pois.  
 
Kirjallisuuskatsauksessa käydään aluksi värähtelyn teoriaa. Tähän sisältyy värähtelyn 
tyyppien määrittäminen ja tärkeimpien laskukaavojen läpikäynti. Tätä seuraa lyhyt yleinen 
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Tärinätestauslaitteista käydään aluksi läpi yleispäteviä asioita, minkä jälkeen tutkitaan 
mekaanista, hydraulista ja elektrodynaamista laitetta. Eri tyypeistä käydään läpi 
käyttötarkoitus, hyödyt ja haitat.  
 
Standardiksi valitaan USA:n armeijan MIL-STD-810H. Standardissa on useita 
ympäristötestejä. Työhön valitaan Method 514, mikä käsittelee yhden vapausasteen tärinää. 
Testaus alkaa määrittämällä testikappaleen kokemat olosuhteet. Olosuhteista määritetään 
esimerkiksi kappaleen kokeman tärinän kiihtyvyys ja aika. Testauksessa tulosten 
mittaaminen tehdään pääsääntöisesti kiihtyvyysanturien kanssa. Satunnaisessa värähtelyssä 
tärkein arvo on ASD. 
 
Täristimen tyypiksi valitaan elektrodynaaminen monipuolisen testauksen vuoksi. Taajuuden 
huippuarvoiksi valitaan 2000-3000 Hz. Siirtymäksi asetetaan vähintään 50 mm. Pöydän 
sivun pituus tulisi olla ainakin 700-1000 mm alueella. Pöydän tulee olla avoin ja kiinnitys 
mahdollisuuksien laaja. Mittauksen tehdään pietsosähköisellä kiihtyvyysanturilla.  
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The task of the bachelor’s thesis is to find out the requirements of a vibration testing 
machine. The goal is that the requirements can be used to start the process of designing a 
vibration testing machine. The thesis is done by compiling a literature review into vibration 
and testing machines as well as creating a test based on a standard. The thesis leaves out 
shock testing. 
 
The literature review starts with vibration theory. This includes vibration types and the most 
important equations for the thesis. This is followed by a short overall review of vibration 
testing. Fatigue is brought up as one of the most significant forms of damage. Afterwards 
the most common types of accelerometer are described as well as their upsides and 
downsides. Accelerometer are used to specify the ASD or Acceleration Spectral Density 
which is important for vibration testing. Afterwards the thesis goes over some of the 
universal aspects of vibration testing machines. This is followed by a comparison of 
mechanical, hydraulic and electrodynamic testing machines.  
 
The choses standard is the US army standard MIL-STD-810H. The standard includes several 
environmental tests. Method 514 which covers single degree vibration testing is chosen. 
Testing starts with determining the environment of the part that is tested. This means 
determining for example vibration acceleration and duration. Measurements are done mostly 
with accelerators. In random vibration the most important value is ASD.  
 
Electrodynamic shaker is chosen for its diverse use. The upper limit of frequency is around 
2000-3000 Hz. Displacement is at least 50 mm. The length of the table side is around 700-
1000 mm. The table needs to be open and have variety of mounting points for the test item. 
Measuring is done using a piezoelectric accelerometer.
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SYMBOLILUETTELO  

 

ASD kiihtyvyystiheysspektri [g2/Hz] 

A amplitudi [m] 

|ar (ω)| kiihtyvyyden vastespektrin huippuarvo [m2/s] 

f taajuus [Hz] 

grms kiihtyvyyden neliöllinen keskiarvo [g] 

M materiaalin S-N käyrän kulmakerroin  

m liikkuvien osien massa [kg] 

t aika [s] 

x paikka [m] 

ẋ nopeus [m/s] 

ẍ kiihtyvyys [m2/s] 

ζr kiihtyvyyden vasteen vaimennusvakio  

ζt taajuuden vasteen vaimennusvakio  
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1 JOHDANTO 

 

 

Kaikki millä on massaa ja elastisuutta voi värähdellä. Tämä koskee lähestulkoon kaikkea 

minkä voi nähdä ympärillämme. Maailman automatisoinnin myötä koneiden määrä ja niiden 

tuottama teho tulee lisääntymään entistä enemmän, minkä takia tärinän huomioon ottaminen 

kappaleen kestävyyden osalta on tärkeä osa suunnitteluprosessia. (Hanly 2017, s. 4) Tärinän 

suuruus voi vaihdella mikrotasolla atomien ja subatomisten hiukkasten värinästä 

makrotasolla oleviin valtavien kappaleiden liikkeisiin. Tärinää voidaan siis havaita kaikissa 

kappeleissa jollain tavalla. (Vibration Testing Applications 2018) 

 

Tärinätestauksessa olosuhteet, joihin testattava tuote altistuu normaalin käytön aikana, 

pyritään jäljittämään. Testin tarkoitus on arvioida tuotteen kestävyyttä sekä keksiä 

mahdollisia parannuskohteita. (What is vibration testing?) Testauksella parannetaan 

tuotteiden turvallisuutta ja varmistetaan, että rakenne on standardien mukaisia. Tärinätestaus 

on tärkeää riippumatta kappaleen koosta. Värinä voi aiheuttaa vaurioita mikroprosessoreista 

pilvenpiirtäjiin. (Vibration Testing Applications 2018) 

 

1.1 Ongelma, tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Kandidaatintyön ongelmana on tehdä alustava suunnitelma tärinätestauslaitteen 

prototyypille sekä myös sen testausprosessille. Testattavan kappaleen todellisen 

käyttöympäristön simuloiminen on haastava. Halutaan selvittää, mitä eri asioita tulee ottaa 

huomioon laitteen suunnittelussa ja minkälaiset dynaamiset vaatimukset 

tärinätestauslaitteella on. Prototyypin tulee perustua ennalta määrätyn kansainvälisen 

standardin ohjeisiin ja arvoihin. Työssä halutaan selvittää, minkä tyyppisiä voimia 

kappaleeseen vaikuttaa standardin mukaisessa testissä. Voimien suuruutta tulisi myös pystyä 

mittaamaan mahdollisimman tarkasti. Tärinätestauslaitteen tulee itse pystyä kestämään 

testauksesta aiheutuvat voimat. Tutkimuksen aikana pyritään myös keksimään 

parannuskeinoja tärinätestauslaitteiden suunnittelussa, mikäli mahdollisuus tähän esiintyy. 

Työ kuitenkin keskittyy vaatimuksien selvittämiseen. Työhön liittyy kaksi 

tutkimuskysymystä. Mitä vaatimuksia tärinätestauslaitteilla on? Miten tärinätestauslaitteen 

vaatimuksiin päästään?  
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1.2 Tutkimusmetodit ja rajaukset 

Tärinään ja sen testaukseen perehdytään kirjallisuuskatsauksen avulla. Työtä alustetaan 

tutkimalla värähtelyn teoriaa ja selvittämällä mitä se periaatteeltaan on. Värähtelylle 

määritetään työn kannalta merkittäviä laskukaavoja. Samalla tutkitaan, miten värähtely 

vaikuttaa kappaleen rakenteeseen ja minkälaisista voimista on kyse. Tämä auttaa 

ymmärtämään tärinätestauksen dynaamiset vaatimukset. Kirjallisuuskatsauksen aikana 

tutkitaan yleisesti tärinätestauslaitteita sekä minkälaisia eri tyyppejä on olemassa. Tätä tietoa 

käytetään hyödyksi työn käytännön osuudessa. Vaatimuslistan luominen aloitetaan 

määrittelemällä standardi, tähän pohjautuva testi sekä testiin liittyvät metodit ja vaatimukset. 

Lopuksi tähän standardisoituun testiin liittyen luodaan vaatimukset, jotka laitteella tulee olla, 

jotta testi voidaan suorittaa.  

 

Tärinätestaus on aiheena erittäin laaja, joten työhän asetetaan useita rajauksia. Työn 

merkittävin rajaus on, että kokonaista tärinätestauslaitetta ei tulla suunnittelemaan. 

Tärinätestauslaitteen prototyypille tehdään vaatimuslista, minkä pohjalta todellinen laite 

voitaisiin suunnitella. Laitteen rakenne riippuu hyvin paljon testattavasta kappaleesta ja 

standardien sisältämät testit voivat vaihdella paljon kohteesta riippuen. Tästä syystä hyvin 

tarkkoja vaatimuksia on vaikea antaa ja monet vaatimukset ovat suhteellisen yleisiä.  Toisena 

rajauksena tutkimuksessa on, että keskitytään nimenomaan harmoniseen tärinään. Shokkiin 

liittyvät vaatimukset jätetään pois. Tärinä voidaan joissain tapauksissa yhdistää toiseen 

olosuhdetestiin, esimerkiksi korkean lämpötilan testi. Lähtökohtaisesti näihin 

ääriolosuhteiden testeihin ei keskitytä, mutta niitä käsitellään silloin kun asia koetaan 

tarpeelliseksi. Tärinätestejä on mahdollista suorittaa kappaleen ollessa sen omassa 

käyttöympäristössään. Tässä työssä käsitellään ainoastaan laboratoriossa suoritettavia 

testejä.  

 

1.3 Työn rakenne 

Työn toisessa luvussa suoritetaan aiemmin mainittu kirjallisuuskatsaus, jolla pohjustetaan 

tutkimusta. Katsaus alkaa yleisestä värähtelyn teoriasta. Tässä osuudessa määritellään 

värähtely ja käydään läpi sen tärkeimpiä ominaisuuksia. Työn suorittamisessa tarvittavia 

värähtelyn peruskaavoja tullaan myös määrittämään. Teoria osuuden jälkeen selvitetään 

tärinätestauksen merkitystä. Tutkitaan yleisellä tasolla, miksi tärinää testataan ja mitkä ovat 

merkittävimpiä vauriota aiheuttavia tekijöitä. Luvun lopussa tarkastellaan erityyppisiä 
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tärinätestauslaitteita ja niissä käytettyjä ratkaisuja. Näitä tullaan hyödyntämään työn 

myöhemmissä vaiheissa.  

 

Kirjallisuuskatsauksen jälkeen aloitetaan vaatimuslistan määrittäminen. Aluksi päätetään 

standardi, minkä pohjalta saadaan testiin liittyvät menetelmät. Käydään läpi mitä testiin 

kuuluu ja miten se suoritetaan. Tähän kuuluu esimerkiksi tulosten mittaus ja minkä tyyppistä 

tärinää standardi käsittelee. Standardista saadaan tärkeimmät toleranssit sekä arviot siitä 

minkälainen laitteen suorituskyky tulee olla.   

 

Seuraavaksi luodaan vaatimuslista, joka pohjautuu aikaisemmin määritettyyn 

standardisoituun testausprosessiin. Vaatimuslistassa luomisessa analysoidaan standardin 

merkittävimpiä kohtia ja hyödynnetään kirjallisuuskatsauksessa saatua tietoa. Listaan 

kuuluu esimerkiksi laitteen tyyppi ja taajuusalue. Tämä osuus toimii myös samanaikaisesti 

koko työn yhteenvetona. Lopuksi on työssä on lyhyt osio johtopäätöksistä, missä mainitaan 

tärkeimmät vaatimukset ja pohditaan työn jatkotoimenpiteitä sekä sovellusta. 
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

 

 

Termillä värähtely tarkoitetaan yleisesti reaktiota, joka syntyy fyysisessä systeemissä, kun 

se altistetaan dynaamiselle herätteelle. Tyypillisesti systeemi on jokin mekaaninen rakenne. 

Tarkemmin ottaen värähtely on heräte, jolla on suhteellisen pitkä kesto, kun verrataan aikaan 

joka systeemillä kestää reagoida. Värähtelyn heräte voi olla laadultaan determinististä tai 

satunnaista. Deterministinen voidaan ennalta-arvata tarkasti analyyttisen laskennan avulla. 

Esimerkiksi epätasapainossa oleva vakionopeudella pyörivä akseli. Satunnainen on sellainen 

missä herätteen analysointi identtisissä olosuhteissa ei mahdollista sen ennalta-arvaamista. 

Esimerkkinä satunnaisesta herätteestä on suurella nopeudella kulkevan nesteen aiheuttama 

värähtely putkessa. (Piersol & Paez 2010, s. 16) Värähtely voi olla joko haluttua tai ei 

haluttua. Tärinä voi esimerkiksi olla joissain tapauksissa osa laitteen toimintaa. 

Suurimmassa osassa tapauksista kuitenkin laitteen toiminnan ei haluttu sivutuote. 

Tavoitteena on tällöin joko eliminoida tai vähentää sen vaikutusta. (Piersol & Paez 2010, s. 

17) 

 

2.1 Värähtelyn teoriaa 

Yksinkertaisimmillaan fyysistä systeemiä, joka värähtelee, voidaan kuvata massalla, joka on 

kiinnitetty lineaariseen jouseen. Tätä kutsutaan yhden vapausasteen värähtelyksi. Tämä voi 

olla tyypiltään joko vapaata tai pakotettua. Vapaata värähtelyä kutsutaan myös 

ominaisvärähtelyksi. Siinä systeemiin ei vaikuta värähtelyn aiheuttaneen alkuperäisen 

herätteen lisäksi muita ulkoisia voimia. Matemaattisten tarkoitusten vuoksi tämän tyyppinen 

värähtely voidaan olettaa vaimentamattomaksi. Systeemi on tällöin ideaali ja jatkuu 

loputtomasti. Todellisissa tilanteissa vaimentumista esiintyy aina. Pakkovärähtelyssä 

systeemiin tuodaan energiaa, jolla kompensoidaan vaimentumista. Systeemiin vaikuttavasta 

voimasta riippuen värähtely voi olla joko ennalta määritettävissä tai satunnaista. (Piersol & 

Paez 2010, s. 17)  

 

Värähtelysysteemiin kuuluu potentiaali- sekä kineettisen energian säilöminen. Värähtely on 

näiden energiamuotojen välistä vaihtelua. Mikäli systeemin on vaimennettu, tulee myös 

ottaa huomioon tästä tapahtuva energian menetys. Värähtelyn voi olla translaatioliikettä, 

missä siirtyminen on lineaarista, tai pyörimisliikettä. (Piersol & Paez 2010, s. 44) 
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Värähtelyn analyysissä värähtely esitetään usein harmonisena. Yksinkertaisen harmonisen 

värähtelijän paikka x voidaan esittää yhtälöllä 1. Nopeus ẋ saadaan derivoimalla yhtälö 1 ja 

kiihtyvyys ẍ saadaan derivoimalla yhtälö 2.  

 

 𝑥 =  𝐴 𝑠𝑖𝑛 (2𝜋𝑓𝑡)  =  𝐴 𝑠𝑖𝑛 𝜔𝑡 (1) 

 

 ẋ =  𝐴 (2𝜋𝑓 ) 𝑐𝑜𝑠 2𝜋𝑓𝑡 =  𝐴 𝜔 𝑐𝑜𝑠 𝜔𝑡 (2) 

 

 ẍ =  −𝐴 (2𝜋𝑓 )  𝑠𝑖𝑛 2𝜋𝑓𝑡 =  −𝐴 𝜔  𝑠𝑖𝑛 𝜔𝑡 (3) 

 

Yhtälöissä A tarkoittaa värähtelyn amplitudia, f taajuutta, ω kulmataajuutta ja t aikaa. 

 

Resonanssi on ilmiö, missä värähtelyn aiheuttama reaktio on suurimmillaan (Piersol & Paez 

2010, s. 39). Resonanssi on usein havaittavissa värähtely systeemeissä ja sen hallinta on 

kriittinen osa suunnittelu työtä. Hallinta voidaan tehdä passiivisella tai aktiivisella 

vaimennuksella, taajuuden säätämisellä ja absorboimalla värähtely. (Yang 2001, s. 7) 

 

2.2 Tärinätestauksen merkitys 

Tärinätestauslaitteet ovat tapa luoda kontrolloituja testejä, jotta värähtely analyysista 

voidaan tehdä olosuhteiltaan määrätty ja edes osittain ennalta arvattava. Testiin tarvitaan 

ulkoinen värähtelyä tuottava heräte. Tuotekehityksessä on tärkeää asettaa tärinälle määrätty 

taso ja tarkkailla minkälainen reaktio syntyy.  (De Silva 2007, s. 3) 

 

Väsyminen on yksi merkittävimpiä tärinän aiheuttamia vaurio tyyppejä. Se on ongelma, 

mikä tulee ottaa huomioon aina kun on kyse vaihtelevasta kuomasta. Väsymisen aiheuttamat 

vauriot rakenteessa voivat lopulta johtaa koko rakenteen pettämiseen. Asian korjaaminen 

jälkikäteen on sekä aikaa vievää, että kallista. Mahdollisten murtumien syntyä käytön aikana 

pitää myös pystyä ennalta-arvaamaan. Tulee varmistaa, että rakenne kykenee kestämään 

ennen seuraavaa tarkastusta tai osan vaihtoa. Väsyminen voidaan jakaa kahteen vaiheeseen. 

Ensin ehjään kappaleeseen syntyy pieni vaurio. Seuraavaksi tämä pieni vaurio alkaa ajan 

myötä laajenemaan, mikä lopulta johtaa sen hajoamiseen. Vaiheiden välillä ei ole tarkkaa 
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määritelmää sillä ilmiö on hyvin tapauskohtainen. Suunnittelussa 2-3 mm pituista säröä 

pidetään olevan laajenemisvaiheessa. Tärinän aiheuttama väsyminen luonteeltaan sellaista 

mikä aiheutuu useiden käyttökertojen aikana.  (Ramulu & Kobayashi 2001, s. 505) 

 

2.3 Mittasanturit 

Värähtelyn käsittelyssä yhdistyy sekä teoreettinen tarkastelu, että käytännön testaus. Tämän 

vuoksi analyysi ja mittauksen laitteisto on tärkeässä osassa tärinätestauksessa. (Piersol & 

Paez 2010, s. 17) Kiihtyvyysanturit on tyypillisin valinta tärinän mittaamiseen. Kiinnitys 

tapahtuu suoraan värähtelevään kappaleeseen, missä anturi muuttaa mekaanisen energian 

sähköiseksi. Kiihtyvyyttä kuvataan putoamiskiihtyvyyden vakion g (9,81 m/s2) avulla. 

(Hanly 2017, s. 7) 

 

Kiihtyvyysantureita on kolmea eri tyyppiä. Pietsosähköinen, MEMS (micro-electro-

mechanical systems) ja pietsoresistiivinen. Pietsosähköinen anturi on suosituin ja 

yleisimmin käytetty. Se tarjoaa parhaimmat ominaisuudet värähtelyn mittaamiseen. 

Antureita on mahdollista saada yhdelle tai useammalle vapausasteelle. MEMS-anturit ovat 

kooltaan pieniä ja halpoja, mutta mittauksen laatu on heikompaa erityisesti korkeimmilla 

taajuuksilla. Pietsoresistiivinen soveltuu parhaiten shokkitestaukseen, mutta voidaan myös 

käyttää tärinän kanssa. Taulukossa 1 on koottu eri anturien ominaisuudet. (Hanly 2017, s. 7-

9)  
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Taulukko 1. Pietsosähköisen, MEMS ja pietsoresistiivisen anturin ominaisuuksien vertailu 

(Hanly 2017, s. 9) 

 

 

Kiihtyvyyden lisäksi on myös mahdollista mitata siirtymää sensorien avulla. Heikkoutena 

on, että tällaiset sensorit mittaavat suhteellista liikettä kahden rakenteen välillä. 

Siirtymäanturien heikkoutena on myös monimutkaisuus ja kustannukset. (Hanly 2017, s. 11) 

Yhteys siirtymän, nopeuden ja kiihtyvyyden välillä voidaan laskea Värähtelyn teoria osiossa 

käytyjen kaavojen 1, 2 ja 3 avulla. 

 

Venymäliuska-anturit ovat hyvä tapa märittää suoraan mikä on testattavassa rakenteessa 

syntyvä jännitys ja venymä. Anturin toiminta perustuu muutokseen kapasitanssissa, 

induktanssissa tai resistanssissa, joka on suhteutettu venymäliuskan kokemaan venymään. 

Käytön haasteena on anturin herkkyys lämpötilanvaihtelulle, materiaalin ominaisuuksille. 

(Hanly 2017, s. 12-13) 

 

Voimaspektritiheys eli Power Spectral Density (PSD) on satunnaisen muuttujan (kiihtyvyys, 

nopeus, siirtymä, jännitys ja niin edelleen) neliö yksikön kaistanleveyttä kohti (Piersol & 

Paez 2010, s. 17). PSD ei varsinaisesti kerro mitä arvoa tarkastellaan, joten monesti termin 

Power tilalle laitetaan tarkasteltava arvo. Satunnaisen värähtelyn kanssa tämä on tyypillisesti 
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kiihtyvyys. Puhutaan siis kiihtyvyysspektritiheydestä eli Acceleration Spectral Density 

(ASD). Yksikkö on tällöin g2/Hz. Se on tyypillisin tapa kuvata satunnaista värähtelyä. 

Spektritiheys on määrätty tietyllä taajuusalueella, joka määritellään testiä varten. Käyrän alla 

olevan alueen pinta-alan neliöjuuri on grms (root mean square eli neliöllinen keskiarvo), 

jolla voidaan kuvata värähtelyn suuruutta. Arvoa ei kuitenkaan voida käyttää yksinään, 

koska erilaiset spektrit voivat antaa saman tuloksen. grms kertoo värähtelystä syntyvän 

kokonaisvaltaisen energian tai kiihtyvyyden. (Sinusoidal and Random Vibration Testing 

Primer 2013) Kuvissa 1 ja 2 on MIL-STD-810H standardista saatu esimerkkitapaus ASD-

käyrästä.  

 

 

Kuva 1. Tyypillinen ASD-käyrä moottoritiellä ajavalle rekalle (MIL-STD-810H 2019, s. 

390) 
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Kuva 2. Sama tapaus kuin Kuva 2, mutta kiihtyvyyden suuntaa ei tiedetä. (MIL-STD-810H 

2019, s. 390) 

 

2.4 Yleistä tärinätestauslaitteista 

Tärinätestauslaitteen erottaa muista tärinää aiheuttavista koneista on pääosin mahdollisuus 

kiinnittää haluttu kappale koneeseen. Kiinnitysalustaa kutsutaan pöydäksi. (Piersol & Paez 

2010, s. 696) Pöytä valmistetaan usein magnesiumista. Sen rakenteessa on useita 

vaihtoehtoja. Alusta on usein koneen päällä. Mikäli halutaan vaihtaa tärinän suuntaa 

vaakatasoon, voidaan kääntää laite ja asentaa erillinen pöytä. Kuvassa 3 on esimerkki 

kyseisestä ratkaisusta. (OIL-FILM GUIDED SLIP TABLES 2019) 
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Kuva 3. TIRA GmbH tärinätestauslaite, missä laite on kiinnitettynä erilliseen pöytään. 

(OIL-FILM GUIDED SLIP TABLES 2019) 

 

Yleisesti suurimmassa osassa laitteista erilaiset huippuarvot eivät ole voimassa 

samanaikaisesti. Laitteen testausalustan suurin siirtymä on mahdollista saavuttaa vain hyvin 

pienillä taajuuksilla. Maksimi kiihtyvyys ja voima ovat voimassa vain suurilla taajuuksilla. 

Tärinätestauslaiteella on siis mahdotonta saavuttaa suurinta siirtymää ja kiihtyvyyttä 

samanaikaisesti. Laitteen suurin mahdollinen kiihtyvyys riippuu kuorman painosta. Tällöin 

suorituskyky vaihtelee kuormasta riippuen. Standardisoinnin vuoksi suorituskykykäyrä 

osoitetaan yleensä suurimalla mahdollisella kuormalla. (De Silva 2007, 3.) Laitteen nopeus, 

kiihtyvyys ja siirtymä ovat kaikki yhteydessä toisiinsa ja voidaan määrittää kaavoilla 1, 2, ja 

3. Konservatiivinen arvio laitteen tarvitsemasta voimasta F saadaan kaavalla 4 (De Silva 

2007, s. 7). 
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𝐹 = 𝑚

𝜁

𝜁
|𝑎  (𝜔)| 

(4) 

 

Missä m on kuorman ja liikkuvien osien massa, ζr on kiihtyvyyden vasteen vaimennusvakio 

(tyypillisesti alle 10 %), ζt = taajuuden vasteen vaimennusvakio ja |ar (ω)| = kiihtyvyyden 

vastespektrin huippuarvo.  

 

Tärinätestauslaitteen kuormaan kuluu kaikki, mitä laitteeseen ei normaali oloissa kuulu. 

Tämä voi siis tarkoittaa testattavan kappaleen lisäksi sitä tukevat kappaleet. (Piersol & Paez 

2010, s. 696) Laitteen suorituskykyyn vaikuttaa myös siirtymä ja nopeus (Fundamentals of 

Electrodynamic Vibration Testing Handbook 2006, s. 3.). Laitteen maahan kiinnittämistä 

tulee huomioida. Mikäli testin kiihtyvyys on enemmän, kun maan putoamiskiihtyvyys, 

pöydän ja maan väliset voimat ovat suuremmat, kun testattavan kappaleen paino.  Tämän 

vuoksi kiinnitys pöydän ja maan välillä tulee olla tukeva. (Piersol & Paez 2010, s. 698) 

Kuvissa 4, 5 ja 6 on esitetty erilaisia tärinätestauslaite ratkaisuja.  

 

 

Kuva 4. Laite missä on yksi täristin ja yhden vapausasteen liike. (MIL-STD-810H 2019, s. 

928) 
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Kuva 5. Laite missä kaksi täristintä ja yhden vapausasteen liike. (MIL-STD-810H 2019, s. 

928) 

 

 

Kuva 6: Laite missä on kolme täristintä ja kolmen vapausasteen liike. (MIL-STD-810H 

2019, s. 929) 
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2.5 Mekaaniset täristimet 

Mekaanisessa täristimessä voimansyöttö on kytketty suoraan pöytään. Toiminta perustuu 

pyörivään akseliin, joka epäkeskon avulla liikuttaa varren avulla pöytää. 

Yksinkertaisimmillaan mekaaninen täristin toimii vakio nopeudella pyörivän moottorin 

avulla, johon on yhdistetty hihna käyttöinen nopeuden vaihdin. Rakenteeseen kuuluu myös 

kierroslukumittari, minkä avulla määritetään testissä oleva taajuus. Tämänlaisissa 

rakenteissa pöydän siirtymä säädetään laitteen ollessa sammuksissa ja tämän siirtymän 

oletetaan pysyvän vakiona testin aikana. Monimutkaisemmat laitteet käyttävät moottoria, 

minkä nopeutta voidaan säätää elektronisesti sekä mahdollisuus säätää amplitudia. 

Nykyaikaisissa tärinätestaustauslaitteissa pöytä voi liikkua kaikkiin kolmeen suuntaan. 

Tämä mahdollistaa monipuoleisempia liikkuvuutta kuten ympyräliikettä joka suuntaan.  

(Piersol & Paez 2010, s. 697-698) 

 

Mekaanisten tärinätestauslaitteet ovat kätevä tapa luoda matalia taajuuksia ja suuria 

siirtymiä pöydässä. Sallittujen taajuuksien väli on usein pieni, jotta laakerit kykenevät 

kestämään niihin suuntautuvat voimat. Toisaalta tämän pienen taajuusalueen ansiosta laite 

voidaan suunnitella sellaiseksi, että sitä saadaan käytön aikana syntyvä resonanssi poistettua. 

Samasta syystä haitat, mitkä aiheutuvat siitä, että testattavan kappaleen painopiste ei ole 

täysin keskellä ovat pienemmät. Pöydän paino voi olla suhteellisen suuri verrattuna 

testattavaan kappaleeseen. (Piersol & Paez 2010, s. 698) 

 

Teoriassa pöydän siirtymä pysyy vakiona operaation aikana, mutta tämä ei aina toteudu 

käytännössä, varsinkin suurien kuormien kanssa. Syynä tähän on kuormaa kannattelevissa 

osissa tapahtuvat muodonmuutokset. Suuremman kapasiteetin tärinätestauslaitteissa, joissa 

taajuus voi olla 60 Hz luokkaa, käytetään kammessa automaattista säätöä. Tämän avulla 

pyritään pitämään siirtymä vakiona koko taajuus alueella. (Piersol & Paez 2010, s. 698) 

 

2.6 Hydrauliset täristimet 

Hydraulinen tärinätestauslaite muuttaa korkeapaineisen nesteen virtauksen pöydän 

edestakaiseksi liikkeeksi. Kuvassa 7 on esimerkki tyypillisestä hydraulisesta 

testauslaitteesta. Nestettä viedään kaksi vaiheisen venttiilin avulla. Aluksi männän 

vasemmalle ja sitten oikealle puolelle, mikä saa aikaan halutun liikkeen. Venttiilissä on pilot 

ja power vaihe. Ensimmäistä ohjaa elektrodynaaminen ajuri. Kun mäntä liikkuu paineen alla, 
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toisella puolella oleva neste kulkeutuu venttiilistä takaisin pumppuun. On olemassa 

monenlaisia elektrodynaamisia venttiileitä, mutta mikään niistä ei tarjoa tarvittavaa virtausta 

korkeilla taajuuksilla, kun verrataan elektrodynaamisiin täristimiin. (Piersol & Paez 2010, s. 

710-711) 

 

 

Kuva 7: Tyypillisen hydraulisen täristimen toiminnan diagrammi (Piersol & Paez 2010, s. 

711) 

 

Hydraulisella täristimellä voidaan helposti saada aikaan suuren voiman ja siirtymän. 

Esimerkiksi yhdellä elektrohydraulisella venttiilillä voidaan saada aikaiseksi 25 kW teho. 

Tätä tehoa voidaan lisätä asentamalla lisää venttiileitä. Laite on myös kevyt suhteessa 

saavutettavaan tehoon. Erittäin pieniin taajuuksiin voidaan päästä helposti verrattuna 

elektrodynaamisiin täristimiin. Hydraulinen laite soveltuu myös hyvin ääriolosuhteissa 

testaukseen. (Piersol & Paez 2010, s. 711) 

 

2.7 Elektrodynaamiset täristimet 

Elektrodynaamiseen testaussysteemiin kuuluu täristin, sähköinen voimansyöttö järjestelmä 

laitteelle sekä värähtelyn tarkkailuun tarvittava laitteisto. Elektrodynaaminen täristin saa 

nimensä tavasta, jolla voima saadaan aikaan. Laitteen toiminta perustuu sähkövirtaan, joka 

kulkee käämin läpi. Virran ja käämin välinen vuorivaikutus ja käämin läpi kulkeva voimakas 
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magneettikenttä aiheuttavat voiman mikä liikuttaa pöytää. (Piersol & Paez 2010, s. 702) 

Kuvassa 8 on esitetty kolme tyypillistä ratkaisua elektrodynaamiselle laitteelle.  

 

 

Kuva 8: Kolme tyypillistä kokoonpanoa elektrodynaamiselle täristimelle. (Piersol & Paez 

2010, s. 704) 

 

Elektrodynaamisen täristimen merkittävin etu on laaja taajuusalue. Laitteilla voidaan 

saavuttaa jopa 30000 Hz. Värähtelyä ja siirtymää voidaan helposti säätää säätämällä 

virtalähteen taajuutta ja jännitettä. Tällöin voidaan vaihdella harmonisen ja satunnaisen 

värähtelyn tai molempien yhdistelmän välillä. Ongelmana suunnittelussa voi olla 

magneettivuon vuotaminen. Suurien taajuuksien vuoksi pöydän rungon ja lattian välillä on 

tyypillisesti elastinen tuenta, joka eristää värähtelyn laitteen ja lattian välillä. (Piersol & Paez 

2010, s. 702-703) Tuenta voidaan saavuttaa pneumaattisilla kiinnittimillä, missä paineilma 

toimii eristeenä (Fundamentals of Electrodynamic Vibration Testing Handbook 2006, s. 8). 

 

Tuottama voima annetaan harmonisen liikkeen kanssa suurimpana vektori voimana. 

Satunnaisessa värähtelyssä arvo annetaan neliöllisen keskiarvon sekä suurimman yksittäisen 

arvon perusteella. Satunnaisissa testeissä elektroninen signaali voi antaa liian suuria arvoja. 

Tuotettua voimaa voidaan tällöin rajata, jotta se ei ylitä laitteen tai testin spesifikaatioita. 

(Piersol & Paez 2010, s. 708) 
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Alle on listattu muita merkittävimpiä spesifikaatioita (Piersol & Paez 2010, s. 705) 

 

 Laitteen kokonaismassa sekä liikkuvien osien massa 

 Värähtelyn suunta suhteessa pöytään ja pysty- tai vaakatasoon. 

 Suurin sallittu massa mitä ei olla tuettu. 

 Suurin mahdollinen siirtymä ilman massa sekä suurimman sallitun massan kanssa. 

 Suurin kiihtyvyys. 

 Systeemin jouston jäykkyys ja luonnollinen taajuus. 

 Systeemin resonanssi taajuus.  

 Impedanssi virtalähdettä varten.  

 Äärimmäiset olosuhteet, missä laite kykene toimimaan. Esimerkiksi lämpötila ja 

paine. 

 

Siirtymä on tyypillisesti suurimmillaan 50 mm ja nopeudessa voi olla yli 2,5 m/s 

(Fundamentals of Electrodynamic Vibration Testing Handbook 2006, s. 4). Nykypäivänä on 

kuitenkin olemassa laitteita, jotka menevät näiden arvojen yli. Esimerkiksi TIRA GmbH 

valmistaa laitteita joissa siirtymä on jopa 100 mm.  
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3 STANDARDISOITU TESTI 

 

 

3.1 Standardin valinta 

Tärinän testaukseen on saatavilla useita eri standardeja. Eri standardit vaihtelevat erilaisista 

testimenetelmistä tulosten mittaamiseen. Huomattavimmat organisaatiot niiden 

määrittämisen suhteen ovat International Organization for Standardization (ISO) sekä 

International Electrotechnical Commission (IEC).  

 

Työssä tullaan pääosin käyttämään Yhdysvaltojen armeijan tarkoituksia varten luotua MIL-

STD-810H standardia. Kaikki tässä osiossa läpi käydyt asiat ovat peräisin kyseisestä 

standardista, ellei toisin mainita. Kyseinen standardi käsittelee laajasti erilaisten 

olosuhteiden vaikutuksia. Vaikka standardi on Yhdysvaltain armeijaa varten luotu, sen 

määrittämät menetelmät ovat suosittuja myös siviilikäyttöön suunniteltujen tuotteiden 

testauksessa. Useilla tärinätestauspalveluja tarjoavalla yrityksellä on käytössä MIL-STD-

810H. Tarkemmin katsottuna tässä työssä hyödynnetään Method 514 Vibration osuutta, 

missä käsitellään ainoastaan yhden vapausasteen tärinätestit. Useamman vapausasteen 

testaus käsitellään Method 527 osuudessa, mutta sitä ei tässä työssä käsitellä. 

 

Method 514 on kokonaisuudeltaan laaja ja on tästä syystä jaettu useaan osaan. Tämän työn 

kannalta keskitytään erityisesti alussa oleviin testin valmistelu ja suoritus ohjeistuksiin sekä 

Annex A Engineering Information kohtaan. Myöhemmissä vaiheissa annetaan myös 

tarkempaa tietoa esimerkiksi valmistukseen ja dataa erilaisista tilanteista. Näitä osioita 

käsitellään tarpeen vaatiessa. Tarkka ympäristö olosuhteiden määritys ei kuulu varsinaisesti 

tärinätestauslaitteen suunnitteluun, joten tämä osuus käydään hyvin yleisellä tasolla. 

Standardi on tehty pääsääntöisesti armeijan käyttöön, joten mukana on paljon tietoa 

esimerkiksi epätasaisella tiellä menevän ajoneuvon sisällä olevat olosuhteet. Method 514 

sisältää neljä testaustoimenpidettä Procedure I, II, III ja IV. Tavoitteena on, että vaatimukset 

soveltuvat kaikkiin menetelmiin, mutta erityisesti keskitytään Proedure I General Vibrattion 

osuuteen.  
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3.2 Testauksen valmistelu 

Testattavilla tuotteilla on hyvin laajoja eri käyttötarkoituksia. Tästä syystä testi tulee 

räätälöidä niihin sopivaksi. Yksi tärkeimpiä osapuolia missä tahansa ympäristötestissä on 

tietenkin sen mahdollisimman tarkka määrittäminen. Prosessiin liittyy usein aikaisemmin 

tehdyt tutkimukset ympäristöstä ja esimerkiksi niistä saatujen suunnittelu dokumenttien 

käyttö. Tässä osiossa käydään läpi hieman näissä tutkimuksissa huomioon otettavia asioita, 

mutta rajauksen vuoksi asiaa ei käydä läpikotaisesti. 

 

MIL-STD-810H standardi ohjaa ympäristön vaikutuksien huomioon ottamiseen, mutta 

tarkkoja testi ja suunnittelu spesifikaatioita ei tulla antamaan. Dokumentti kuvaa räätälöinti 

prosessin, jolla saadaan totuudenmukaiset suunnittelu- ja testausmenetelmät. 

Testausprosessin räätälöinnillä mahdollistetaan, että tuotetta ei ali tai yli suunnitella 

suhteutettuna sen käyttöympäristöön. Tässä kandidaatintyössä standardin antamia ohjeita 

käytetään tärinätestauksessa, mutta monet niistä soveltuvat yleisesti muihin 

ympäristötesteihin.  

 

Testaussuunnitelmassa tulisi selvittää mahdollisimman tarkasti mitä tapahtuu 

normaalikäytössä. Tärinätestauksessa tämä tarkoittaa esimerkiksi yhtäjaksoisen värähtelyn 

pituutta, taajuutta ja kiihtyvyyttä. Vaatimusten perusteella luodaan lista kriteereistä 

suunnittelulle ja testaamiselle. Taulukossa 2 on standardista saatu listaus erilaisten 

lentokoneiden lastin värähtelystä. Standardin mukaisissa tärinäolosuhteissa taajuus on 

suurimmillaan 2000 Hz.  Olosuhteet huomioon ottaen voidaan myös tehdä arvioita siitä 

millainen korrelaation testillä ja todellisella tilanteella tulee olemaan. On myös tärkeää 

selvittää, mikä on kestävyyden kannalta suurin huolenaihe. Eli mihin testattavan kappaleen 

kohtaan tulisi pitää erityistä huomiota. On hyvä hankkia valmiita mittaustuloksia kriteereistä 

aina kun mahdollista.  
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Taulukko 2. Eri lentokoneissa syntyvän tärinän taajuus, ASD ja grms (MIL-STD-810H 

2019, s. 405) 

 

3.3 Säätäminen ja tulosten mittaaminen  

Yleisesti ottaen MIL-STD-810H standardissa tärinän vaatimukset mitataan kiihtyvyyden 

avulla. Tarvittaessa voidaan myös käyttää esimerkiksi venymäliuska-anturia, lineaarista 

siirtymäanturia tai voima-anturia. Kiihtyvyyden avulla voidaan laskea voima käyttämällä 

testattavaa massaa. Mittauslaitteiden tarkkuus tulisi varmistaa ennen jokaista testauskertaa. 

Mittauslaitteet tulee kalibroida tuloksen tarkkuuden varmistamiseksi, anturin valmistajan 

antamien ohjeiden mukaan. 

 

Parhaan mahdollisen testin saavuttamiseksi tärinän eri arvoja tulisi mitata koko testin ajan. 

Tällöin nähdään koko testin ajan mitä tapahtuu ja pystytään havaitsemaan mahdolliset 

muutokset. Mitattuihin tuloksiin tulee suhtautua varovaisesti. Mittaukseen liittyvien 

rajoitteiden vuoksi kuten mittauslaitteiden ja pisteiden määrän takia ei voida ottaa huomioon 

kaikkia ääriolosuhteita. Mittaustuloksiin tulee asettaa varaa, kun luodaan testin kriteerejä. 

Olosuhteet tulee ottaa huomioon. Korkea lämpötila voi vaikuttaa anturin antamiin tuloksiin 

esimerkiksi silloin, jos tärinätestaus tehdään korkeissa korkeassa lämpötilassa. 
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Tärinän hallintaan ja säätämiseen on useita menetelmiä. Näitä voidaan käyttää joko yksin tai 

samanaikaisesti. Seuraavaksi käydään läpi standardin antamia menetelmiä mittauksen ja 

säädön hallintaan.  

 

Värähtely säädetään tiettyihin rajoihin kokeilemalla värähdysliikettä antureilla 

testikappaleen eri kohdista. Nämä kohdat ovat kiinnityspisteissä, niiden lähettyvillä tai 

muissa määrätyissä kohdissa. Värähdysliikettä voidaan testata joko yhdestä tai useasta 

kohdasta. Kun halutaan testata kappaleen kestävyyttä tämän resonanssi taajuudella, tulee 

kiinnittää erityistä huomiota värähtelyn säätöön. Taajuus voi olla epätasaista ja se helposti 

ajelehtii varsinkin pitkäkestoisen testin aikana. Kappaleen resonanssitaajuus voi myös 

vaihdella. Tätä tapahtuu varsinkin vaimennettujen kappaleiden kanssa. Tämä voidaan 

ratkaista valvomalla resonanssia tarkasti ja säätämällä taajuutta sopivaksi (Resonance Dwell 

Testing). Testi tulee suorittaa etsimällä suurinta dynaamista reaktiota ja säilyttämällä 

vaiheen säätimen ja tarkkailukohdan välillä. 

 

Kiihtyvyysantureita käyttäessä, mittaukseen tulisi parhaan tuloksen saavuttamiseksi käyttää 

useita antureita. Yhden pisteen käyttö on mahdollista, mikäli kappale on jäykkä ja kun yksi 

anturi pystyy kuvaamaan kiinnityksien keskiarvoa. Tätä ei kuitenkaan suositella, sillä 

tulokset voivat olla epätarkkoja. Usein käytössä on kaksi tai kolme pistettä. Kohdiksi 

valitaan jokin kiinnitin. Satunnaisella värähtelyllä säätö perustuu valittujen pisteiden 

spektritiheyden keskiarvoon. Sinimuotoisen värähtely perustuu vasteen huippuarvojen 

keskiarvoon. Testissä voi olla, että reaktiolla asetettu maksimi arvo, mutta halutaan välttää 

alitestaamista. Mittauspisteet valitaan siellä missä uskotaan suurimman reaktion tapahtuvan. 

Tällöin säätö perustuu satunnaisessa spektrin maksimiin ja sinimuotoisessa aallon 

maksimiin. 

 

Voimasensorien avulla voidaan rajata tärinästä syntyvän voiman määrää halutulle alueelle. 

Voimansäädössä dynaamiset mittarit asetetaan täristimen ja testattavan kappaleen väliin. 

Menetelmässä hyödynnetään käytännön tapauksessa saatuja voiman mittausarvoja. 

Täristimen liikettä säädetään mittauksen antamien arvojen perusteella. Kyseistä menetelmää 

käytetään, mikäli käytännön tapauksen dynaaminen vuorivaikutus on hyvin erilainen 

verrattuna testauslaboratorioon.  
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3.4 Toleranssit 

Pääsääntöisesti toleranssit tulisi pitää mahdollisimman alhaisina. Toleranssit riippuvat 

testattavasta kappaleesta, kiinnityksistä ja värähtelyn spektristä. Pienillä kappaleilla alle ±3 

dB toleranssien pitäisi suhteellisen helposti saavutettavissa. Suuremmilla kappaleilla 

toleransseja voidaan joutua suurentaa. Kiihtyvyysspektritiheyttä pitää pystyä mittaamaan 

±0,5 dB tarkkuudella vaaditulla taajuusalueella. Mittauksen kaistanleveys ei saa olla yli 2,5 

Hz kun 25 Hz tai alle eikä 5 Hz kun yli 25 Hz. Taajuuden resoluutio vaihtelee. Yleisesti 1 

Hz on riittävä. Taulukoissa x ja x on esitetty toleranssit satunnaisen ja sinimuotoisen 

värähtelyn toleranssit. Näiden testaus tulisi tehdä, kun kappale on laitteeseen. Taulukoissa 3 

ja 4 on esitetty satunnaisen ja sinimuotoisen värähtelyn toleranssit. 

 

Taulukko 3. Satunnaisen värähtelyn toleranssit (MIL-STD-810H 2019, s. 356) 

Itsenäisten vapausasteiden luku-määrä (n) 

kiihtyvyysspektritiheydessä 

n > 120 

Säätöpisteistä saadun ASD:n keskiarvon, 

maksimin tai minimin (riippuu 

menetelmästä) suurin sallittu vaihtelu 

suhteessa määrättyyn ASD:hen 

± 3 dB, alle 500 Hz 

± 6 dB, yli 500 Hz 

± 10 % grms 

Usean mittauskohdan menetelmässä 

yksittäisen pisteen ASD:n suurin sallittu 

vaihtelu suhteessa määrättyyn ASD:hen 

± 6 dB, alle 500 Hz 

± 9 dB, eli 500 Hz 

± 25 % kokonais grms 

Poikittainen liike suhteessa testiakseliin. 

Poikittainen ASD suhteessa määrättyyn 

testiakselin mukaiseen ASD:hen.   

<50 %, alle 500 Hz 

<100 % yli 500 Hz 

 

Taajuuden muutosnopeus ± 10 % määrätystä arvosta 

Testin kesto ± 5 % määrätystä arvosta 

Satunnaisten värähtelyjen amplitudin 

jakautuminen 

normaali jakauma 
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Taulukko 4. Sinimuotoisen värähtelyn toleranssit. (MIL-STD-810H 2019, s. 356) 

Taajuus ± 0,1 % 

Viivaspektrin keskiarvo, maksimi tai 

minimi (riippuu menetelmästä) arvo 

suhteessa määrättyyn arvoon. 

± 10 % 

Usean mittauskohdan menetelmässä 

yksittäisen kohdan suurin sallittu vaihtelu 

suhteessa määrättyyn.  

± 25 %, alle 500 Hz 

± 50 %, yli 500 Hz 

Poikittainen liike suhteessa testiakseliin. 

Arvo suhteessa määrättyyn testiakselin 

suuntaiseen arvoon.  

<50 %, alle 500 Hz 

<100 %, alle 500 Hz 

Taajuuden muutosnopeus ± 10 % määrätystä arvosta 

Testin kesto ± 5 % määrätystä arvosta 

 

Taajuuden mittausjärjestelmän tulee antaa arvoja ± 1,25 % sisällä. Kiihtyvyysanturin 

taajuusvaste ± 5 % vaaditun taajuus alueen sisällä. Poikittaisherkkyys tulisi olla ≤ 5 %. 

Lämpötilan vaihtelu ei tulisi olla enemmän kuin ± 5 % lämpötilasta missä anturin herkkyys 

asetettiin. Muille mittausvälineille päätetään testille sopivat toleranssi.  

 

3.5 Testausprosessi 

Testaus voidaan suorittaa MIL-STD-810H standardin yleisolosuhteissa. Lämpötila on 

25°±10°C ja suhteellisen kosteus on 20-80 %. Paineena on normaali-ilmanpaine. Tarkemmat 

arvot kannattaa tietenkin määrittää kappaleen mukaan. Varmista tärinätestauslaitteen 

toiminta aluksi ilman testattavaa kappaletta. Lähtökohtaisesti testattava kappale tulisi 

kiinnittää samalla tavalla, kun käytännön tapauksessa, ellei toisin sanota. Tämä tarkoittaa 

myös kaikkia kappaleen toimintaan liittyviä osia kuten hydrauliikka linjat ja erilaiset 

sähköosat. 

 

Testaaminen aloitetaan matalalla tasoisella värähtelyllä, jotta voidaan varmistaa, että kaikki 

on kunnossa. Kun tarkistus on tehty, voidaan suorittaa vaaditun tasoinen tärinätesti. Testi 

voidaan suorittaa myös suorittaa siten, että testattava kappale on käynnissä. Esimerkkinä 

tästä voi olla elektroniset laitteet. Tämän tyyppiset testit on tyypillisesti hyvä suorittaa 

normaali olosuhteissa. Yhdistettyihin testeihin, missä tehdään tärinän lisäksi toinen 
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olosuhdetesti, tulee lähestyä varoen. Syynä tähän on, että toiminnassa olevan kappaleen 

tulokset voivat olla epävarmoja suhteessa yksittäiseen olosuhteeseen. Mikäli laitteen 

käynnissä olemista ei koeta tarpeelliseksi, toiminnallisuus varmistetaan ennen ja jälkeen 

testin. Method 514 on määritetty yhden vapausasteen tärinätestauslaitteelle. Mikäli on 

tarvetta testata useampi suunta, kappale kiinnitetään eri asentoon pöydässä ja testi tehdään 

uudelleen. Värähtelyn vaatimuksien kanssa testattavat osa oletetaan jäykäksi suhteessa 

testauslaitteen pöytään. Monissa tapauksissa oletus ei ole totta, mutta sitä pidetään 

hyväksyttävänä oletuksena varsinkin, jos testataan pieniä kappaleita.  

 

Kappaletta suunnitellessa tulee ottaa huomioon käytön lisäksi sen kuljetus. Kuljetuksessa 

tapahtuu lähes aina tärinää. Molemmat testit ovat monesti tarpeellisia, koska kuljetuksen 

aikana kappale ei ole käytössä. Mikäli kappaleen käytössä syntyvä tärinä on 

voimakkaampaa, voidaan kuljetuksen testaus jättää usein pois. Näissä tapauksissa 

pidentämällä testin kestoa voidaan myös yhdistää molemmat testit yhdeksi. Method 514:n 

Procedure II käsittelee tarkemmin kuljetuksessa vapaana liikkuvaa tavaraa. Näiden testien 

suorittaminen vaatii 25,4 mm kokonaissiirtymän, missä liike on synkronista 5 Hz 

taajuudella. Kuvassa 9 on esitetty testauskehikko vapaana liikkuvalle rahdille.  

 

 

Kuva 9. Vapaana liikkuvan lastin testauskehikko. (MIL-STD-810H 2019, s. 403) 
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Väsymistestien kanssa olisi parasta tulosten kannalta, että testaus tehdään asettamalla testin 

pituudeksi kappaleen elinikä. Tämä ei kuitenkaan ole suurimassa osassa tapauksissa 

mahdollista kustannuksien ja aikataulun vuoksi. Laskenta kaavojen avulla voidaan lyhentää 

testausaikaa ja samalla säilyttää tulosten tarkkuus. Hyödyntämällä Miner-Palmgren 

hypoteesia saadaan (375, 376) 

 

 𝑡

𝑡
=

𝑆

𝑆
 

(5) 

 

Yhtälössä t1 on testin aika,  t2 on todellinen aika, S1 on testin rasituksen neliöllinen keskiarvo, 

S2 on todellinen rasituksen neliöllinen keskiarvo, M on materiaalin S-N käyrän 

kulmakerroin, arvot vaihtelevat tyypillisesti 5 ja 8 välillä.  

 

Testin päättymisen jälkeen tarkastellaan kappale ja kirjataan raporttiin. Aluksi merkitään 

mahdolliset tuote tiedot kuten valmistaja, malli ja sarjanumero. Myös yleinen kuvaus 

kappaleen kunnosta varsinkin, jos kappaletta on jo testattu tai käytetty aiemmin. Maininta 

mahdollisista poikkeavuuksista. Tärinätestauslaite ja tarkalleen mikä testi suoritettiin. 

Mikäli testissä tapahtui poikkeamia alkuperäisestä suunnitelmasta, tulisi nämä mainita. 

Seuraavaksi merkataan värähtelyn mitatut tulokset sekä missä olosuhteissa ne savutettiin.  

Vaurion syntyessä tästä tulisi tehdä alustava analyysi. Raporttiin on myös hyvä lisätä kuvia 

kappaleesta ja mahdollisesti siihen syntyneistä vaurioista.  
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4 VAATIMUKSET JA ANALYYSI 

 

 

4.1 Täristimen valinta ja rakenne 

Täristimen valinta riippuu laajalti siitä, mitä halutaan testata. Mekaaniset täristimet ovat 

luotettavia ja edullisia, mutta niissä on turhan paljon rajoittavia tekijöitä. Tästä syystä 

täristimen valinta on lähinnä elektrodynaamisen ja hydraulisen välillä. Hydraulisen 

täristimen suurin etu on hinta. Elektrodynaaminen täristin antaa selvästi laajimmat testaus 

mahdollisuudet, korkean taajuuden ja hyvän säädettävyyden ansioista. Näistä syistä tämän 

työn vaatimukset on tehty elektrodynaamiselle täristimelle.  

 

Lähtökohtaisesti täristimen tulee pystyä saavuttamaan aiemmin taulukoissa 3 ja 4 määrätyt 

toleranssit. Method 514 standardisoiman testin suorittamiseksi useamman vapausasteen 

tärinätestauslaitetta ei vaadita. Eri suuntien testit suoritetaan yhden vapausasteen 

tärinätestauslaitteella, missä kappaletta käännetään tarpeen vaatiessa. Laitteen tulisi pystyä 

satunnaiseen värähtelyyn. Vaikka todelliselle tapaukselle voisi esimerkiksi tehdä vastaavan 

sinimuotoisen käyrän, on satunnainen värähtelyn testi selvästi paras vaihtoehto. Varsinkin 

kun kyseessä on elektrodynaaminen täristin. 

 

Elektrodynaamisen täristimen suurin etu on korkeiden taajuuksien testaaminen ja tätä 

hyödyntääkseen laitteen tulisi pystyä vähintään 2000 Hz taajuuksiin. Lentokoneissa syntyvä 

tärinä voi päästä tälle tasolle, kuten voi taulukosta 2 voidaan havaita. Tämän saavuttaminen 

pitäisi olla helposti saavutettavissa suuremman kapasiteetin laitteiden kanssa. Tavoitteena 

tulisi olla, että korkein taajuus olisi 2000-3000 Hz paikkeilla. Tämä alue riittää työn 

standardin vaatimuksiin ja on vastaavalla tasolla monien nykyaikaisten 

tärinätestauslaitteiden kanssa. Elektrodynaamisilla täristimillä siirtymä ei ole tyypillisesti 

yhtä suuri kuin hydraulisella ja mekaanisella täristimellä. Siirtymän tullisi kuitenkin 

nykypäivänä olla vähintään 50 mm matalilla taajuuksilla laitteessa, jossa on aikaisemmin 

asetettu taajuusalue. Monet MIL-STD-810H käsittelevistä testeistä liittyvät epätasaisella 

tiellä ajamiseen missä taajuus on pieni, mutta siirtymä voi olla suuri.  
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4.2 Pöytä 

Pöydässä tulee olla vahva pultti kiinnitys testattavalle kappaleelle. Kiinnitys 

mahdollisuuksien tulee olla laaja. Tämä tarkoittaa useita kiinnityspaikkoja sekä tilaa 

kiinnittää erilaisia lisävarusteita. Lisäksi kiinnityspöydän tulee olla ympäriltä avoin. Työssä 

käytettyyn MIL-STD-810H standardiin kuuluu vapaana liikkuvan tavaroiden testaus. 

Tämänlainen testi vaatii kehikon, joka estää tavaroiden putoamisen pöydältä. Standardissa 

kehotettiin myös toiminnan kannalta tärkeiden osien kiinnityksen. Tietynlaisten kappaleiden 

kanssa nämä osat voivat viedä hyvinkin paljon tilaa. Koolle ei ole asetettu tarkkaa 

määritelmää, koska se riippuu paljolti siitä mitä halutaan testata ja mikä on budjetti. Laajojen 

testausmahdollisuuksien vuoksi neliön muotoisen pöydän sivun pituus olisi hyvä olla 700-

1000 mm luokkaa. Tämän kokoisilla pöydillä joudutaan kiinnittämään erityistä huomiota 

jäykkyyteen.   

 

Laitteen pöytään ja sen osiin liittyvät mitoitukset riippuvat lähestymistavasta. Vaadittu 

voima riippuu liikkuvien osien massasta, mutta esimerkiksi mikäli tiedetään tarkalleen 

minkälaisia kappaleita halutaan testata, voidaan laitteen osien massa ja vaadittu voima 

mitoittaa kappaleen mukaan. grms arvolla voidaan suoraan arvioida värähtelyn 

voimakkuutta. Hyödyntämällä tätä ja satunnaisen värähtelyn huippuarvoja voidaan 

määrittää minkä tyyppisitä lukemista on kyse. Alustavasti tässä tapauksessa voidaan käyttää 

MIL-STD-810H standardin mukaisia jo olemassa olevia mittauksia. Nämä tulokset toimivat 

vaatimuksina koneen kiihtyvyydelle ja kokemalle voimalle. Laitteen lattiaan kiinnitykseen 

tulee myös kiinnittää huomiota. Aiemmin mainitulla taajuusalueella voimat tulevat olemaan 

suuret, joten maahan tuennan tulee olla vahva. Elektrodynaamisen täristimen suuren 

taajuuden takia laitteen ja maan välinen tuenta tulee olla elastinen, jotta voidaan eristää tärinä 

näiden välillä. Joustavuus voidaan esimerkiksi saavuttaa pneumaattisella jalustalla.  

 

4.3 Mittausanturit 

Erilaiset mittausanturien ja sensorien tulee olla korkealaatuisia, jotta ne täyttävät asetetut 

standardit. Mittaus suoritetaan pääosin kiihtyvyysantureita käyttäen. Niiden avulla saadaan 

esimerkiksi satunnaisen tärinän testissä luotua ASD-käyrä. Anturin valinta riippuu laajalti 

käyttötarkoituksesta. Koska tässä työssä käsitellään laboratorio testejä, MEMS-antureita 

tulisi välttää. Suurimmassa osassa tapauksista pietsosähköinen anturi on paras valinta suuren 

valinnan varan ja mittauksen tarkkuuden vuoksi. Varsinkin, jos kyseessä on 
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elektrodynaaminen testauslaite. Pietsoresistiivinen anturi on parempi shokin testaamiseen, 

joten sen käyttö voidaan myös rajata pois. Standardin mukaisen tärinätestin lämpötilan ja 

sen vaihtelu voi olla hyvinkin laaja. Itse tärinätestauslaitteessa ei ole osia mitkä olisivat 

herkkiä lämpötilan suhteen. Huomiota täytyy kuitenkin kiinnittää, mikäli halutaan tehdä 

tietynlaisia mittauksia. Esimerkiksi, jos halutaan käyttää venymäliuska-antureita.  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Vaatimuksissa on tärkeintä keskittyä taajuusalueeseen ja sen saavuttamiseen, koska tämän 

pohjalta voidaan suunnitella täristin.  Vaadittu taajuusalue mahdollistaa kaikkien standardin 

testien suorittamisen. Sen pohjalta voidaan aloittaa muiden arvojen määrittäminen. Toinen 

tärkeä osuus vaatimuksissa on monipuolisen testaamisen mahdollistaminen. Tämä tulisi 

pitää jatkuvasti mielessä suunnitteluprosessin aikana. Monipuolinen testaaminen ja siihen 

liittyvien vaatimuksien pohjalta saadaan aikaiseksi laitteen pöydän rakenne. Kun täristin ja 

pöytä on pääpiirteiltään suunniteltu, voidaan aloittaa muiden vaatimusten täyttäminen sekä 

yksityiskohtien miettiminen.  

 

5.1 Jatkotoimenpiteet 

Läpi käytyjen sovellusten perusteella voitaisiin aloittaa tärinätestauslaitteen suunnittelu. 

Tämä alkaisi määrittämällä budjetti laitteelle. Tärinätestauslaitteiden kanssa kustannukset 

voivat helposti kasvaa suuriksi, joten budjetti olisi hyvä määrittää alkuvaiheessa. Tähän 

liittyen olisi myös tärkeää selvittää tarkemmin minkä tyyppisiä testejä halutaan suorittaa. 

Mitoitus alkaisi mittausdatan hankinnalla. Tämä voidaan tehdä joko itse tai hankkia 

olemassa olevaa mittaustuloksia, jotka soveltuvat standardin tapauksiin. Mittaus tässäkin 

tapauksessa tehdään pääosin kiihtyvyysantureita. Tällöin voidaan määrittää laitteen 

tarvitseman kiihtyvyyden lisäksi syntyvä voima. Itse laitteen osien kestävyys voidaan 

mitoittaa lujuusopin laskentakaavojen kanssa. 

 

5.2 Sovellus 

Vaatimuslistan pohjalta suunniteltua laitetta voidaan käyttää laajamittaisessa 

tuotesuunnittelussa. Suunniteltu taajuus alue on sopiva suurelle osalle kaupallisille tuotteille. 

Pöydän on myös tästä syystä suhteellisen suuri. Vaatimuksissa on huomioitu laitteen 

toiminnan lisäksi tavaroiden kuljetus. Tällöin voidaan tehdä rahti tavaraan liittyvät testit 

huonossakin maastossa. Vaatimuslistan hyödyllisyyttä ja työn onnistumista on tässä 

vaiheessa vaikeaa määrittää tarkasti tässä vaiheessa. Näiden selvittäminen vaatisi aiemmin 

läpi käytyjä jatkotoimenpiteitä.  
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