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In this master's thesis, measurements, sensors and analyses for the on-line condition 

monitoring of electric machines are discussed. The design and manufacturing of sensor 

electronics for demanding environmental conditions, e.g. high temperature, humidity, 

pressure and strong magnetic fields, is considered. Furthermore, the functionality of an 

analogue temperature sensor in the proximity of a frequency converter drive is evalu-

ated. For the filtering of disturbances, a median filtering program is written. 

 

In addition, condition monitoring pilots are designed for a pump at a pulp mill and for a 

small-scale hydroelectric generator. The pilot installations consist of sensors, sensor-

level communications and the collection of measurement data. The condition monitoring 

system is tested with a bearing with a minor outer race fault. The piloting at the pulp 

mill is discussed and the results obtained thereof are analysed. 
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KÄYTETYT MERKINNÄT JA LYHENTEET 

MERKINNÄT: 

 

a  kiihtyvyys 

d  vierintäelimen halkaisija 

D  laakerin vierintähalkaisija 

f  taajuus 

g  putoamiskiihtyvyys 

I  virta 

n  roottorin pyörimisnopeus  

N  vierintäelinten lukumäärä 

p  napapariluku 

t  aika 

T  lämpötila 

U  jännite 

δ  tunkeutumissyvyys 

µ  permeabiliteetti 

ρ  resistiivisyys 

σ  materiaalin johtavuus 

φ  vierintäelimen kosketuskulma uraan nähden 

ω  kulmataajuus 

 

 

LYHENTEET: 

 

EMI  Electromagnetic Interference, 

  sähkömagneettinen häiriö 
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FFT  Fast Fourier Transform, 

  nopea Fourier-muunnos 

 

I2C  Inter-Integrated Circuit, 

  sarjaväylä 

 

LED   Light-Emitting Diode, 

valodiodi 

 

MEMS  Micro Electro Mechanical System, 

  mikromekaaninen järjestelmä 

 

MSSP  Master Synchronous Serial Port, 

synkroninen, sarjamuotoinen tiedonsiirtorajapinta, joka voi toimia kah-

della vaihtoehtoisella moodilla (SPI tai I2C) 

 

OTP  One-Time Programmable, 

  kertaohjelmoitava 

 

SAR  Successive approximation, 

  paras approksimaatio 

 

SOIC  Small Outline Integrated Circuit, 

  pienikoteloinen integroitu piiri 

 

SPI  Serial Peripheral Interface, 

  synkroninen, sarjamuotoinen protokolla 

 

USART Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitter, 

  sarjamuotoinen, synkroninen tai asynkroninen tiedonsiirtorajapinta 
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1     JOHDANTO 

1.1     Taustaa 

Vuosina 1998-2002 Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu oli mukana Tesla tutkimus-

ohjelman hankkeessa “Teollisuussähköjärjestelmien hallinta”, jonka yhtenä osa-alueena 

oli sähköjärjestelmien ennakoiva kunnonvalvonta ja siihen liittyvä tiedonsiirto. Hank-

keessa julkaistuista raporteista saatiin paljon taustatietoa tähän diplomityöhön. 

 

Sähkökäyttöjen ja -moottoreiden ennakoivan kunnonvalvonnan päätarkoitus on vähentää 

prosessien keskeytyksiä. Tavoitteena on huomata alkavat vikaantumiset hyvissä ajoin 

ennen kuin jonkun osan hajoaminen aiheuttaa koko sähkökoneen pysähtymisen joko 

täydellisen hajoamisen tai hälytysten takia. Usein alkavat vikaantumiset eivät aiheuta 

välitöntä prosessikeskeytystä, jolloin tiedostettaessa vikaantunut kohta ajoissa, se voi-

daan korjata normaalien seisokkien yhteydessä. Kehitettäessä ennakoivaa kunnonval-

vontaa, on tavoitteena parantaa myös kunnossapidon suunnittelua. 

 

Sähkömoottoreita pidetään yleisesti varmatoimisina. Jos moottori kuitenkin tehtaalla ha-

joaa, prosessin keskeytysajat ovat usein pitkiä. Moottoreiden vikaantuminen voi tapah-

tua ulkoisten syiden, valmistusvirheen tai käytön väärän mitoituksen vuoksi. [Lindh 

1999] Moottoreiden vikaantumisesta aiheutuvat kustannukset ovat usein suuria, koska 

ne aiheuttavat lähes aina prosessikeskeytyksen. 

 

Sähkökoneiden on-line kunnonvalvonta perustuu erilaisten fysikaalisten suureiden mit-

taamiseen koneen käynnin aikana. Tavoitteena on havaita alkavan vikaantumisen aiheut-

tama muutos mitattavaan suureeseen. On myös tärkeää pystyä selvittämään mikä on vian 

vakavuusaste ja millaisiin korjauksiin on syytä varautua. Tärinän mittaukset ovat tärkein 

sähkökoneiden kunnonvalvonnan mittausmenetelmä. Sähkömoottoreiden vioista suuri 

osa on laakerivikoja, joita voidaan jo aikaisessa vaiheessa havaita tärinämittauksien 

avulla. 
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Tärinämittauksia analysoitaessa yksinkertaisin vikadiagnoosi voidaan aikaansaada täri-

nän kokonaisamplitudin tai tehollisarvon (RMS) avulla. Esimerkiksi löystynyt staattori-

levypakka tai moottorin kiinnitysten löystyminen kasvattavat tärinän amplitudia. Enna-

koivassa kunnonvalvonnassa tarvitaan kuitenkin spektrianalyysiä, koska alkavia vikoja 

ei voida tunnistaa tarkkailemalla suoraan mitattavaa tärinäsignaalia (amplitudia). Laake-

rivian indikointiin käytetään usein verhokäyrämenetelmää. Pyörimisnopeuden avulla 

lasketaan eri laakerivikojen aiheuttamat teoreettiset taajuudet, joita verrataan löydettyi-

hin taajuuskomponentteihin. [Lindh 1999] 

1.2     Työn sisältö ja tavoitteet 

Diplomityön alussa kerrotaan sähkökoneiden kunnonvalvontaan käytettävistä mittauk-

sista ja analyyseistä sekä antureista, joilla näitä mittauksia voidaan suorittaa. Seuraavas-

sa kappaleessa pohditaan anturielektroniikan rakentamista vaativiin ympäristöolosuhtei-

siin, joita ovat muun muassa kosteus, voimakkaat magneettikentät, korkea lämpötila ja 

paine. Lisäksi testataan analogisen lämpötila-anturin LM50 toimivuutta häiriöisessä ym-

päristössä. Tavoitteena on saada anturi toimimaan taajuusmuuttajakäytön läheisyydessä. 

 

Diplomityössä suunnitellaan kunnonvalvontapilotti pumppuun UPM-Kymmene Kuu-

sanniemen sellutehtaalle Kuusankoskelle sekä pienvesivoimageneraattorikäyttöön Wa-

terpumps WP Oy:n vesivoimalaan Tirvaan. Pilot-järjestelmä muodostuu anturoinnista, 

anturitason tiedonsiirrosta ja mittaustiedon keruusta. Suunniteltava mitta-anturi perustuu 

mikrotyöstettyyn kiihtyvyysanturiin ADXL105. Mitta-anturi kiinnitetään sähkökoneen 

tai pumpun runkoon laakerin kohdalle ja sen tehtävänä on mitata koneen tärinää. Antu-

rissa itsessään on myös lämpötilamittaus, jonka avulla pystytään tarkkailemaan sähkö-

koneen ylikuumenemista. Tavoitteena on alkavien laakerivikojen havaitseminen mikro-

työstetyllä kiihtyvyysanturilla, jolla voitaisiin näin parantaa sähkökoneiden ennakoivaa 

kunnonvalvontaa sekä vähentää moottorivikojen aiheuttamia pitkiä keskeytyksiä teolli-

suusprosesseissa. Mitta-anturi kytketään sähkökoneen läheisyydessä sijaitsevaan keräily-

yksikköön, joka tallentaa antureiden lähettämän digitaalisen mittaustiedon muistiinsa ja 
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lähettää sen sieltä pyydettäessä eteenpäin. Keräily-yksikkö on suunniteltu samojen pro-

jektien puitteissa ja siitä kerrotaan elektroniikan erikoistyössä [Tiainen 2003]. 

 

Kuvassa 1 on periaate mitta-antureiden ja keräily-yksikön sijoittumisesta tehtaan tieto-

järjestelmään. Useita mitta-antureita voidaan kytkeä yhteen keräily-yksikköön. Mitta-

anturin mikro-ohjain lähettää keräily-yksikön pyytäessä halutun verran kiihtyvyysantu-

rilta saamaansa mittaustietoa kenttäväylän välityksellä keräily-yksikölle. Keräily-

yksikköä ohjaava mikro-ohjain puskuroi mittaustiedot keräily-yksikössä olevaan muis-

tiin. Sieltä mittaukset voidaan edelleen siirtää esimerkiksi Modbus-väylän välityksellä 

tai radioteitse joko PC-tietokantapalvelimelle tai tehtaan tietojärjestelmän ylemmälle 

tasolle. Tietokantapalvelimelta mittaustieto voidaan siirtää joko Internetin tai matkapu-

helinverkon välityksellä tehtaan ulkopuolelle analysoitavaksi, jolloin pystytään harjoit-

tamaan etäkunnonvalvontaa. 

 

Diplomityössä kerrotaan myös suunnitellun kunnonvalvontajärjestelmän testaamisesta 

LTY:n laboratoriossa ja analysoidaan saatuja tuloksia verhokäyräanalyysillä. Testatta-

vassa moottorissa käytettiin lievästi vaurioitettua laakeria. Lopuksi esitellään järjestel-

män pilotointi Kuusanniemen sellutehtaalle. 
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Kenttä- 
taso

Hallintotaso

Prosessinohjaus-
taso

MITTA-
ANTURI

MITTA-
ANTURI

KERÄILY-
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MITTA-
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Tehtaan tietojärjestelmäEtädiagnostiikka

Tieto-
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palvelin

Tieto-
kanta-
palvelin

Mittaustiedon analysointi
ja valvonta

Globaali
Hallintotaso

Internet,
UMTS,
GSM jne.

PROSESSI

Internet,
UMTS,
GSM jne.

 

Kuva 1. Periaate kehitetyn kunnonvalvontajärjestelmän sijoittumisesta tehtaan tietojärjestelmään. Mitta-

anturit ovat kiinni koneiden rungossa. Keräily-yksikkö tallettaa mittaustiedot muistiinsa ja lähettää ne 

eteenpäin PC-tietokantapalvelimelle tai suoraan tehtaan tietojärjestelmän ylemmälle tasolle. PC:ltä tieto 

voidaan siirtää analysoitavaksi esimerkiksi Internetin tai matkapuhelinverkon välityksellä tehtaan ulko-

puolelle. 

 

Tavoitteena oli rakentaa mahdollisimman edullinen ja geneerinen järjestelmä, jotta se 

voidaan sijoittaa kohteisiin, joissa jatkuva kunnonvalvonta ei tällä hetkellä ole taloudel-

lisesti kannattavaa. Tällaisia ovat muun muassa teollisuusprosessien kannalta vähemmän 

merkittävät sähkökoneet sekä koneet, joiden vikaantumistodennäköisyys on pieni. Mitta-

antureiden tuottaman mittaustiedon analyysiä ei tehdä järjestelmän piirissä, vaan vasta 

ylemmällä tasolla. Näin mittauslaitteiston toteutus yksinkertaistuu, sillä suurta laskenta-
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tehoa ei tarvita, toisin kuin projektiryhmässämme aiemmin tehdyssä toteutuksessa, jossa 

analyysi tehdään jo paikallisella tasolla [Špatenka 2003]. Nyt rakennetun järjestelmän 

vaatima tiedonsiirtokapasiteetti on huomattavasti suurempi, sillä kaikki kiihtyvyystieto 

on siirrettävä antureilta ylöspäin pelkkien analyysitulosten sijaan. Toisaalta tiedonsiirtoa 

tarvitaan vain silloin, kun halutaan ottaa mittauksia. Hyötynä mittaustiedon siirtämisessä 

kokonaisuudessaan on myös se, että kaikki informaatio on käytettävissä ja analysoin-

tiohjelmisto (algoritmit) ovat helposti päivitettävissä. 

 

Diplomityö on tehty ”Hajautetun voimantuotannon verkkoliityntä ja koneet” -

tutkimusprojektin puitteissa, joka on osa valtakunnallista Tekesin käynnistämää Ha-

jautettujen energiajärjestelmien teknologiaohjelmaa DENSY:ä (distributed energy sys-

tems). Projektin osapuolia ovat Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Tekes, ABB Oy, 

Waterpumps WP Oy, Power Factor Ay, Verteco Oy ja VNT Management Oy. 
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2     SÄHKÖKONEIDEN KUNNONVALVONTAAN KÄYTETTÄVIÄ                 

MITTAUKSIA JA ANALYYSEJÄ 

Tässä kappaleessa kerrotaan sähkökoneiden on-line kunnonvalvontaan soveltuvista mit-

tauksista ja mitta-antureista, joilla nämä voidaan suorittaa. Kappaleessa selvitetään mil-

laisia alkavia vaurioita voidaan kunkin mittauksen avulla havaita ja minkälaisia ana-

lyysimenetelmiä havainnointiin voidaan käyttää. 

2.1     Tärinämittaukset 

Tärinämittaus on yleisimmin käytetty menetelmä sähkökoneiden kunnonvalvonnassa ja 

oikein sovellettuna se on useimmissa tapauksissa paras ennakoivan kunnossapidon mit-

tausmenetelmä [Nohynek 1996]. Yleisesti tärinä- eli värähtelymittauksiin perustuvia 

menetelmiä pidetään tehokkaimpina koneiden kunnonvalvonnassa silloin, kun arvioi-

daan dynaamisia ilmiöitä kuten tasapainoa, laakeroinnin kuntoa ja yleensäkin voimia, 

jotka kohdistuvat laitteen eri komponentteihin [TTT 2000]. 

 

Tärinämittauksien avulla voidaan tunnistaa monia mekaanisia ja sähköisiä vikoja. Tä-

rinää analysoimalla voidaan löytää esimerkiksi epätasapaino (roottorin dynaaminen epä-

keskeisyys tai verkon epäsymmetria [Lindh 1999]), mekaaniset välykset, rakenteen re-

sonanssitaajuudet, taipunut akseli ja asennusvirheitä [TTT 2000]. Useimmiten vian säh-

kökoneessa aiheuttaa laakerivaurio. Ne muodostavat noin kolmanneksen kaikista vioista 

ja tyypillisiä vikaantumisen syitä laakereille ovat muun muassa likaantuminen, ylilämpö, 

laakerivirrat ja voitelun puute. Teollisuuslaitoksissa harjoitetaan laajasti laakereiden pe-

riodista kunnonvalvontaa tärinämittauksilla (esimerkiksi 3 kuukauden välein) ja tulokset 

ovat luotettavia. 

 

Kunnonvalvonnan tärinämittauksiin käytettäviä suureita ovat siirtymä, nopeus, kiihty-

vyys, ääni, ultraääni ja akustinen emissio. Lisäksi käytetään iskusysäysmenetelmää ja 

laserinterferometria [TTT 2000]. Tässä työssä keskitytään laakerivaurioiden havainnoin-
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tiin soveltuviin kiihtyvyysmittauksiin. Kiihtyvyysanturi onkin ylivoimaisesti eniten käy-

tetty anturi värähtelymittauksissa. Tämä johtuu sen monipuolisuudesta, sillä kiihty-

vyysantureilla voidaan mitata sekä matalia että korkeita taajuuksia. Kiihtyvyyssignaali 

pystytään myös helposti integroimaan mittalaitteen elektroniikalla nopeudeksi ja tästä 

edelleen siirtymäksi. [Nohynek 1996] Kiihtyvyysmittauksia tehdään yleisimmin piet-

sosähköisillä kiihtyvyysantureilla. Myös venymäliuska-antureita ja induktiivisia anturei-

ta käytetään. Kapasitiivisia mikrotyöstettyjä kiihtyvyysantureita on tullut paljon markki-

noille ja niitä kehitetään koko ajan tarkemmiksi ja laajemmille kiihtyvyysalueille. 

 

Pietsosähköisen kiihtyvyysanturin toiminta perustuu pietsosähköiseen kiteeseen, johon 

on kiinnitetty massa. Massan kiteeseen aiheuttama mekaaninen puristus synnyttää antu-

rin kiihtyvyyteen verrannollisen varauksen. Varaus johdetaan varausvahvistimeen, jossa 

se muunnetaan jännitteeksi. Tämä on anturista ulos saatava mittaussignaali. [Nohynek 

1996] Pietsosähköisillä antureilla on laaja taajuuskaista (usein noin 0 - 20 kHz) ja ne 

ovat tarkkoja sekä herkkiä. Pietsosähköisten kiihtyvyysantureiden heikkoutena on niiden 

hinta verrattuna esimerkiksi mikrotyöstettyihin kiihtyvyysantureihin. 

 

Mikrotyöstetyt kiihtyvyysanturit ovat mikrotyöstömenetelmin valmistettuja kapasitiivi-

sia antureita. Tällaisia työstömenetelmiä ovat mm. etsaus, ohutkalvojen kasvatus ja foto-

litografia. Pii on yleisin mikromekaniikassa käytetty materiaali ja sitä käytettäessä voi-

daan samalle alustalle valmistaa sekä mikromekaaninen rakenne (anturi) että lukemiseen 

ja ohjaamiseen tarvittava mikroelektroniikka. Nämä yhdessä muodostavat mikromekaa-

nisen järjestelmän MEMS (Micro Electro Mechanical System). [Saukoski 2004] Mikro-

työstetyn kiihtyvyysanturin kapasitanssi muuttuu kiihtyvyyden myötä. Mikrotyöstettyjen 

antureiden suurin etu on niiden edullisuus verrattuna pietsosähköisiin kiihtyvyysanturei-

hin. Mikrotyöstetyt kiihtyvyysanturit eivät ole niin tarkkoja ja herkkiä kuin pietsosäh-

köiset anturit, mutta kehitystä tapahtuu koko ajan. Taajuuskaista on esimerkiksi mikro-

työstetyllä kiihtyvyysanturilla ADXL105 välillä 0 - 12 kHz [ADXL 1999]. 
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2.1.1     Tärinäsignaalin analysointi 

Tärinän analysointiin on olemassa monia erilaisia menetelmiä, joista yleisimpiä ovat taa-

juus- eli spektrianalyysit sekä nopeuden tehollisarvon mittaaminen. Näillä kahdella pe-

rusmenetelmällä voidaan löytää suurin osa vaurioista. Vaikeimpia tapauksia varten on 

kehitetty tehokkaampia menetelmiä kuten verhokäyräanalyysi. Tärinämittauksen mene-

telmiin voidaan laskea myös korkeataajuisen akustisen värähtelyn mittaaminen. Korke-

alla taajuuskaistalla mitattaessa saadaan tietoa metalli-metalli kosketuksista, jotka voivat 

olla merkkinä puutteellisesta voitelusta tai alkavasta laakerivauriosta. [TTT 2000] Seu-

raavaksi keskitytään tarkemmin laakerivian analysointiin. 

 

On olemassa useita mahdollisia menetelmiä laakerivikojen analysointiin. Niitä on tar-

kemmin käsitelty Tuomo Lindhin väitöskirjassa: On the Condition Monitoring of Induc-

tion Machines. Lindh vertailee väitöskirjassaan verhokäyräspektrimenetelmän, verho-

käyrän autokorrelaatiomenetelmän ja yhteisten aika-taajuuskomponenttien autokorrelaa-

tion tehokkuuksia laakerivian havaitsemisessa. Väitöskirjassa vertaillaan myös verho-

käyrän ilmaisua käyttämällä Gaborin suodinta, digitaalista päästökaistademodulaatiota ja 

Hilbert-muunnosta. Työn perusteella viallinen ja ehjä laakeri voidaan erottaa toisistaan 

parhaiten käyttämällä joko verhokäyrän autokorrelaatiomenetelmää tai spektriin perus-

tuvaa verhokäyrämenetelmää. Verhokäyrän ilmaisu voidaan parhaiten tehdä kaistan-

päästö demodulaatiolla tai Hilbert-muunnoksella. [Lindh 2003] 

2.1.1.1     Laakerivaurion ilmeneminen 

Suurin osa moottoreista on varustettu vierintälaakerein (urakuulalaakeri) [Lindh 1999]. 

Viat laakerien sisä- ja ulkokehillä sekä itse vierintäelimessä ja sen pidikkeessä aiheutta-

vat eri taajuuksilla esiintyviä tärinöitä. Alkavien laakerivikojen kehittämä värähtelysig-

naali on heikko verrattuna systeemin muihin värähtelyihin ja siksi sen havaitseminen on 

vaikeaa. Sähkökoneen rungon resonanssin ja tärinäimpulssin välillä tapahtuu amplitudi-

modulaatio, jonka ansiosta suuremmilta taajuuksilta on löydettävissä laakerivaurion pe-

rustaajuisen signaalin harmoniset signaalit. Mikäli koneen laakerien geometria tunnetaan 

riittävän tarkasti, voidaan pyörimisnopeuden avulla laskea eri laakerivikojen aiheuttamat 
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teoreettiset taajuudet, joita sitten verrataan löydettyihin taajuuskomponentteihin. Kuvas-

sa 2 on esitettynä urakuulalaakerin geometria. 

 

D

d

ϕ

 

Kuva 2. Urakuulalaakerin geometria. φ on kuulan kosketuskulma, d on kuulan halkaisija ja D on vierintä-

halkaisija. [Lindh 1999] 

 

Ulkokehän vaurio aiheuttaa laakeri-impulssin aina, kun vierintäelin ohittaa vaurioi-

tuneen kohdan. Laakerivian karakteristinen taajuus on impulssien toistumisvälin kään-

teisluku. [Lindh 1999] Urakuulalaakerin ulkokehän vaurion taajuus voidaan laskea yhtä-

löllä 

 







 ⋅−⋅⋅= ϕcos1

2u D
dnNf ,    (1) 

 

jossa N on vierintäelinten lukumäärä, n on roottorin pyörimisnopeus, d on vierintäelimen 

halkaisija, D on laakerin jako- eli vierintähalkaisija ja φ on vierintäelimen kosketuskul-

ma uraan nähden. 

 

Urakuulalaakerin sisäkehän vaurion taajuus on 

 







 ⋅+⋅⋅= ϕcos1

2s D
dnNf .    (2) 
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Laakerin värähtelytaajuus vian ollessa vierintäelimessä saadaan yhtälöllä 
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ja vierintäelimen pidikkeen vian taajuus yhtälöllä 
 







 ⋅+⋅⋅= ϕcos1

2
1

t D
dnf .    (4) 

 

Vierintälaakeri ei toimi ideaalisesti, vaan vierinnän lisäksi vierintäelimet myös liukuvat 

kehillä. Tätä ei ole huomioitu edellä olevissa yhtälöissä. Melko tarkan arvion vian taa-

juudesta saa ulkokehän vauriolle myös yhtälöllä 

 

Nnf ⋅= 4.0u       (5) 

 

ja sisäkehän vauriolle yhtälöllä 

 

Nnf ⋅= 6.0s .      (6) 

 

Edellä olevat yhtälöt on otettu tutkimusraportista: Sähkökäyttöjen mittaavan kunnonval-

vonnan menetelmiä [Lindh 1999]. Laakerimittausten tuloksille ei ole olemassa mitään 

erityistä rajaa, jolla laakeri on vaihdettava. Vian taajuuksia tarkkailemalla voidaan kui-

tenkin erottaa alkavakin laakerivaurio. Käytännössä laakerivaurioiden taajuudet esiinty-

vät noin 20 - 200 hertsin alueella [Lindh 2001]. 

2.1.1.2     Verhokäyrämenetelmä 

Mittaustiedon analysointiin käytetään verhokäyrämenetelmää. Kun laakerivian karakte-

ristisen taajuuden arvio ollaan laskettu edellä mainituilla yhtälöillä, voidaan analysoitava 
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tärinäsignaali kaistanpäästösuodattaa siten, että vian taajuus jää suotimen päästökaistal-

le. Jotta erotetaan pienitaajuiset signaalit, voidaan laakerivian toistuvan perustaajuuden 

suodatuksen sijaan suodattaa impulssin herättämät korkeat resonanssitaajuudet. Kun tä-

rinäsignaali on kaistanpäästösuodatettu, se demoduloidaan tasasuuntaamalla. Demodu-

loidusta signaalista havaitaan selvästi laakeri-impulssin toistumistaajuinen komponentti, 

jonka amplitudi on herkkä laakeri-impulssin amplitudimuutoksille. Tämä signaali voitai-

siin haluttaessa vielä alipäästösuodattaa siten, että jäljelle jäisi vain laakeri-impulssin 

matalataajuinen toistumistaajuus. [Lindh 1999] Verhokäyräspektri saadaan ottamalla 

spektri suodatetusta ja tasasuunnatusta tärinäsignaalista. Kuvassa 3 on esitetty verho-

käyräspektrin muodostamisen vaiheet. 

 

 

Kuva 3. Tärinäsignaalille muodostettu verhokäyräspektri ulkokehävaurioisen laakerin tapauksessa tyhjä-

käyvällä moottorilla. Kuvassa a) on alkuperäinen tärinäsignaali, kuvassa b) on kaistanpäästösuotimen taa-

juusvaste, kuvassa c) on kaistanpäästösuodatettu, demoduloitu signaali ja kuvassa d) on spektri suodate-

tusta signaalista eli verhokäyräspektri. [Lindh 2001] Verhokäyräspektrissä näkyy selkeä piikki lasketulla 

teoreettisella ulkokehävaurion taajuudella 89 Hz. 
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2.2     Lämpötilamittaukset 

Sähkökoneen eri osien ylikuumeneminen johtaa moniin vaurioihin. Ylikuumenemista 

voidaan valvoa asettamalla lämpötila-antureita ympäri konetta. Lämpötilamittauksia 

kannattaa käyttää monien kohteiden kunnonvalvonnassa myös muita mittauksia täyden-

tävänä menetelmänä. Lämpötilavalvonnassa antureilla mitataan lämpötiloja tietyin vä-

liajoin ja verrataan edellisiin mittaustuloksiin. Näin voidaan havaita mahdollinen lämpö-

tilan nousu ja hyvissä ajoin selvittää mistä tämä johtuu. Tällaista pitkän ajan seurantaa ja 

arvojen vertailua kutsutaan trendiseurannaksi. 

 

Lämpötila vaikuttaa aineiden sähköisiin ja magneettisiin ominaisuuksiin. Lämpötilan 

kohoaminen mekaanisen laitteen käynnin aikana on yleensä merkkinä kasvaneesta kit-

kasta, joka johtuu vauriosta tai voiteluhäiriöstä [TTT 2000]. Esimerkiksi staattorivikojen 

merkittävin aiheuttaja on ylikuormasta, huonosta tuuletuksesta ja liasta johtuva ylikuu-

meneminen, joten staattorivikojen muodostumista voidaan estää lämpötilavalvonnan 

avulla. Myös epäsymmetrinen syöttö, tuulettimen rikkoutuminen tai laakerivaurio ovat 

vikoja, jotka kohottavat lämpötilaa. Korkea lämpötila johtaa lisäksi huonoon hyötysuh-

teeseen. [Lindh 1999] Lämpötilan kohoaminen lyhentää sähkökoneen eristyksen kes-

toikää huomattavasti. Koneen käämityksen lämpötilan nousu kasvattaa käämityksen re-

sistanssia. Mikäli koneen virta säilyy samana, kasvavat kuparihäviöt vastaavasti. [Ter-

minen 2003] 

 

On olemassa useisiin erilaisiin mittaustapoihin perustuvia lämpötila-antureita. Periaat-

teena kaikissa lämpötilamittauksissa on lämpötila-asteikon tai –arvon kytkeminen sellai-

seen suureeseen tai ilmiöön, joka olennaisesti riippuu lämpötilasta. Koska lähes kaikki 

fysikaaliset suureet ovat lämpötilariippuvia, on mahdollisia mittausmenetelmiä todella 

runsaasti. Teollisuudessa käytetään lämpötilan mittaukseen usein sähköisiä menetelmiä. 

Niiden etuina ovat tarkkuus, joustavat käyttöominaisuudet sekä tuntoelimeltä saatavan 

viestin helppo muokattavuus sähköiseksi standardiviestiksi. [Halko 1998] Riippuu mit-

tauskohteesta ja ympäristöolosuhteista minkälaista anturia kannattaa käyttää. Vaihtoeh-
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toina sähköisiksi lämpötila-antureiksi ovat muun muassa termistorit ja muut vastusantu-

rit, termoelementit sekä puolijohdeanturit. 

 

Vastusanturien toiminta perustuu resistanssin lämpötilariippuvuuteen. Jos riippuvuus 

tunnetaan, voidaan lämpötilanmittaus palauttaa resistanssin mittaukseksi. Yleisimmin 

käytetyt tuntoelinmetallit ovat platina ja nikkeli. Myös kuparia käytetään. Platina on 

korkeissakin lämpötiloissa stabiili ja kemiallisesti kestävä jalometalli. Siitä saadaan erit-

täin tarkkoja lämpötila-antureita laajalle lämpötila-alueelle. Platinasta valmistettua Pt-

100 - vastusanturia käytetään yleisesti teollisuudessa. Termistorit ovat puolijohdepohjai-

sia vastusantureita. Niillä on suuri resistanssin lämpötilakerroin, jonka vuoksi termistori-

en herkkyys on moninkertainen verrattuna metallivastusantureihin. Termistorien puut-

teena on huono stabiilius ja kapea käyttölämpötila-alue. [Halko 1998] 

 

Teollisuudessa käytetään hyvin yleisesti myös lämpösähköilmiöön perustuvia lämpömit-

tareita, joita sanotaan termoelementeiksi, termopareiksi, lämpösähköpareiksi tai lämpö-

pareiksi. Termoelementti muodostuu kahdesta eri metallia olevasta johtimesta, jotka on 

yhdistetty suljetuksi virtapiiriksi. Virtapiirissä kulkee virtaa niin kauan kuin liitokset 

ovat eri lämpötiloissa. Termoelementti on rakenteeltaan hyvin yksinkertainen, vaatii vä-

hän tilaa, on suhteellisen nopea, sopii erinomaisesti lämpötilaerojen mittaamiseen ja on 

käyttökelpoinen myös pitkillä siirtoetäisyyksillä. Haittatekijöitä ovat häiriöherkkyys pit-

killä siirtoetäisyyksillä, pieni lähtöjännite ja lievä epälineaarisuus. Termoelementeillä 

saavutettava mittaustarkkuus ei ole yhtä hyvä kuin vastuslämpömittareilla, mutta niiden 

lämpötila-alue on huomattavasti laajempi. [Halko 1998] 

 

Termistorien lisäksi on myös seostetuista germanium- ja pii-puolijohteista valmistettuja 

puolijohdelämpötila-antureita. pn-liitoksen käyttäytyminen riippuu lämpötilasta. Esi-

merkiksi piidiodilla kynnysjännite laskee lähes lineaarisesti lämpötilan noustessa. Puut-

teena puolijohdeantureilla on kapea käyttölämpötila-alue. [Halko 1998] Saatavilla on 

useita puolijohdelämpötila-antureita, jotka soveltuvat lämpötilamittauksiin alueella -40 

°C - +120 °C, jos ei vaadita suurta tarkkuutta. Ne ovat pienikokoisia, edullisia ja niiden 
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tehonkulutus on erittäin pieni. Muutaman asteen epätarkkuus ei haittaa sähkökoneiden 

kunnonvalvonnassa, koska tarkkaillaan lämpötiloissa tapahtuvia muutoksia. 

2.3     Kosteusmittaukset 

Kosteusmittauksilla voidaan varmistaa, ettei vettä tai vesihöyryä pääse sähkökoneen sel-

laisiin osiin, joissa liiallinen kosteus voi aiheuttaa koneelle toiminnallisia ongelmia. 

Kosteusantureiden toiminta perustuu useimmiten anturin kapasitanssin muutokseen suh-

teessa ilman kosteuteen. Kosteusanturi voi muodostua esimerkiksi ohuesta polymeeri-

kalvosta, jonka kapasitanssi muuttuu, kun siihen imeytyy vesimolekyylejä. Seuraavassa 

on kerrottu muutamasta esimerkkitapauksesta, joissa kosteusmittauksia tarvitaan. 

 

Sähkökoneen käämityksiin pääse käytännöllisesti katsoen aina vettä. Osa vedestä sitou-

tuu eristyksen pinnalle ja osa tunkeutuu sen sisään. Eristyksen pinnalla oleva vesi saattaa 

aiheuttaa ylilyönnin vaaran konetta käynnistettäessä. Kostea pinta voi myös ylläpitää 

pintavirtoja, jotka voivat johtaa eristyksen tuhoutumiseen. [Paloniemi 1996]  

 

Paperikoneissa on olemassa riski, että vesi pääsee kosketuksiin koneen laakereiden 

kanssa. Yleisin syy veden pääsyyn järjestelmään on vaurioituneet tiivisteet ja korkeapai-

nepesu. Paperikoneissa vesi absorboituu laakereita voitelevaan öljyyn. Laakerit eivät 

saisi olla kontaktissa öljyyn, jonka vesipitoisuus on suuri. Tämä on erityisesti huomioi-

tava seisokkien aikana, koska veden erottumisen riski kasvaa, kun öljyn lämpötila laskee 

ja näin koneen osat altistuvat korroosiolle. Vapaata vettä ei saisi päästä kosketuksiin laa-

kereiden kanssa. [HMP228 2001] 

2.4     Staattorivirran mittaus 

Staattorivirran mittauksien avulla voidaan havaita alkavia roottorivaurioita induk-

tiomoottoreissa. Moottorin ottamasta sähkövirrasta tehdään spektrianalyysi, jonka avulla 

roottorin kuntoa voidaan arvioida luotettavasti, kun kyseessä on suorat moottorikäytöt 

(taajuusmuuttajakäytöistä hankalaa). Analyysiä varten mitataan yhdestä moottoria syöt-
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tävästä vaihejohdosta virtapihdin avulla virtasignaalia. Virtamittaus voidaan tehdä joko 

ensiö- tai toisiovirtapiiristä. [TTT 2000] 

 

Sähkövirran mittauksilla voidaan luotettavasti havaita muun muassa vaurioituneet root-

torisauvat, rikkoutuneet oikosulkurenkaat, korkearesistanssiset liitokset, valuhuokoset 

sekä –onkalot painevaletuissa roottoreissa, vajaat ja murtuneet juotokset häkkikäämeis-

sä, roottorin käämitysongelmat liukurengaskoneissa, dynaaminen ja staattinen epäkes-

keisyys sekä taipunut akseli [Nohynek 1996]. 

2.4.1     Sähkövirran analyysi 

Mitatusta virtasignaalista lasketaan taajuusspektri, jota tarkastelemalla voidaan arvioida 

induktiomoottorin roottorin kuntoa. Spektriä tarkastellaan verkkotaajuuden 50 Hz ympä-

ristössä käyttäen logaritmista amplitudiasteikkoa. Mikäli roottorissa on vikoja, nähdään 

verkkotaajuuden molemmin puolin sivunauhat jättämän etäisyydellä. Näiden sivunauho-

jen paikan ja voimakkuuden perusteella tehdään lopulliset päätelmät vian tyypistä ja va-

kavuudesta. [TTT 2000] 

 

Moottorin ollessa hyvässä kunnossa sivunauhat ovat erittäin matalia. Usein jopa niin 

matalia, että niitä ei pysty kohinasta erottamaan. Tasoerona ilmaistuna tämä on 50 dB tai 

enemmän. Perustaajuuden ja vasemman sivunauhan tasoeron ollessa välillä 40 - 49 dB 

voidaan yleensä olettaa, että roottorissa on korkearesistanssisia liitoksia tai hyvin alka-

vassa vaiheessa oleva sauvavaurio. Tasoeron ollessa alle 40 dB kyseessä on roottorivika. 

Tällöin roottorissa on todennäköisesti useita katkenneita roottorisauvoja tai oikosulku-

renkaan vaurio. [TTT 2000] 

2.5     Yhteenveto 

Sähkökoneiden kunnonvalvontatapoja on paljon ja niistä kannattaa valita tapauskohtai-

sesti hyödyllisin menetelmä. Aina ei voida valita parhaita mahdollisia menetelmiä, vaan 

on arvioitava kuinka todennäköistä vian ilmaantuminen on, kuinka pahoja tappioita jon-

kun osan hajoaminen voi aiheuttaa ja kuinka kalliiksi valittu kunnonvalvontamenetelmä 
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tulee suhteessa tappioihin. Riskianalyysin avulla voidaan yrittää arvioida kunnonvalvon-

tajärjestelmän asentamisen kannattavuutta. Prosessien kannalta vähemmän merkittäviin 

koneisiin ei kannata asentaa liian kalliita antureita. Mittauksien olisi hyvä paljastaa alka-

vat vauriot jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta ehditään analysoimaan mit-

taustiedot ja aloittamaan tarvittavat korjaustoimenpiteet ajoissa. 
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3     YMPÄRISTÖOLOSUHTEIDEN HUOMIOON OTTAMINEN 

Tässä kappaleessa pohditaan anturielektroniikan suunnitteluun ja rakentamiseen kohdis-

tuvia vaatimuksia, kun kunnonvalvonta-antureita sijoitetaan vaikeisiin ympäristöolosuh-

teisiin kuten korkeisiin lämpötiloihin, voimakkaisiin magneettikenttiin, kovaan painee-

seen ja kosteuteen. Lisäksi testataan analogisen lämpötila-anturin LM50 toimintaa häiri-

öisessä ympäristössä. Tavoitteena on saada anturi toimimaan mahdollisimman hyvin taa-

juusmuuttajakäytön läheisyydessä. 

3.1     Magneettikentät ja sähkömagneettinen säteily 

Voimakkaat magneettikentät saattavat häiritä mitta-anturin toimintaa. Muuttuvat mag-

neettikentät ja sähkökentät indusoivat vaikutusalueellaan oleviin laitteisiin jännitteitä ja 

ne puolestaan synnyttävät suljettuihin virtapiireihin häiriövirtoja. Siirrettävät analogiset 

mittaussignaalit vääristyvät ja tuloksena saattaa olla aiheettomia virheilmoituksia tai 

vauriot voivat pahimmassa tapauksessa jäädä huomaamatta. Ulkoisilta häiriöiltä on py-

rittävä suojautumaan mahdollisimman hyvin. 

 

Paras suoja säteilemällä eteneviin häiriöihin sekä voimakkaille magneettikentille saa-

daan kunnollisella koteloinnilla. Anturin kotelo pitäisi tehdä materiaalista, joka estää 

kenttien tunkeutumisen kotelon sisälle. Metallinen kotelo muodostaa Faradayn-häkki 

rakenteen, joka vaimentaa sähkömagneettista säteilyä. Muovisen kotelon suojauskyky 

sähkömagneettisia kenttiä vastaan on olematon. Kaikki kotelossa olevat reiät ja aukot 

heikentävät säteilyn vaimentumista. Myös saumakohdat on tiivistettävä hyvin. 

 

Kotelon on oltava tarpeeksi paksu suojatakseen säteilyltä. Mitä matalampitaajuista häi-

riösäteily on, sitä helpommin se tunkeutuu kotelomateriaalin läpi. Tunkeutumissyvyys 

on syvyys materiaalin pinnasta, jolla tunkeutuva sähkö- ja magneettikentänvoimakkuus 

on vaimentunut e-1 – osaan eli noin 37 %:iin alkuperäisestä. Sähkömagneettisten kentti-

en tunkeutumissyvyys johteeseen saadaan laskettua yhtälöllä 
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jossa ω on kulmataajuus, µ permeabiliteetti, σ materiaalin johtavuus ja ρ materiaalin re-

sistiivisyys. Metallikotelot suojaavat hyvin korkea taajuisilta säteilyiltä, mutta esimer-

kiksi 50 Hz:n kentän tunkeutumissyvyydeksi alumiiniin saadaan 
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ja kuparille vastaavasti δ ≈ 9 mm (σ = 60 MS/m) sekä raudalle δ ≈ 23 mm (σ = 10 

MS/m). Matalataajuiset häiriöt tunkeutuvat siis helposti ohuen metallikotelon läpi. Mata-

lataajuisilta magneettikentiltä voidaan yrittää suojautua käyttämällä kotelomateriaaleja, 

jotka ohjaavat vuota hyvin. Tällaisia ovat esimerkiksi ferromagneettiset aineet. 

 

Mitta-anturilta lähtevien johtimien on oltava hyvin suojattuja, jottei lähetettävä mittaus-

tieto vääristy. Kannattaa käyttää suojattuja kierrettyjä pareja. Suojattu kaapeli on hyvä 

kiinnittää liittimeen siten, että kaapelin suojavaippa peittää liittimen täysin (360° EMI 

suojattu). Myös liittimet on kiinnitettävä kunnolla koteloon ja liitinreiät on tiivistettävä 

huolellisesti. Magneettikenttien häiritseviltä vaikutuksilta voidaan välttyä käyttämällä 

magneettikentille tunnotonta elektroniikkaa. 

 

Valitettavasti kaikkia antureita ei voida koteloida. Esimerkiksi kosteus- ja lämpötila-

anturit on sijoitettava suoraan siihen ympäristöön, josta mittauksia halutaan saada. Kote-

loituna ne mittaisivat vain kotelon sisäisiä arvoja, jotka eivät todennäköisesti ole oikeita, 

sillä kotelo voi estää esimerkiksi kosteuden pääsyn sisälle (niin kuin yleensä on tarkoi-

tuskin) ja lämpötilat voivat olla huomattavasti korkeampia tai matalampia kotelon sisäl-

lä. Lisäksi ulkoiset muutokset eivät välttämättä näy kotelon sisällä kovin nopeasti. Jos 
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analogisia antureita ei voida koteloida tai matalataajuiset sähkömagneettiset kentät häi-

ritsevät, on keksittävä muita tapoja häiriöiden vaimentamiselle. Esimerkiksi signaalien 

oikeanlainen suodattaminen on usein hyvä ratkaisu. 

3.2     Korkea tai vaihteleva lämpötila 

Laitteessa ja yksittäisessä komponentissa syntyy lämpötehoa aina, kun sähkövirta kulkee 

sen läpi. Syntyvä lämpöteho aiheuttaa komponentin lämpötilan kasvun. Jo suunniteltaes-

sa laitetta piirikaaviotasolla on erittäin tärkeää huomioida myös terminen käyttäytymi-

nen. Esimerkiksi jännitteen reguloiminen piirikortilla voi synnyttää suuriakin määriä 

lämpöä. Jos mitta-anturi on vielä sijoitettuna tiiviin kotelon sisälle, jossa lämpötila ko-

hoaa helposti korkeaksi, on jäähdytyksestä pystyttävä huolehtimaan jollain tavalla. Vaih-

toehtoja lämmönsiirrolle ovat johtuminen, konvektio tai säteily. Konvektiolla tarkoite-

taan lämpövirtausta liikkuvassa nesteessä tai kaasussa. 

 

Kunnonvalvontaan käytettävät mitta-anturit ovat niin pieniä, että kookkaat (ja epävar-

mat) tuulettimet voidaan unohtaa. Jos piirilevylle syntyy paljon häviölämpöä, kannattaa 

levy kiinnittää metalliseen runkoon, joka toimii lämmönjohtumiskanavana piirilevyn 

keskeltä reunalle. Kotelo kannattaa tehdä hyvin lämpöä johtavasta materiaalista. Muovi 

on huono lämmönjohde ja esimerkiksi alumiini sekä kupari todella hyviä. Piirilevyä 

suunniteltaessa on tärkeää huomioida mitkä levylle tulevista komponenteista kestävät 

huonoiten korkeita toimintalämpötiloja. Nämä komponentit kannattaa sijoittaa piirilevyn 

laidoille. Jos mitta-anturin ympäristö on kylmempi kuin itse kotelo, piirilevyltä koteloon 

johtunut lämpö poistuu kotelosta joko säteilemällä tai konvektiolla. 

 

Elektroniikka ei kestä liian korkeita tai matalia ympäristön lämpötiloja. Markkinoilta on 

saatavilla komponentteja eri lämpötila-alueille. Taulukossa 1 on toiminta-alueet kaupal-

liseen tarkoitukseen, teollisuuteen ja sotilastarkoituksiin valmistetuille komponenteille. 
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Taulukko 1. Eri sovelluksiin tarkoitettujen komponenttien toiminta-alueet [°C]. 

Määritelmä Toiminta-alue 
Commercial 0 °C – 80 °C 

Industrial -40 °C – 85 °C 
Military -55 °C – 125 °C 

 
 

Lämpötilan kasvaessa tapahtuu lämpölaajenemista, joka on erisuuruista eri materiaaleil-

la. Jos kahden toisissaan kiinni olevan kappaleen lämpölaajenemiskertoimet eroavat toi-

sistaan, kohdistuu pienemmän kertoimen omaavaan kappaleeseen mekaanisia rasituksia. 

Esimerkiksi liimattaessa komponentteja ja johtoja piirilevylle, piirilevy kiinni koteloonsa 

tai tiivistettäessä koteloa jonkinlaisella tiivisteaineella/epoksilla on huomioitava miten 

aine käyttäytyy (venyy/supistuu) lämpötilojen vaihdellessa ja minkälaisia seurauksia sen 

käytöstä saattaa ilmaantua. 

3.3     Kosteat olosuhteet ja korroosio 

Jos mitta-anturi koteloineen sijoitetaan kosteaan ympäristöön, on huolehdittava, ettei 

kosteutta pääse kotelon sisälle tuhoamaan komponentteja eikä kotelomateriaali kärsi 

kosteudesta. Kosteus aiheuttaa korroosiota johtimissa ja metallikoteloissa. Kosteassa 

ympäristössä kotelot on suljettava erittäin tiiviisti ja usein on järkevää (mikäli mahdollis-

ta) myös täyttää koko kotelo jollain tiivisteaineella. 

 

Korroosio on materiaalien fysikaalis-kemiallinen reaktio ympäristönsä kanssa. Se aihe-

uttaa muutoksia materiaalin ominaisuuksiin ja voi usein johtaa materiaalin, sen ympäris-

tön tai järjestelmän vaurioihin. [Forsén 2002] Kosteuden vaikutuksesta materiaali siis 

hapettuu ja syöpyy. Suunniteltaessa kunnonvalvonta-antureita vaikeisiin olosuhteisiin 

(teollisuusympäristö, kosteat olosuhteet), on antureita koteloitaessa huomioitava kotelo-

materiaalin korroosionkesto sellaisessa ympäristössä, johon anturi tullaan sijoittamaan. 

Materiaalin valinta ei ole aina kovin helppoa, koska olosuhteet saattavat vaihdella mer-

kittävästi. 
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Korroosion perusreaktiot ilmassa, vedessä ja maaperässä ovat samat. Ilman syövyttäväs-

tä vaikutuksesta johtuva ilmastollinen korroosio tapahtuu lämpötila-alueella –20 - 70 °C. 

Ilmaston syövyttävyyteen vaikuttavia tekijöitä ovat ilman koostumus, lämpötila ja kos-

teus, suhteellinen kosteus, kosteus-tiivistymis-vaihtelut, kaasumaiset epäpuhtaudet, las-

keuma, kiinteät epäpuhtaudet ja tuulen suunta. Metallin korroosionopeuteen vaikuttaa 

eniten pinnan märkänäoloaika. Korroosioon riittävä vesikalvo on olemassa, kun ilman 

suhteellinen kosteus on 80 - 90 %. Edellytys metallin ilmastolliseen korroosioon on pin-

nalla oleva elektrolyyttikerros (vesikalvo). Erityisesti pölyn ja kerrostumien kasaantumi-

nen metallipinnoille kiihdyttää ja paikallistaa ilmastollista korroosiota. Lämpötilan vai-

kutus on ristiriitainen. Lämpötilan nousu edistää syöpymistä kosteuden pysyessä vakio-

na, mutta lämmön vaikutuksesta metallipintojen kuivuminen nopeutuu. Ilmassa voi 

esiintyä erilaisia syövyttäviä aineita, kuten kaasuja, nokea ja erilaista pölyä. Tärkeimmät 

metallin korroosiota kiihdyttäviä epäpuhtauksia ovat kloridit ja rikkidioksidi. Tyypilli-

sesti sadeveden pH on noin 5.5. Pudotessaan ilmassa se absorboi epäpuhtauksia, jolloin 

sen pH samalla laskee. [Forsén 2002] 

 

Kaikkien metallien korroosionkesto perustuu kahteen tekijään: joko niiden luonnolliseen 

jalouteen (jalometallit) tai niiden kykyyn muodostaa pinnalleen korroosiolta suojaava 

reaktiotuotekerros (esimerkiksi alumiini ja ruostumattomat teräkset). Taulukossa 2 on 

likimääräiset syöpymisnopeudet vuodessa eri metalleille erilaisissa ilmastoissa. 

 

Taulukko 2. Likimääräiset syöpymisnopeudet vuodessa [µm/a] teräkselle, sinkille, alumiinille ja kuparille 

maaseutu-, meri- ja teollisuusilmastossa. [Forsén 2002] 

Ilmasto Teräs  
[µm/a] 

Sinkki  
[µm/a] 

Alumiini 
[µm/a] 

Kupari  
[µm/a] 

Maaseutu 5 - 10 0.5 - 1 < 0.1 < 1 
Meri 10 - 30 0.5 - 2 0.4 - 0.6 1 – 2 

Teollisuus 10 - 60 1 - 10 noin 1 1 – 3 
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Vedessä liuennutta happea on vain rajoitetusti. Korroosio vedessä riippuu siitä nopeu-

desta, jolla happea kulkeutuu metallin pinnalle ja se tapahtuu yleensä paikallisena. Kor-

roosiotuotteet ovat usein huokoisia ja irrallisia, eivätkä ne muodosta tiivistä suojaavaa 

kalvoa. Veden syövyttävyyteen vaikuttavia tekijöitä ovat veden tyyppi (virtaava/seisova 

vesi tms.), pH, hiilidioksidi, alkaliteetti, kovuus, lämpötila, liuenneet suolat, liuenneet 

kaasut ja orgaaninen aines. [Forsén 2002] Kuvassa 4 on erityyppisten metallien kor-

roosionopeuksia veden pH-arvon funktiona. 

 

 

Kuva 4. Veden pH-arvon vaikutus erityyppisten metallien syövyttävyyteen. [Forsén 2002] 

 

Kuvassa 5 on diagrammi eri metallien korroosiokestävyydestä olosuhteiden mukaan. 

Hapettaviin ympäristöihin paras valinta on passivoituva metalli, kuten alumiini, ruostu-

maton teräs tai jokin muu kromia sisältävä seos. Erittäin hapettaviin ympäristöihin vali-

taan titaani. Pelkistäviin ympäristöihin sopivat nikkeli, kupari sekä niiden seokset.  

 

Yksi hyvä keino parantaa materiaalin korroosionkestävyyttä on sen pinnoittaminen. Eri-

laiset pinnoitteet suojaavat metallia joko erottamalla metallin ympäristöstä, uhrautumalla 
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tai inhiboimalla. Korroosiolta voidaan suojautua myös korroosionestomaalauksella. Tau-

lukossa 3 on eri maalityyppien kestävyyksiä erilaisissa olosuhteissa. 

 

 

Kuva 5. Stern-Bishop-diagrammista nähdään minkälaiseen ympäristöön mikäkin metalli sopii korroosion-

kestoltaan parhaiten . [Forsén 2002] 

 

Taulukko 3. Eräiden maalityyppien kestävyyksiä eri olosuhteissa. Maksimipistemäärä on 10. [Forsén 

2002] 

Olosuhde Vinyyli Epoksi Fenoli Alkydi Öljy Uretaani Sinkkipöly 
Aurinko ja vesi 10 9 9 10 10 8 10 
Paine ja iskut 8 3 2 4 4   

Abraasio 7 6 5 6 4 10 10 
Lämpö 7 9 10 8 7   

Vesi 10 10 10 8 7 10 5 
Suolat 10 10 10 8 6 10 5 

Liuottimet 5 8 10 4 2 9 10 
Emäkset 10 9 2 6 1 10 1 

Hapot 10 10 10 6 1 9 1 
Hapettuminen 10 6 7 3 1 9 10 
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Materiaalia, joka läpäisee kaasua ei myöskään suositella käytettäväksi kotelomateriaali-

na, sillä kaasut saattavat aiheuttaa korroosiota komponenteissa. Esimerkiksi muovi lä-

päisee sekä ilmaa että kosteutta, eikä siksi sovellu käytettäväksi tilanteissa, joissa joko 

kaasun pääsy (alipaine) tai kosteus on merkittävä uhka. Korroosion kesto on muovikote-

loilla heikompi kuin keraamisilla. Keraamiset kotelot voidaan tehdä aidosti hermeetti-

siksi. [Terminen 2003] 

 

Galvaanisen korroosion kannalta metallit voidaan luokitella neljään ryhmään, jotka ovat 

[Forsén 2002] 

 

• magnesiumseokset ja puhdas alumiini 

• teräkset, lyijy- ja tinaseokset 

• sinkki- ja alumiiniseokset, kadmium 

• ruostumattomat teräkset, kupari- ja nikkeliseokset, jalometallit 

 

Suunniteltaessa liitoskohtia on vältettävä eri metalliryhmiin kuuluvien metallien yhdis-

tämistä toisiinsa, koska tämä aiheuttaa korroosiota. Elektronegatiivisempi metalli vie 

elektroneja toisesta metallista, joka tämän seurauksena syöpyy. Sähkökoneen runkoma-

teriaalina käytetään usein rautaa, alumiinia tai ruostumatonta terästä. Koneeseen kiinni-

tettävien kunnonvalvonta-antureiden kotelomateriaali tulisi valita runkomateriaalin mu-

kaan, jotta vältyttäisiin galvaaniselta korroosiolta. Esimerkiksi ruostumattomasta teräk-

sestä tehtyyn koneeseen ei voida kiinnittää alumiinikoteloista anturia. Käytännössä näin 

ei kuitenkaan yleensä tapahdu, vaan valitaan anturille sopivin kotelo ottamatta koneen 

runkomateriaalia ollenkaan huomioon. 

3.4     Korkea paine 

Sijoitettaessa kunnonvalvonta-anturi ympäristöön, jossa vallitsee korkea paine, on antu-

rin kotelomateriaalin oltava tarpeeksi kestävää. Niin kuin edellä jo todettiin, muovi lä-

päisee ilmaa, eikä siten sovellu materiaaliksi voimakkaan paineen vallitessa. Kotelon on 

oltava riittävän paksu, jotta se kestää paine-eron. Korkea paine asettaa erityisvaatimuk-
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sia myös liittimille ja liitoskohdille, jotka yleensä ovatkin se kaikkein heikoin kohta. 

Riittävän voimakkaan paineen vallitessa voi olla parasta jättää liittimet kokonaan pois ja 

laittaa johdot läpivientien kautta piirilevylle sekä täyttää tiivisteaineella (esimerkiksi 

epoksilla) koko kotelo. 

3.5     Lämpötila-anturi voimakkaassa magneettikentässä 

Signaalitasot lämpötilamittauksissa ovat usein matalia, jonka vuoksi täytyy kiinnittää 

erityistä huomiota mittaukseen vaikuttaviin häiriöihin. Tavoitteena oli löytää lämpötila-

anturi, joka toimisi tai saataisiin toimimaan mahdollisimman hyvin taajuusmuuttajakäy-

tön läheisyydessä. Anturin pitää olla pieni ja edullinen (esim. Pt-100 kallis). 

 

Vaihtoehtoina testattavaksi anturiksi oli termistorit, termoparit, vastusanturit ja puoli-

johdeanturit. Termopari muodostuu kahdesta vierekkäisestä eri metallia olevasta langas-

ta ja varsinkin pitkillä matkoilla ohuet langat saattavat muodostaa suuren resistanssin, 

jolloin indusoituneet häiriöt kasvavat. Testaamattakin voidaan siis päätellä, ettei termo-

pari varmasti ole paras mahdollinen anturi voimakkaiden magneettikenttien vaikuttaessa. 

 

Päätettiin testata National Semiconductor:n analogista puolijohdeanturia LM50, joka on 

todennäköisesti ainakin termoparia parempi vaihtoehto. Anturin toiminta-alue on -40 °C 

- +125 °C ja sen tarkkuudeksi on luvattu ± 2 °C lämpötilassa 25 °C. LM50:n ulostulo-

jännite on suoraan verrannollinen celsiusasteisiin kertoimella +10.0 mV/C° ja sillä on 

+500 mV:n DC-offset, joten yksipuolinen käyttöjännite riittää. Valmistaja toteaa anturin 

olevan sopiva etäsovelluksiin, sen itsestään kuumeneminen on todella vähäistä ja virran-

kulutus alle 130 µA. LM50 tarvitsee syöttöjännitteeksi 4.5 V – 10 V. Anturi on myös 

todella edullinen (yksittäiskappaleinakin alle 2 €). 

3.5.1     Testaus 

LTY:n sähkökonehallissa testattiin lämpötila-anturin LM50 toimivuutta moottorin sisäi-

sen lämpötilan mittauksessa taajuusmuuttajan ohjatessa moottoria. Testissä käytettiin 

seuraavia laitteita: 
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• Lämpötila-anturi LM50 

• Taajuusmuuttaja ABB ACS200 

• 3-vaiheinen moottori ABB M2AA 112 M, 4 kW, 2860 rpm 

• Teholähde Power House Sahitec Oy TL-230D 

• 16-bittinen mittakortti 

• PC 

 

LM50 juotettiin kiinni suojatusta kahdesta kierretystä parista muodostuvaan noin 1 met-

rin pituiseen johtoon ja eristettiin teipillä. Sähkömoottorin kytkentäkotelon kansi avattiin 

ja anturi työnnettiin moottorin käämityksiin. Kansi asetettiin löyhästi takaisin paikalleen. 

Lämpötila-anturin toimivuutta testattiin siten, että taajuusmuuttaja ei ollut kytkettynä 

sekä taajuussäädöillä 0 Hz, 2 Hz, 25 Hz ja 50 Hz. Anturi kiinnitettiin mittakorttiin, jota 

luettiin PC:llä. Taajuusmuuttajan kytkentätaajuus oli 16 kHz. 

 

Kuvassa 6 olevista mittaustuloksista nähdään, että jo pelkästään taajuusmuuttajan päälle 

kytkeminen aiheuttaa häiriöpiikkejä anturin ulostulojännitteeseen. Kun syöttötaajuutta 

kasvatetaan, häiriöt lisääntyvät huomattavasti ja signaali heittelehtii suurella alueella. 
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Kuva 6. Analogisen lämpötila-anturin LM50 mittaussignaali, kun taajuusmuuttaja on pois päältä sekä 

syöttötaajuuksilla 0 Hz, 25 Hz ja 50 Hz. 

 
Edellä olevista kuvaajista on melko hyvin erotettavissa alkuperäinen mittaussignaali. 

Signaalissa olevat jännitepiikit ovat taajuusmuuttajan käydessä niin korkeita, että esi-

merkiksi keskiarvosuodatinta käytettäessä ulostulo vääristyisi huomattavasti. Lämpöti-

lasignaali saadaan todennäköisesti parhaiten esille mediaanisuodattamalla. Mediaa-

nisuodatin on epälineaarinen suodatin, jolla saadaan suodatettua yksittäiset häiriöpiikit 

kokonaan. Mediaanisuodatin järjestää näytteet suuruusjärjestykseen ja valitsee joukon 

keskimmäisen arvon. Jos näytteitä on parillinen määrä, otetaan kahden keskimmäisen 

näytteen keskiarvo. Mediaanisuodatin voidaan toteuttaa joko ohjelmallisesti tai kom-

ponenteilla. Yksi hyvä keino alkuperäisen signaalin esille saamiseksi voisi olla myös 

derivaatan tutkiminen eri kohdissa signaalia. Jos derivaatta on joidenkin pisteiden välillä 

liian suuri, hylätään nämä pisteet kokonaan. 
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Kuvassa 7 on Matlab:lla muodostettu lämpötilasignaalin FFT-spektri mittauksesta, jota 

otettaessa taajuusmuuttajan syöttötaajuus oli 50 Hz. Piikkien huomataan sijaitsevan 

suunnilleen taajuusmuuttajan kytkentätaajuudella (16 kHz) sekä sen kerrannaisilla. 

 

 

Kuva 7. Moottorin sisäistä lämpötilaa mittaavan anturin LM50 mittaussignaalin FFT-spektri, kun mootto-

ria syötetään taajuusmuuttajalla (50 Hz), jonka kytkentätaajuus on 16 kHz. Piikit sijaitsevat suunnilleen 

taajuusmuuttajan kytkentätaajuudella ja sen kerrannaisilla. 

3.5.2     Mediaanisuodatus 

Tutkitaan mediaanisuodatuksen soveltuvuutta häiriöisessä ympäristössä käytettävän ana-

logisen LM50 lämpötila-anturin signaalin suodattamiseen. 

3.5.2.1     Matlab-ohjelmalla 

Kappaleen 3.5.1 testauksissa saatuja lämpötila-anturin mittaussignaaleja suodatettiin 

Matlab:n medfilt1-funktiolla. Kuvassa 8 on suodattamaton lämpötilasignaali taajuus-

muuttajan syöttäessä 50 Hz sekä sama signaali mediaanisuodatettuna. Suodattamaton 
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signaali heittelehtii välillä - 50 °C – 180 °C eikä siitä pysty lukemaan lämpötila-arvoa. 

Suodatetusta signaalista nähdään, että mediaanisuodattamalla saadaan poistettua häiriö-

piikit erittäin hyvin lämpötilasignaalista. Lämpötilamittauksien käsittelyä varten tehty 

Matlab-ohjelma on liitteenä 1. 

 

 

Kuva 8. Suodattamaton lämpötilasignaali taajuusmuuttajan syöttäessä moottorille 50 Hz:n signaalia (yllä) 

ja sama signaali suodatettuna Matlab:n medfilt1-funktiolla (alla). 

3.5.2.2     PIC - mikro-ohjaimella 

PIC16F876 – mikro-ohjaimelle tehtiin C-kielinen ohjelma, joka mediaanisuodattaa mit-

taussignaalin. AD-muunnos lämpötila-arvoille tehdään PIC:n sisäisellä 10-bittisellä 

muuntimella. Mikro-ohjain tallentaa 19 arvoa puskuriin, lajittelee ne suuruusjärjestyk-

seen ja valitsee niistä keskimmäisen arvon eli mediaaniin, joka tallennetaan. Tämä tois-

tetaan 19 kertaa, jonka jälkeen lajitellaan nämä 19 mediaania suuruusjärjestykseen ja 

valitaan niistä keskimmäinen. Mikro-ohjain lähettää mediaanin ulkoiseen väylään. Jotta 
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ohjelman toimivuutta saatiin tutkittua, laitettiin PIC lähettämään myös kaikki 19 * 19 = 

361 kappaletta lämpötila-arvoja sekä 19 niistä laskettua mediaania. Mikro-ohjaimeen 

ohjelmoitu ohjelma on liitteenä 2. 

 

Mediaanisuodatuksen toiminnan testaamiseen käytettiin samaa testilaitteistoa kuin kap-

paleessa 3.5.1. Kaksi johtojen päissä olevaa LM50 lämpötila-anturia kiinnitettiin piirile-

vyyn, jolla mikro-ohjain sijaitsee. Toinen antureista kytkettiin suoraan PIC:iin eli mitta-

ussignaalille tehtiin vain ohjelmallinen mediaanisuodatus. Toisen anturin mittaussignaali 

lisäksi alipäästösuodatettiin 1 µF:n tantaalikondensaattorilla ennen mikro-ohjainta, jotta 

saatiin tutkittua myös alipäästösuodatuksen toimivuutta taajuusmuuttajan aiheuttamien 

häiriöiden suodattamiseen. PIC lähetti arvot mittaustiedon keräily-yksikön kautta tieto-

koneelle analysointia varten. Testilaitteisto on kuvassa 9. 

 

 

Kuva 9. Valokuva mittausjärjestelyistä. 
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Molemmilta antureilta otettiin näytteet siten, että taajuusmuuttajaa ei oltu vielä kytketty 

sekä siten, että taajuusmuuttaja syötti 0 Hz, 2 Hz, 25 Hz ja 50 Hz. Näytteenottotaajuute-

na käytettiin 14 kHz:ä, joka ei ole harmonisesti verrannollinen taajuusmuuttajan kytken-

tätaajuuteen 16 kHz. 

 

Kuvassa 10 on ylemmässä kuvaajassa suodattamattomat lämpötila-arvot ja alemmassa 

kuvaajassa mediaanisuodatetut arvot. Mediaaniksi saatiin 35.9 °C. Kuvassa 11 on 

ylemmässä kuvaajassa alipäästösuodatetut lämpötila-arvot ja alemmassa kuvaajassa me-

diaanisuodatetut arvot. Mediaaniksi saatiin tällekin anturille 35.9 °C. Kuvista pääteltynä 

molemmat tavat ovat käyttökelpoisia. Tulokset olivat myös muissa mittauksissa (0 Hz, 2 

Hz ja 25 Hz) samankaltaisia. Taulukossa 4 on eri mittauksilla saadut mediaaniarvot mo-

lemmille antureille. Tuloksia tulkittaessa on hyvä huomioida, että lämpötila moottoria 

kiihdytettäessä nousee, anturit olivat testissä hieman eri kohdissa moottoria ja antureiden 

ympärille oli kääritty eristeteippiä. Jos häiriöpiikeillä on riittävän suuri energia, alipääs-

tösuodatusta ei voida käyttää, koska tällöin mittaussignaalin jännitetaso siirtyy ja mitta-

ustulos vääristyy. Testin perusteella voidaan todeta, ettei signaalille tarvita tällaisessa 

tapauksessa mitään muuta suodatusta kuin ohjelmallinen mediaanisuodatus. 
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Kuva 10. Lämpötila-anturilta saadut suodattamattomat arvot ovat ylemmässä kuvaajassa ja 19 näistä ar-

voista mediaanisuodatettua arvoa alemmassa kuvaajassa. 
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Kuva 11. Lämpötila-anturilta saadut alipäästösuodatetut arvot ovat ylemmässä kuvaajassa ja 19 näistä 

arvoista mediaanisuodatettua arvoa alemmassa kuvaajassa. 

 

Taulukko 4. Lämpötila-arvojen mediaani [°C] molemmille antureille taajuusmuuttajan syöttötaajuuden eri 

arvoilla. 

 
 

Taajuusmuuttaja 

 
Lämpötila pelkällä 

mediaanisuodatuksella 
[°C] 

Lämpötila alipääs-
tösuodatuksella ja 

mediaanisuodatuksella 
[°C] 

ei kytketty 26 24 
0 Hz 26 25 
2 Hz 26 26 
25 Hz 30 31 
50 Hz 36 36 

ei kytketty 37 36 
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3.6     Johtopäätökset 

Jo kunnonvalvonta-anturin suunnitteluvaiheessa on siis mahdollisimman tarkkaan huo-

mioitava anturin sijoituspaikassa vallitsevien ympäristöolosuhteiden vaikutukset. Näin 

minimoidaan virheet mittaustuloksissa ja saadaan kunnonvalvontajärjestelmästä mahdol-

lisimman luotettava. 

 

Tässä diplomityössä suunnitellun (kappale 4) mitta-anturin ensimmäiset sijoituspaikat 

ovat sellutehdas ja vesivoimala. Nämä ympäristöolosuhteet eroavat suuresti toisistaan. 

Sellutehtaalla mitta-anturin kotelomateriaalin olisi hyvä olla metallia, joka estää ainakin 

korkeampitaajuisen sähkömagneettisen häiriösäteilyn tunkeutumisen kotelon sisäpuolel-

le. Sellutehtaalla ei ole jatkuvasti kosteaa ja siellä riittää happea, joten kotelomateriaalik-

si voidaan valita esimerkiksi alumiini tai ruostumaton teräs. Kotelon on oltava kuitenkin 

vähintään roisketiivis, sillä koneita pestään aika ajoin.  

 

Vesivoimalassa mitta-anturi sijoitetaan 10 metrin syvyydessä olevaan generaattoriin, 

joka on paineistettu typellä. Paine ja kosteusprosentti ovat korkeita eikä happea ole, jo-

ten tässä tapauksessa alumiinia tai pelkkää terästä ei voida käyttää kotelomateriaaleina. 

Materiaaliksi voidaan valita esimerkiksi nikkelillä päällystetty teräs tai tehdä teräksen 

pinnalle korroosionestomaalaus vinyylillä. Generaattoriin sijoitetaan kiihtyvyysanturei-

den lisäksi digitaalinen kosteusanturi sekä analogisia lämpötila-antureita, joita ei voida 

laittaa paksun metallikotelon sisälle. Lämpötilasignaaleille tehdään ohjelmallinen medi-

aanisuodatus lähellä olevan taajuusmuuttajan aiheuttamien häiriöiden suodattamiseksi. 

 

Anturipiirilevy kiinnitetään metalliseen koteloon, jonka kautta lämpö pääsee johtumaan 

pois. Sellutehtaalle sijoitettavan mitta-anturin liittimille ja kotelolle riittää kosteusluoki-

tus IP54, joka tarkoittaa pölyn ja roiskuvan veden kestoa. Koteloiden läpiviennit on tii-

vistettävä hyvin. Vesivoimalaan sijoitettavan anturin kotelon ja liittimien on oltava täy-

sin vesitiiviitä ja niiden on lisäksi kestettävä kovaa painetta. Jos paineistus pettää, gene-

raattorin sisälle pääsee vettä. Tällaisissa olosuhteissa on parempi jättää liittimet koko-

naan pois ja täyttää anturikotelot tiivisteaineella. 
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4    KUNNONVALVONTAPILOTIN SUUNNITTELU 

Tässä kappaleessa suunnitellaan ja toteutetaan kunnonvalvontapilotit generaattorikäyt-

töön vesivoimalaan sekä pumppuihin sellutehtaalle. Pilotit muodostuvat tärinämittauk-

seen perustuvista mitta-antureista, jotka lähettävät mittaustulokset tiedon tallentavalle ja 

eteenpäin analysoitavaksi siirtävälle keräily-yksikölle, sekä anturitason tiedonsiirrosta. 

Keräily-yksikkö tehtiin mitta-antureiden kanssa samaan aikaan ja sen suunnittelusta on 

kerrottu Risto Tiaisen elektroniikan erikoistyössä: Mittaustiedon keräily-yksikkö [Tiai-

nen 2003]. 

 

Kiihtyvyysanturi liitetään AD-muuntimen välityksellä mikro-ohjaimeen. Mikro-ohjain 

lähettää keräily-yksikön pyytäessä halutun verran mittaustietoa keräily-yksikölle. Keräi-

ly-yksikköä ohjaavan mikro-ohjaimen tehtävänä on tallentaa mittaustieto keräily-

yksikössä olevaan muistiin. Sieltä mittaukset voidaan edelleen siirtää esimerkiksi Mod-

bus-väylän välityksellä PC-tietokantapalvelimelle, jolla voidaan suorittaa mittaustiedon 

analysointi tai lähettää tieto eteenpäin etäkunnonvalvonnan analysoitavaksi esimerkiksi 

modeemilla. Mittaustiedon analysointi vasta ylemmällä tasolla mahdollistaa mitta-

antureiden tekemisen yksinkertaisemmiksi. Tämä aiheuttaa kuitenkin lisävaatimuksia 

tiedonsiirrolle. 

4.1     Mitta-antureiden ja keräily-yksikön välinen tiedonsiirto 

Keräily-yksikköön voidaan liittää yksi tai useampia mitta-antureita. Mitta-anturi ei sisäl-

lä mikro-ohjaimen vähäisen muistin lisäksi erillistä muistia, joten mitta-antureiden ja 

keräily-yksikön välisen tiedonsiirron on oltava reaaliaikaista siirrettäessä kiihtyvyysmit-

tauksia. Päätettävänä oli miten keräily-yksikköön liitetään useita mitta-antureita sekä 

millaista tiedonsiirtoväylää ja tiedonsiirtoprotokollaa niiden välillä käytetään. 
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4.1.1     Toteutustapa 

Mitta-antureiden liittämiselle keräily-yksikköön oli kaksi vaihtoehtoa: joko moni-

kanavainen toteutus tai kenttäväylätyyppinen ratkaisu. Näiden vaihtoehtojen periaatteet 

näkyvät kuvassa 12. 

 

Kenttätason
yhteydet

Keräily-
yksikkö

Mitta-
anturi

Mitta-
anturi

Kenttätason yhteydet
(Anturiväylä)

Keräily-
yksikkö

Mitta-
anturi

Mitta-
anturi

a) b)

Mitta-
anturi

Mitta-
anturi

 

Kuva 12. Vaihtoehdot mitta-antureiden liittämistavoista keräily-yksikköön. Periaate monikanavaisesta 

toteutuksesta a) ja periaate kenttäväylään perustuvasta ratkaisusta b). 

 

Monikanavaista toteutusta käyttäessä saadaan tiedonsiirtoprotokollasta yksinkertainen, 

koska jokaisella siirtolinjalla on vain kaksi laitetta, mitta-anturi ja keräily-yksikkö. Tä-

män ansiosta luotettavuus on parempi, sillä vika yhdessä kohtaa johtoa aiheuttaa yhtey-

den katkeamisen vain yhden anturin ja keräily-yksikön välillä. Monikanavaisella toteu-

tuksella on mahdollista tehdä anturin liitynnästä siirtolinjaan kiinteä eli ei tarvita liitti-

miä, jolloin säästetään tilaa ja rahaa sekä saadaan liitynnästä varmempi. Haittapuolia 

käytettäessä monikanavaista keräily-yksikköä ovat kanavien kiinteä lukumäärä sekä ke-

räily-yksikössä tarvittavien liittimien ja elektroniikan määrän kasvu, sillä jokaista mitta-

anturia varten tarvitaan oma väyläohjain ja liitin. [Rautiainen 2004] 

 



 42

Kenttäväylätyyppinen ratkaisu puolestaan mahdollistaa anturiketjun tekemisen halutun 

mittaiseksi kussakin sovelluksessa. Keräily-yksikköön ei tässä tapauksessa tarvita kuin 

yksi väyläohjain ja liitin. Kenttäväylätoteutuksen huono puoli on sen epäluotettavuus. 

Jos johto on poikki yhdestä kohtaa, katkeaa yhteys keräily-yksiköltä kaikkiin katkenneen 

kohdan jälkeisiin mitta-antureihin. Ongelmia voi myös syntyä, jos useampi anturi yrittää 

samanaikaisesti lähettää tietoa väylälle. Tästä päästään kuitenkin protokollasuunnittelul-

la. Suurena haittapuolena kenttäväylätyyppisellä ratkaisulla on mitta-antureiden tarvit-

semien liittimien määrä. Jokainen anturi tarvitsee kaksi liitintä: yhden, johon väylä tulee 

ja toisen, josta väylää lähtee tai jolla suoritetaan väylän terminointi. Ongelmia voi tuot-

taa myös se, että mitta-anturit saattavat sijaita eri puolella isoa sähkökonetta, jolloin väy-

lästä tulee pitkä ja pahimmassa tapauksessa silmukoita muodostava. Mitta-antureiden 

lisääminen ja poistaminen voi tällöin olla hankalaa. [Rautiainen 2004] 

 

Valittiin kenttäväylään perustuva ratkaisu, koska sen avulla voidaan rakentaa joustava 

järjestelmä. Monikanavatoteutuksessa lisättäessä mitta-antureita joudutaan ottamaan 

käyttöön aina uusi keräily-yksikkö, jos edellisessä ei ole vapaita kanavia jäljellä. Jos taas 

antureita on vähemmän kuin kanavia, on keräily-yksikössä turhaan käyttämätöntä elekt-

roniikkaa. Kenttäväylätoteutukseen voidaan liittää mitta-antureita sen verran kuin eri 

tapaukset vaativat, joten se on tähän tarkoitukseen monikanavatoteutusta parempi vaih-

toehto. Se on myös tutkimuksen kannalta mielenkiintoisempi ratkaisu. [Rautiainen 2004] 

4.1.2     Mitta-antureiden ja keräily-yksikön välinen väylä 

Mitta-anturia ja keräily-yksikköä yhdistävänä kenttäväylänä päätettiin käyttää RS-485:ä. 

RS-485 on balansoitu sarjaliitäntä, jossa signaali kytketään kahdella kierretyllä johtimel-

la (A-johdin ja B-johdin). Signaalin tila määräytyy näiden kahden johtimen välisestä 

jännite-erosta. RS-485-sarjaliitännässä voidaan yhteensä 32 lähetin-vastaanotinpiiriä 

kytkeä samaan kahden johtimen muodostamaan verkkoon [Koskinen 1999]. Vain yksi 

lähetin voi olla kerrallaan aktiivisena muiden ollessa korkeaimpedanssisessa tilassa. 
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Toteutuksessa sovelletaan RS-485:lle yleistä isäntä/orja – arkkitehtuuria. Jokaisella antu-

rilla (orja) on oma osoitteensa ja halutessaan mittaustietoa keräily-yksikkö (isäntä) lähet-

tää väylälle anturin osoitteen sekä mittauksen tunnuksen, jonka avulla anturi tietää mitä 

mittaustietoa väylälle lähetetään. Keräily-yksikön ja PC:n välisessä tiedonsiirrossa keräi-

ly-yksikkö toimii vuorostaan orjana. Kuvassa 13 on lohkokaavio laitteiden välisestä to-

pologiasta. 

 

ORJA ORJA

ORJA

ORJA

ORJA

ISÄNTÄ

ORJA

ISÄNTÄ

ISÄNTÄ

PC, PLC jne.
(esim. PC-tietokantapalvelin)

Keräily-yksikkö

Mitta-anturi

RS-485-
kenttäväylä

Modbus

Ylemmän tason tietoliikenneväylä
(Profibus, TCP-IP jne.)

 

Kuva 13. Lohkokaavio PC:n, keräily-yksiköiden ja mitta-antureiden välisestä topologiasta. Mitta-anturit 

ovat keräily-yksikköjen orjia ja keräily-yksikkö on puolestaan PC:n orja. 

4.1.3     Tiedonsiirtoprotokolla 

Mitta-anturin mikro-ohjaimen tehtävänä on lähettää keräily-yksikölle tietty määrä halut-

tua mittaustietoa, kun keräily-yksikkö sitä pyytää. Mitta-anturipiirillä ei ole erillistä 

muistia, joten mittaustieto on siirrettävä reaaliaikaisesti kenttäväylän välityksellä keräi-

ly-yksikölle. 
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Tiedonsiirtoprotokollana mitta-antureiden ja keräily-yksikön välillä ei käytetty mitään 

valmista protokollaa, vaan kehitettiin itse tähän tarkoitukseen sopiva protokolla. Jokai-

selle kenttäväylällä sijaitsevalle anturille (orja) otettiin käyttöön oma osoite sekä mitta-

ustunnukset suoritettaville mittauksille. Mitta-anturit eivät tee mitään ennen kuin keräi-

ly-yksikkö (isäntä) lähettää väylälle jotain luettavaa. Päätettiin toimia niin, että ennen 

mittaustiedon pyytämistä keräily-yksikkö lähettää väylälle tavun mittaisen huomiokäs-

kyn kaksi kertaa peräkkäin. Nyt mitta-anturit tietävät olla valppaana seuraavaksi lähetet-

tävää anturin osoitetietoa varten. Osoite on myöskin tavun mittainen. Kun mitta-anturi 

on tunnistanut osoitteen omakseen, se odottaa vielä mittaustunnusta. Jos se on oikea, an-

turin mikro-ohjain huolehtii halutusta mittauksesta ja mittaustiedon lähettämisestä keräi-

ly-yksikölle. Tämän jälkeen mitta-anturi siirtyy takaisin korkeaimpedanssiseen tilaan. 

Vain yksi väylällä olevista laitteista voi olla kerrallaan aktiivisena. 

 

Haluttiin, että mitta-anturi lähettää kiihtyvyystietoa keräily-yksikölle noin 20 kHz:n taa-

juudella. Jotta kiihtyvyystieto saadaan lopulta analysoitua, pitää jokaisen näytteen olla 

riittävän pitkältä aikaväliltä. Päätettiin tallettaa kerralla reilun puolentoista sekunnin mit-

tainen näyte eli 32768 mittausta. Mitta-anturien ja keräily-yksikön välisessä tiedonsiir-

rossa käytetään tiedonsiirtonopeutta 625 kbit/s. 

 

Myös keräily-yksikön ja PC:n välisenä liityntäväylänä toimii RS-485-kenttäväylä ja nii-

den välisessä  tiedonsiirrossa käytetään teollisuudessa yleistä Modbus-protokollaa. Sen 

käyttö on mahdollista, koska tiedonsiirron ei tarvitse näiden laitteiden välillä olla niin 

nopeaa. Myöhemmin kaapeliyhteys keräily-yksiköltä PC:lle voidaan korvata parhaillaan 

kehitettävällä lyhyen kantaman radioverkolla. 

4.2     Kiihtyvyysanturin suunnittelu 

Mitta-anturia suunniteltaessa piti valita sopiva kiihtyvyysanturi, AD-muunnin, laitteistoa 

ohjaava mikroprosessori tai -ohjain, väyläohjain sekä käytettävät liittimet. Lisäksi oli 

huolehdittava tehonsyötöstä, paikallaan ohjelmoitavuudesta ja kellosignaalista. Periaate 

mitta-anturin rakenteesta lohkokaaviotasolla käy ilmi kuvasta 14. 
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KIIHTYVYYS-
ANTURI AD-MUUNNIN

MIKRO-
OHJAIN VÄYLÄOHJAIN

OHJELMOINTI-
LIITYNTÄ

KELLO-
PIIRI

TEHONSYÖTTÖ
 

Kuva 14. Periaate mitta-anturin rakenteesta lohkokaaviotasolla. Mitta-anturin on sisällettävä kiihtyvyysan-

turi, ad-muunnin, laitteistoa hallinnoiva mikro-ohjain, väyläohjain, tehonsyöttö, kellopiiri sekä ohjelmoin-

tiliityntä. 

 

Tehtävänä oli suunnitella piirilevystä mahdollisimman kompakti, jotta mitta-anturista 

saatiin pienikokoinen ja laakerikunnonvalvontaan sopiva. Päätettiin tehdä mitta-anturi 

nelikerrospiirilevylle, jolla on kaksipuolinen kalustus. Komponenteiksi valittiin erittäin 

pieniä pintaliitoskomponentteja. Mitta-anturille tulee keräily-yksiköltä nelinapainen 

kaapelointi (tehonsyöttö, maa ja kaksi signaalijohdinta). Tavoitteena oli myös tehdä mit-

ta-anturista edullinen, jotta kunnonvalvontaa voitaisiin harjoittaa yhä useammassa pai-

kassa. 

4.2.1     Komponenttien valinta 

4.2.1.1     Kiihtyvyysanturi 

Kiihtyvyysanturiksi valittiin Analog Devices:n valmistama mikrotyöstetty kiihtyvyysan-

turi ADXL105. Mikrotyöstetty kiihtyvyysanturi on valmistettu työstämällä laserilla 

ohutta (muutama mikrometri) kalvoa noin puoli millimetriä kantiltaan olevaksi levykon-
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densaattoriksi, joka on kiinteä osa vahvistimia ym. toimintoja sisältävää piianturia. Kon-

densaattori on kytketty siltaan, jota syötetään yleensä vaihtosähköllä, jolloin kiihtyvyy-

den aiheuttamat kapasitanssimuutokset moduloituvat kantoaaltoon [Lindh 2001]. Perus-

teluja anturin valintaan löytyy seuraavista kappaleista. 

 

Tutkimusraportissa ”Oikosulkumoottorin laakerivian tunnistaminen mikrotyöstetyn kiih-

tyvyysanturin avulla” [Lindh 2001] on selvitetty ADXL105 kiihtyvyysanturin suoritus-

kykyä induktiomoottorin laakerikunnonvalvonnassa. Tutkimuksessa verrattiin rinnak-

kain moottorin rungolle asennettujen pietsosähköisen anturin ja mikrotyöstetyn anturin 

signaaleja. Tärinämittaussignaali analysoitiin verhokäyräanalyysiä käyttäen vialle tyypil-

listen taajuuksien etsimiseen. Tutkimustulokseksi saatiin, että mikrotyöstetyn anturin 

avulla kyetään ilmaisemaan alkava laakerivika urakuulalaakerista yhtälailla kuin piet-

sosähköisellä anturilla. Verhokäyräspektreissä saadaan selvät piikit laakerin aiheuttami-

en tärinäimpulssien taajuudella jo pienehköillä vioilla. Kuvassa 15 on mikrotyöstetyn 

kiihtyvyysanturin signaalille tehty verhokäyräspektri ehjän ja viallisen laakerin tapauk-

sessa. 
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Kuva 15. Mikrotyöstetyn kiihtyvyysanturin ADXL105 signaalille tehty verhokäyräspektri ehjän ja rikki-

näisen laakerin tapauksessa. Moottori nimelliskuormalla. [Lindh 2002] 

 

ADXL105 kiihtyvyysanturia ei voida suuremman kohinan ja suppeamman mittausalu-

een takia käyttää kohteissa, joissa vallitseva tärinätaso on suuri. Tämä rajaa anturin käyt-

töalueen ulkopuolelle esimerkiksi murskaimet, potkuripumput ja mäntäkompressorit. 

Mikrotyöstettyjä antureita on olemassa myös hyvin suurille kiihtyvyyksille, mutta näi-

den herkkyyden ja kohinan suhde ei ole riittävä laakerikunnonvalvontaan. Mikrotyöstet-

tyjen antureiden lämpötilakestoisuus on pienempi kuin pietsosähköisten antureiden ja se 

voi joissain tapauksissa rajoittaa käyttökohteita sekä antureiden sijoittamista. [Lindh 

2001] 

 

ADXL105:n liittäminen muuhun elektroniikkaan on helppoa. Sen avulla saadaan raken-

nettua älykkäitä ja kommunikointiin kykeneviä kunnonvalvonta-antureita huomattavasti 

pietsosähköistä anturia edullisemmin. Tämä mahdollistaa tärinäantureiden asentamisen 

myös pienempiin ja vähemmän merkittäviin koneisiin. 
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Valmistaja ilmoittaa ADXL105:n mittausalueeksi ±5 g, mutta käytännössä se ulottuu 

noin 10 g:hen [Lindh 2001]. Tämä riittää kohteissa, joissa tärinätaso ei ole korkea. Kiih-

tyvyysanturissa on integroitu vahvistin, joten valitsemalla arvoiltaan sopivat ulkoiset 

vastukset, pystytään lähtösignaalia suodattamaan ja vahvistamaan halutun verran. Näin 

saadaan mittaussignaalista suodatettua korkeat taajuudet pois ja tällä tavalla estetään sig-

naalin laskostuminen digitoitaessa. Lisäksi signaalia voidaan vahvistaa niin paljon, että 

saadaan hyväksikäytettyä koko AD-muuntimen sisääntuloalue. Mikrotyöstetyn kiihty-

vyysanturin taajuusvaste on esitetty kuvassa 16.  Se on tasainen noin 5 kHz:iin asti. Tätä 

suuremmilla taajuuksilla piiri resonoi voimakkaasti. Sisäisestä vahvistimesta muodostet-

tiin 1. kertaluvun alipäästösuodatin, jonka rajataajuudeksi (-3 dB) valittiin 5 kHz.  

 

 

Kuva 16. Mikrotyöstetyn kiihtyvyysanturin ADXL105 taajuusvaste. [ADXL 1999] Kuvaajasta huoma-

taan, että piiri resonoi voimakkaasti yli 5 kHz:n taajuuksilla.  

 

Mikrotyöstetty kiihtyvyysanturi ADXL105 sisältää myös lämpötilamittauksen. 

ADXL105:n mittaama lämpötila digitoidaan mikro-ohjaimen sisäisellä AD-

muuntimella. 
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4.2.1.2     AD-muunnin 

Mikrotyöstetty kiihtyvyysanturi on analoginen, joten mittaustiedot on digitoitava ennen 

mikro-ohjainta. Tämä toteutettiin liittämällä anturi AD-muuntimen välityksellä mikro-

ohjaimeen. Koska mitta-anturilla ei ole muistia, lähettää mikro-ohjain kiihtyvyystietoa 

keräily-yksikölle sitä mukaa, kun AD-muunnin sitä digitoi. Tavoitteena mittauksien siir-

tämisnopeudeksi oli 20 kHz. 

 

AD-muuntimeksi valittiin Microchip:n 12-bittinen sarjamuunnin MCP3201. Sen mak-

simi näytteenottotaajuus on 100 ksps syöttöjännitteellä 5 V. MCP3201 on SAR (succes-

sive approximation) – muunnin. Se koostuu DA-muuntimesta, SAR-rekisteristä, kompa-

raattorista ja näytteenotto-pitopiiristä. Sisäinen näytteenotto-kondensaattori varastoi ana-

logisen sisääntulon muunnoksen ajaksi. AD-muuntimen referenssijännite on sama kuin 

sen käyttöjännite (+5 V). MCP3201 on edullinen, sitä on saatavilla pienessä SO-8 pinta-

liitoskotelossa ja se kestää ympäristön lämpötiloja väliltä –65 °C - +125 °C. 

 

AD-muuntimen ja mikro-ohjaimen väliseen tiedonsiirtoon käytetään SPI (Serial Pe-

ripheral Interface) – protokollaa, koska MCP3201 tukee sitä. SPI on synkroninen kak-

sisuuntainen tiedonsiirtoprotokolla, joka on tarkoitettu IC-piirien väliseen kommuni-

kointiin. Tiedonsiirto on isännän (mikro-ohjain) hallitsema, jolta AD-muunnin saa tar-

vitsemansa kellosignaalin ja käskyn milloin mittaustietoa lähetetään. 

4.2.1.3     Mikro-ohjain, sen ohjelmointirajapinta ja kellosignaali 

Mikro-ohjaimeksi oli määrä valita joku Microchip:n PIC16-perheen laitteista. Mikro-

ohjaimen on sisällettävä vähintään 8-bittinen AD-muunnin lämpötilan digitoimista var-

ten ja siinä on oltava sarjaliikennettä varten sekä USART- että MSSP-moduulit. Näiden 

ominaisuuksien lisäksi sitä on saatava mahdollisimman pienessä pintaliitoskotelossa. 

Nämä vaatimukset täyttää hyvin 28-jalkainen PIC16F876 SOIC-kotelolla. Se sisältää 

10-bittisen AD-kanavan.   
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Mikro-ohjaimen ohjelmointiin käytettiin Probyte:n PARPIC ONLINE-

ohjelmointilaitetta. Se on PIC-prosessoreiden yleisohjelmointilaite ja sen avulla PIC 

voidaan ohjelmoida paikalleen asennettuna. Ohjelmointilaite liitetään mikrokontrolleriin 

10-napaisella piikkirimalla. Ohjelmoitaessa PIC:n käyttöjännitteen (+5 V) pitää tulla oh-

jelmointilaitteesta. PIC16F87x-sarjalla voi kuitenkin jännitesyöttö olla sovelluksessa 

koko ohjelmoinnin ajan päällä [Probyte]. Lisäksi ohjelmointilaitteelta tulevat ohjelmoin-

tijännite (13.5 V) sekä data- ja kellosignaalit. Viitteestä [Probyte] löytyy ohjeet ohjel-

mointiriman liittämisestä PIC:iin. Mikro-ohjaimen ohjelmointi- ja käyttöjännitenastojen 

(Vpp ja Vdd) välille kytkettiin estosuuntaisesti diodi, jotta  PIC:n käyttöjännite ei nouse 

ohjelmoitaessa 13.5 V:iin. Tähän tarkoitukseen valittiin 1A:n schottky-diodi 10BQ040. 

 

Mikro-ohjaimelle päätettiin muodostaa kellosignaali 20 MHz:n kideoskillaattorilla 

CFPS-72. Testiversioon valittiin perinteisen kiteen sijaan ulkoinen kideoskillaattori-

moduuli. Se on luotettavampi ja saadaan helposti kytkettyä pois toiminnasta, joten kel-

lomoduuli voidaan testausvaiheessa korvata halutun taajuisella esimerkiksi signaali-

generaattorista saatavalla kellosignaalilla. Kideoskillaattorimoduulin haittapuolena on 

sen korkea hinta (yli 10 €), eikä sitä kannattaisikaan käyttää suurempia eriä valmistetta-

essa. CFPS-72:a voidaan käyttää lämpötila-alueella –40 °C - +85 °C. 

4.2.1.4     Väyläohjain 

Väyläohjain tarvitaan liittämään PIC - mikro-ohjain RS485-väylään. Väyläohjaimen va-

lintaan vaikuttaa tarvittava tiedonsiirtonopeus. Mikrotyöstetyltä kiihtyvyysanturilta tule-

va analoginen mittaustieto digitoidaan 12-bitin resoluutiolla näytteenottotaajuudella 20 

kHz, eli nopeus on noin 240 kbit/s. 12-bittinen mittaustieto on kuitenkin järkevää lähet-

tää mitta-anturilta keräily-yksikölle kahtena kokonaisena tavuna (1 tavu = 8 bittiä), joten 

kasvatetaan näyte 16-bittiseksi esimerkiksi lähettämällä neljä ylimääräistä bittiä nollina. 

Tällöin saadaan tarvittavaksi tiedonsiirtonopeudeksi yli 310 kbit/s.  

 

Väyläohjaimeksi valittiin Maxim-yhtiön RS-485-lähetin-vastaanotinpiiri MAX485. Sen 

nopeus on 2.5 Mbps. Piiristä löytyy korkeaimpedanssinen tila sekä suuntavalintapinnit, 
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joiden avulla piiri saadaan toimimaan joko lähettimenä tai vastaanottimena. MAX485 on 

saatavilla pienikokoisessa SO-8 kotelossa ja lämpökestoltaan teollisuussovelluksiin so-

pivana versiona (–55 °C - +125 °C). MAX485:n lähisukulainen MAX487 olisi luotetta-

vampi siinä olevan slew-rate rajoituksen takia, mutta sen nopeus 250 kbit/s ei ole riittävä 

tähän sovellukseen. RS-485-lähetin-vastaanottimen liittäminen PIC16F876:een on help-

poa PIC:ssä olevan USART-sarjaliikenneportin avulla, koska se tukee suoraan RS-

485:ä. 

4.2.1.5     Tehonsyöttö 

Tehonsyöttö tulee mitta-anturille keräily-yksiköltä ja se on saatava perille mahdollisim-

man häiriöttömänä. Sekä mitta-anturin että keräily-yksikön kaikki komponentit vaativat 

käyttöjännitteekseen 5 V.  Teollisuusympäristössä on saatavilla 24 V:n tasajännitesyöttö. 

  

Yksinkertaisinta olisi ollut suoraan syöttää 24 V sekä keräily-yksikölle että anturipiirille. 

Ongelmana tässä toteutuksessa olisi ollut, että 24 V:n muuntaminen käyttöjännitteeksi 

vasta anturipäässä olisi vaatinut suuren dropout-jännitteen omaavan jänniteregulaattorin, 

joka olisi vienyt runsaasti tilaa ja tuottanut paljon lämpöä koteloon. Mitta-anturin pie-

nuuden takia jäähdytysmahdollisuudet eivät ole kovin hyvät, joten tätä vaihtoehtoa ei 

haluttu käyttää. 

 

Jos jännite muunnettaisiin käyttöjännitetasolle jo keräily-yksikössä, säästyttäisiin tilaa 

vievältä ja lämpöä tuottavalta regulaattoripiiriltä suodatuskondensaattoreineen. Haitta-

puolena olisi kuitenkin se, että matkalla mitta-anturille jännitteeseen saattaisi kytkeytyä 

jonkin verran häiriöitä. Jännite olisi siis hyvä reguloida käyttöjännitetasolle vasta mah-

dollisimman lähellä komponentteja. 

 

Päätettiin muuntaa jännite keräily-yksikössä 7 V:iin. Näin saadaan mitta-anturille syötet-

tyä riittävä jännite, jolla on hieman varaa tippuakin matkalla. 7 V reguloidaan  käyttö-

jännitetasolle mitta-anturipiirillä. Lineaariregulaattori on sopiva tähän tehtävään. Valit-

tiin SGS-Thomson-yhtiön kiinteäarvoinen regulaattori LD1117, joka kykenee juuri ha-
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luttuun jännitteen pudotukseen. LD1117 pystyy toimimaan jopa 125 celsiusasteen läm-

pötilassa ja siitä on saatavilla  pieni SO-8 pintaliitoskotelo.  

 

Analogia- ja digitaalipiirit on häiriömielessä parasta erottaa toisistaan käyttämällä erilli-

siä maa- ja käyttöjännitetasoja. Jännitteet saadaan erotettua käyttämällä kahta jännitere-

gulaattoria. Näin digitaalipuolen häiriöt eivät kulkeudu analogiapuolelle. Maat kytkettiin 

yhteen yhdestä pisteestä nollan ohmin vastuksilla. 

4.2.1.6     Liittimet 

Kaikkein eniten ongelmia tuotti liittimien valinta. Käytettävän liittimen tulee olla mah-

dollisimman edullinen anturin laajempaa kaupallista valmistusta ajatellen, pienikokoi-

nen, kestävä ja hyvä taajuusominaisuuksiltaan. Liittimet saattavat joutua todella vaati-

viin olosuhteisiin (kova tärinä, paine, kosteus, voimakkaat magneettikentät). Liittimen 

on kestettävä jopa 10 kertaa putoamiskiihtyvyyden suuruisia tärinöitä. Lisäksi liittimen 

on oltava vähintään nelinapainen. 

 

Koska päätettiin käyttää kenttäväylää, oli jokaiseen väylällä olevaan mitta-anturiin lai-

tettava kaksi liitintä (nelinapaista). Toiseen liittimistä väylä tulee ja toisesta se lähtee. 

Väylän päässä olevan mitta-anturin ”ylimääräisellä” liittimellä suoritetaan terminointi. 

Näin saadaan estettyä signaalin heijastuminen.  

 

Liittimiä ei voitu kiinnittää suoraan piirilevylle, koska levy sijoitettiin halkaisijaltaan 

mahdollisimman kapean putken sisälle, eikä se olisi välttämättä kovin kestävä ratkaisu. 

Liittimet sijoitettiin vierekkäin kotelon kanteen. Liittimiltä tulevat johdot kiinnitettiin 

piirilevyn yläreunaan. 

 

Liittimen hinta voisi aiheuttaa todella suuren lisän kunnonvalvonta-anturin kokonaiskus-

tannuksiin, sillä liitinkappaleita tarvitaan neljä anturia kohden. Valittiin Binder-yhtiön 

valmistamat Serie 712 – liittimet. Ne ovat kierteellisiä nelinapaisia liittimiä. Serie 712 - 
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liittimet kuuluvat suojausluokkaan IP 67, ovat suhteellisen pieniä ja kohtuullisen hintai-

sia. 

4.2.1.7     Muuta huomioitavaa 

Komponenttien käyttöjännitenastojen välittömään läheisyyteen sijoitettiin suodatuskon-

densaattorit häiriösuojausta varten. Datalehdistä löytyy suosituksia kondensaattoreiden 

arvoille. Usein ne ovat 100 nF:n keraamisia kondensaattoreita. Jotkut komponentit vaa-

tivat vielä 100 nF:n kondensaattorin rinnalle dekadin tai kaksi suuremman kondensaatto-

rin suodattamaan matalataajuisempia häiriöitä. Käytettiin tantaalielektrolyyttikonden-

saattoreita, koska niitä on saatavilla huomattavasti pienemmissä koteloissa kuin alumii-

ni-elektrolyyttikondensaattoreita. 

 

Valittiin kytkentään tulevien pintaliitosvastuksien ja keraamisten pintaliitoskondensaat-

toreiden koteloiden kooksi 0603. Kotelon koko on tällöin noin 1.6 mm * 0.8 mm. Tan-

taalikondensaattoreiksi valittiin mahdollisimman pienikokoiset ja jännitekestoisuudel-

taan riittävät komponentit. 

 

Suunniteltuun testiversioon laitettiin mitta-anturin toiminnan kannalta kiinnostavien sig-

naalien varrelle testipisteitä. Niitä ovat muun muassa kiihtyvyysanturilta lähtevä signaa-

li, AD-muuntimen ja mikro-ohjaimen väliset signaalit sekä mikro-ohjaimen ja väyläoh-

jaimen väliset signaalit. Testipisteeseen voidaan liittää esimerkiksi oskilloskooppi, jolta 

voidaan tarkastella kyseistä signaalia. Lisäksi testiversiossa mikrokontrolleriin kytkettiin 

kaksi LED:iä etuvastuksineen. Niitä käytettiin apuna ohjelmointiprosessissa. Jos mitta-

anturi päätyisi sarjatuotantoon, kannattaisi testipisteet ja LED:t etuvastuksineen jättää 

kokonaan pois tai ainakin vähentää niiden määrää. Näin säästettäisiin reilusti tilaa. Tes-

tipisteitä hyödynnettiin myös signaalien läpivienteinä. 
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4.2.2     Layout-suunnittelu 

Kun piirikaaviosuunnitelma oli tehty ja komponentit valittu, vuorossa oli layout-

suunnittelu. Komponentit sijoitettiin haluttuihin paikkoihin piirilevylle ja signaalit reiti-

tettiin. 

 

Suunniteltiin mahdollisimman pieni nelikerrospiirilevy. Komponentit sijoitettiin mo-

lemmille puolille piirilevyä. Piirilevyn sisäkerroksista tehtiin tehonsyöttö- ja maatasot. 

Tällä tavalla vältyttiin jännite- ja maasignaaleiden reititykseltä ja samalla säästettiin ti-

laa. Koska nämä signaalit eivät kierrä pitkin levyä, ei häiriöitä aiheuttavia silmukoita 

synny. Signaalien paluuvirtojen on päästävä esteettä kulkemaan maatasolla. Jos näin ei 

ole, virtasilmukat kasvavat ja piirikortti sekä säteilee että kerää enemmän häiriöitä. Piiri-

levyyn tehtiin alas keskelle halkaisijaltaan 3 mm:n reikä levyn koteloon kiinnittämistä 

varten. 

4.2.2.1     Komponenttien sijoittelu 

Komponentit pitää sijoitella siten, että toisiinsa yhteydessä olevat komponentit ovat 

mahdollisimman lähekkäin. Huolellinen suunnittelu helpottaa huomattavasti signaalien 

reititystä sekä vähentää häiriöitä. Analogiapiirit aseteltiin piirilevyn alapuoliskolle (puo-

liskolle, joka on lähempänä sähkökoneen runkoa) molemmin puolin ja digitaalipiirit ylä-

puoliskolle. Analogia- ja digitaalitasot eivät saa sijaita toistensa päällä, koska tällöin ne 

muodostavat keskenään kapasitiivisen kytkennän. Kaikki läpivientikomponentit sijoitet-

tiin samalle puolelle. 

 

AD-muunnin sijoitettiin siten, että sen analogiapuolen pinnit ovat analogiamaatason 

päällä ja digitaalipinnit digitaalimaatason päällä. Analogiapuolen komponenttien on ol-

tava kokonaan analogiapuolella, eivätkä signaalivedotkaan saa mennä digitaalimaatason 

alueen kautta. Sama pätee kääntäen digitaalipuolen komponentteihin ja vetoihin.  

 

Jänniteregulaattorit ja niiden suodatuskondensaattorit sijoitettiin analogia- ja digitaalipii-

rien väliin. Ongelmana oli, miten regulaattoripiireille saadaan levyn yläreunaan tulevat 7 
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V ja maa (GNDin). Niitä ei voitu reitittää komponenttikerroksien läpi, sillä näin mene-

tettäisiin koko nelikerrospiirilevyn hyöty. Päätettiin tehdä jännite- ja maasignaalille pak-

sut vedot käyttöjännite- ja maatason kautta regulaattoripiireille. Vedot kulkevat piirile-

vyn reunan läheisyydessä, eivätkä halkaise digitaalisia käyttöjännite- ja maatasoja. 

  

Komponenttien käyttöjännitenastojen suodatuskondensaattorit sijoitettiin aivan kyseisen 

nastan viereen. Oli huomioitava, että johdotuksen on mentävä käyttöjännitenastasta en-

sin suodatuskondensaattoriin ja vasta sen jälkeen läpiviennin kautta maatasolle. 

4.2.2.2     Reititys 

Reititykset tehtiin pääasiassa johdinleveydellä 6 mils. Eristevälit ovat yhtä suuria. Kom-

ponenteilta lähtevät maa- ja käyttöjännitevedot tehtiin johdinleveydellä 12 mils. Jännite-

regulaattoreiden ja niiden suodatuskondensaattoreiden väliset vedot sekä suodatuskon-

densaattoreilta AD-muuntimelle menevät vedot ovat johdinleveydeltään 20 mils. Liitti-

meltä lähtevien jännite- ja maatasojen kautta regulaattoripiireille kulkevien käyttöjänni-

te- ja maavetojen paksuudet ovat 40 mils. 

 

Signaalivedot eivät saa olla liian pitkiä ja niiden muodostamia silmukoita tulee välttää. 

On myös vältettävä suoria kulmia, joissa impedanssi muuttuu aiheuttaen säteilyä, sekä 

yli 90 asteen kulmia, jotka vaikeuttavat piirilevyn valmistamista mahdollistamalla haital-

listen happoansojen synnyn [Prinel]. Signaalivetoihin tehtiin vain 45 asteen kulmia.  

 

Vedot voivat kulkea komponenttien jalkojen välistä, jos niille on riittävästi tilaa. Kuiten-

kaan kideoskillaattorin jalkojen välistä ei ulkopuolisia signaaleja tule reitittää. Ne voivat 

aiheuttaa häiriöitä kideoskillaattorin toimintaan. 

 

Oli myös huomioitava, ettei testipisteeseen saa päättää reititystä. Jos niin tekee, testipiste 

toimii antennin tavoin ja lähettää/vastaanottaa häiritseviä signaaleja ympäristöön/-stä. 

Signaalit pitää siis reitittää testipisteiden kautta. 
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Kuvassa 17 on kalustetun piirilevyn päällyspuoli. Oleellisimmat komponentit on nimetty 

kuvaan. Kuvassa 18 on keräily-yksikkö, johon on kiinnitetty kaksi kiihtyvyysanturia ko-

teloituina (kannet puuttuvat). 

 

 

Kuva 17. Kalustetun piirilevyn päällyspuoli. Olennaisimmat komponentit on nimetty. 
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Kuva 18. Kaksi kiihtyvyysanturia kytkettynä keräily-yksikköön. 

4.2.3     Ympäristöolosuhteiden huomioiminen 

Tässä kappaleessa tarkastellaan mikrotyöstetyn kiihtyvyysanturin ADXL105 kestävyyttä 

ja toimintaa vaihtelevissa lämpötiloissa ja kovassa tärinässä. 

4.2.3.1     Käyttölämpötila-alue 

Valittiin mikrotyöstetyksi kiihtyvyysanturiksi tarkalleen malli ADXL105AQC, jonka 

kestämä lämpötila-alue on huomattavasti mallia ADXL105JQC suurempi. Valmistaja 

ilmoittaa kyseisen anturin normaaliksi maksimikäyttölämpötilaksi 85 °C ja maksimi-

käyttölämpötilaksi, josta piiri selviää vaurioitumatta 125 °C. Kiihtyvyysanturin tehonku-

lutus on vain 2 mW ja kotelolla on hyvä lämmönjohtavuus 30 °C/W, joten anturin läm-

pötila on käytännössä sama kuin ympäristön lämpötila. 

 

Mikrotyöstetyn kiihtyvyysanturin lämpötilakestoisuus rajoittaa anturin sijoittamista 

moottorin rungolle ja muita mahdollisia käyttökohteita. Moottorin rungon lämpötila on 

ympäristölämpötilassa 20 °C yleensä noin 40-55 °C. Laakerin lämpötila kohoaa tästä 
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arvosta usein noin 10-25 °C (D-pää). [Lindh 2001] ADXL105:n pitäisi siis kestää nor-

maaleissa tehdasolosuhteissa olevat lämpötilat hyvin.  

 

Jos kiihtyvyysanturi laitetaan koneeseen, jonka ympäristön lämpötila vaihtelee ulkoil-

man lämpötilan mukaan, on anturin kestettävä myös kylmempiä olosuhteita. Valittu 

malli ADXL105AQC kestää hyvin kylmää. Valmistaja ilmoittaa anturin normaaliksi 

minimikäyttölämpötilaksi – 40 °C ja minimikäyttölämpötilaksi, josta piiri selviää vauri-

oitumatta – 55 °C, joten kylmyyden ei pitäisi aiheuttaa ongelmia. 

4.2.3.2    Tärinä 

Mikrotyöstetty kiihtyvyysanturi ADXL105 kannattaa liimata piirilevyyn juottamisen 

lisäksi. Näin se kestää pidempään ja paremmin tärinää. Kuvassa 16 olevasta 

ADXL105:n taajuusvasteesta nähdään, että liimaamaton anturi resonoi voimakkaasti yli 

5 kHz:n taajuuksilla, kun taas liimattu anturi resonoi vasta lähellä 10 kHz:ä. Lisäksi viit-

teessä [Lindh 2001] tehdyn testin perusteella on todettu, että liimauksella voidaan pie-

nentää värähtelysignaalin kokonaisamplitudia ja näin parantaa kiihtyvyysanturin käyt-

tömahdollisuuksia ankarimmissa olosuhteissa (tärinä). 

 

ADXL105 saattaa kestää valmistajan mukaan jopa 1000 g:n hetkellisen kiihtyvyyden. 

Tällainen kiihtyvyys voi kuitenkin aiheuttaa pysyvän vaurion laitteeseen. 
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5     JÄRJESTELMÄN TESTAUS 

Kappaleessa 4 suunnitellun tärinää mittaavan kunnonvalvontajärjestelmän toimintaa tes-

tattiin sähkökonehallissa LTY:llä, jotta kaikki saatiin valmiiksi tehtaalle pilotoimista 

varten. Tässä kappaleessa kerrotaan mittausjärjestelyistä ja analysoidaan saatuja tulok-

sia. 

5.1     Mittaukset 

Testauskohteena oli alumiinirunkoinen urakuulalaakereilla varustettu 15 kW:n oikosul-

kumoottori. Moottorin tarkemmat tiedot ovat seuraavana: 

 

• ABB M2AA 160 L 4 15 kW 

• p = 2 eli synkroninen pyörimisnopeus on 1500 rpm 50 Hz:llä 

• Nimellispyörimisnopeus 1455 rpm 

• cos φ = 0.84 

• IN = 28.5 A (U = 400 V ∆-kytkentä) 

 

Laakeri oli lievästi sisäkehävaurioinen urakuulalaakeri. Laakerin tietoja on seuraavana: 

 

• Kuulien lukumäärä 9 

• Ulkohalkaisija 80 mm 

• Sisähalkaisija 45 mm 

 

Kiihtyvyysanturi kierrettiin kiinni moottorin runkoon laakerin kohdalle. Kiihtyvyysantu-

ri lähetti pyydettäessä mittaustietoa keräily-yksikölle, joka siirsi tulokset eteenpäin tieto-

koneelle analysoitavaksi. Näytteenottotaajuus mittauksissa oli 20 kHz ja 12-bittisiä kiih-

tyvyysmittauksia otettiin 32768 kappaletta. Mittaukset lähetettiin keräily-yksikölle 16-

bittisinä (ylimmät bitit nollia). Testi tehtiin sekä tyhjäkäyvällä moottorilla että tasavirta-
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koneella kuormitetulla moottorilla. Tyhjäkäynnillä moottorin pyörimisnopeudeksi mitat-

tiin 1499 rpm ja kuormitettuna 1461 rpm. Testilaitteisto näkyy kuvassa 19. 

 

 

Kuva 19. Valokuva mittausjärjestelystä. 

5.2     Tulosten tulkinta ja johtopäätökset 

Kuvassa 20 on kiihtyvyyssignaalille tehty verhokäyräspektri nimelliskuormalla käyvän 

moottorin tapauksessa.  
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Kuva 20. Mikrotyöstetyn kiihtyvyysanturin signaalille tehty verhokäyräspektri, kun anturi on kiinni oi-

kosulkumoottorissa, jota kuormitetaan tasavirtakoneella. 

 

Melko tarkka arvio sisäkehävaurion taajuudelle saadaan roottorin pyörimisnopeuden n ja 

kuulien lukumäärän N avulla yhtälöllä (6) eli 

 

Hz131
s60

146196.06.0s ≈⋅⋅=⋅= Nnf . 

 

Tarkastelemalla kuvaa 21, jossa verhokäyräspektri lasketun vauriotaajuuden ympäristös-

tä näkyy paremmin, havaitaan selkeä piikki sisäkehävaurion taajuudella 131 Hz. Kuvas-

ta 20 nähdään myös vikataajuuden harmoniset taajuudet. Laakerin sisäkehävaurio oli 

todellakin lievä, sillä laakeriin tehtiin ruuvimeisselillä vain pieni naarmu, jonka näkemi-

seen tarvittiin mikroskooppia. Silti vaurio löydettiin helposti menetelmän avulla. Testat-
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taessa kaikki toimi moitteettomasti ja mittaustulokset olivat järkeviä, joten kunnonval-

vontajärjestelmä saatiin valmiiksi eteenpäin pilotoitavaksi. 

 

 

Kuva 21. Kiihtyvyyssignaalille tehdystä verhokäyräspektristä nähdään, että testatussa laakerissa on sisä-

kehävaurio, sillä piikki sijaitsee noin 130 Hz:n taajuudella. 
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6     PILOTOINTI 

Rakennettu ja laboratorioissa testattu kunnonvalvontajärjestelmä pilotoitiin Kuusankos-

kelle UPM-Kymmene Kymi Kuusanniemen sellutehtaalle. Tarkoituksena on edelleen 

jatkaa pilotointia ja samanaikaisesti kehittää koko kunnonvalvontakonseptia. 

 

Kuusanniemen sellutehdas päätti lähteä mukaan sähkömoottorien etäkunnonvalvontako-

keiluun syyskuun lopulla 2003. Etäkunnonvalvontaa suoritetaan laakereiden (tärinä) ja 

lämpötilan osalta. Normaalisti tehtaan kunnonvalvontaryhmä suorittaa käsimittauksia 

kerran kuukaudessa. Nyt niitä tehdään tiheämpään, jotta saadaan verrattua mikrotyöste-

tyn kiihtyvyysanturin antamia tuloksia käsimittauksiin. Kuusanniemen tehtaalla on arvi-

olta noin 600 yli 15 kW:n moottoria, joista joudutaan vaihtamaan noin 40 vuodessa ja 

useimmiten laakerivaurioiden takia. Pilot-järjestelmän kokoaminen aloitettiin Lappeen-

rannan teknillisellä yliopistolla maaliskuussa 2004 ja järjestelmä pilotoitiin sellutehtaalle 

huhtikuussa 2004. 

6.1     Toteutus 

Pilotointikohteena on Valkaisulinja 4:llä sijaitseva jälkilajittelun 1-portaan massapump-

pu. Pumppua ajetaan kahdella samanlaisella suorakäyttöisellä oikosulkumoottorilla. Täs-

sä tarkemmat tiedot moottorista: 

 

• Siemens 1LA6 457-4AB B3  

630 kW, 1500 rpm, 660 V, 650 A 

 

Jälkilajittelun 1-portaan massapumppuun asennettiin kaksi kiihtyvyysanturia. Toinen 

laitettiin mittaamaan pumpun ja toinen pumppua pyörittävän moottorin laakerin tärinää 

sekä ympäröivää lämpötilaa. Anturit kierrettiin rungossa jo valmiiksi oleviin tärinämit-

tauspaikkoihin. Ne ovat M8-kierteiset kiinnitysreiät. Keräily-yksikkö sijoitettiin pumpun 

välittömään läheisyyteen kaapelihyllylle, johon digitoitu mittaustieto lähetetään RS-485-
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väylää pitkin. Keräily-yksikön muistiin varastoitu mittaustieto siirretään Modbus-väylän 

välityksellä PC:lle, joka sijaitsee Valkaisulinja 4:n sähkötiloissa. Sieltä mittaustietoa lä-

hetetään aluksi GSM-modeemin ja myöhemmin GPRS-modeemin avulla LTY:n sähkö-

osastolla sijaitsevalle tietokantapalvelimelle, jossa suoritetaan mittaustiedon analysointi. 

Kuusanniemen tehtaalta voidaan tulevaisuudessa lukea analyysituloksia WWW-

selaimen avulla. Järjestelmä ei liity tehtaan tietojärjestelmiin, joten tietoturva-asiat eivät 

aiheuta ongelmia. Jatkossa kaapeliyhteys keräily-yksiköltä sähkötilan PC:lle voidaan 

korvata lyhyen kantaman radioihin perustuvalla anturiverkolla, jota parhaillaan kehite-

tään projekteissamme LTY:llä [Särkimäki 2004]. 

 

Kunnonvalvontapilotin periaatteellinen rakenne on esitetty kuvassa 22. Kuvassa 23 on 

keräily-yksikkö kiinnitettynä kaapelihyllyyn sekä moottoriin kiinnitetty kiihtyvyysanturi 

ja kuvassa 24 on pumppuun kiinnitetty kiihtyvyysanturi. 

 

FTP/
WWW-
palvelin

LTY

Etädiagnostiikka

Sähkötila

FTP-
palvelin

Keräily-
yksikkö

M
A,T
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RS-485

Modbus
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Internet

A,TAnturit

P

 

Kuva 22. Kaavio UPM-Kymmene Kuusanniemen sellutehtaalle sijoitetun etäkunnonvalvontapilotin raken-

teesta. 
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Kuva 23. Keräily-yksikkö kiinnitettynä kaapelihyllylle ja kiihtyvyysanturi kierrettynä moottoriin laakerin 

kohdalle. 

 

 

Kuva 24. Kiihtyvyysanturi kiinnitettynä pumppuun. 
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Sähkötilassa olevalla PC:llä ajetaan ohjelmaa, joka hakee tunnin välein digitoidut kiih-

tyvyys- ja lämpötilamittaukset molemmilta antureilta. Tärinämittaus koostuu 32768 12-

bittisestä näytteestä (käsitellään 16-bittisenä, jossa neljä ylintä bittiä nollia), jotka ote-

taan taajuudella 20 kHz. Ohjelma tallentaa kunkin mittauksen omaan tiedostoonsa, jonka 

nimestä selviää anturin ja mittauksen numero sekä päivämäärä ja kellonaika. PC:hen on 

kytketty GSM-modeemi, jonka avulla siihen voidaan ottaa yhteys LTY:ltä. Tiedostoja 

voidaan siirtää FTP-protokollalla ja konetta voidaan hallita VNC-yhteyden avulla. Säh-

kötilaan sijoitettu PC on kuvassa 25. 

 

 
Kuva 25. Keräily-yksiköltä mittaustietoa keräävä PC tehtaan sähkötilassa. 

6.2     Tulokset 

Kunnonvalvontajärjestelmän pilotointi tehtaalle onnistui hyvin ja järjestelmä saatiin 

toimimaan ongelmitta. Kuvassa 26 on moottorissa kiinni olevan kiihtyvyysanturin ja ku-

vassa 27 pumpussa kiinni olevan kiihtyvyysanturin tärinäsignaali sekä signaalin verho-

käyräspektri. 
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Kuva 26. Moottorissa kiinni olevan mikrotyöstetyn kiihtyvyysanturin tärinäsignaali (yllä) ja signaalille 

tehty verhokäyräspektri (alla). 

 



 68

 

Kuva 27. Pumpussa kiinni olevan mikrotyöstetyn kiihtyvyysanturin tärinäsignaali (yllä) ja signaalille tehty 

verhokäyräspektri (alla). 

 

Kuvasta 27 nähdään, että pumpun laakeri on kunnossa. Moottorista mitatun tärinäsig-

naalin verhokäyräspektrissä on piikki 100 Hz:n kohdalla ja sen kerrannaisilla. Laakerei-

den tietoja ei tätä kirjoitettaessa ollut vielä saatavilla, joten laakerivikojen aiheuttamia 

teoreettisia taajuuksia ei pystytty laskemaan. Yleensä laakerivauriot eivät kuitenkaan 

aiheuta piikkejä kaksinkertaiselle taajuudelle syöttötaajuuteen nähden. 100 Hz:n kohdal-

la näkyy piikki myös suodattamattomasta signaalista lasketussa spektrissä, joten tämän-

kään perusteella kyseessä ei ole laakerivaurio. Syynä voi olla esimerkiksi epäsymmetri-

nen syöttö, koneen magneettinen epäsymmetria tai staattinen roottorin epäkeskisyys 

[Lindh 2003]. Tuloksia on vaikea analysoida, koska vertailun mahdollistavaa tietoa 

moottorin käyttäytymisestä pidemmältä ajalta ei ole. 
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Kuvassa 28 on esitettynä kiihtyvyysantureiden mittaamat pumpun ja moottorin (ulkoi-

set) lämpötilat vuorokauden ajalta. Kuvaajissa näkyy selkeästi yö- ja päivälämpötilojen 

erot ja se, että molemmat lämpötila-anturit käyttäytyvät samalla tavalla. Pumpun lämpö-

tila on kokoajan pari astetta moottoria enemmän. Antureiden on kestettävä jatkuvaa 

melko korkeaa lämpötilaa. Kiihtyvyysanturia suunniteltaessa siihen valittiin vähintään 

teollisuuskäyttöön tarkoitettuja komponentteja, joiden lämpötilakestoisuus on parempi 

kuin tavallisilla malleilla. Kiihtyvyysanturin pitäisi kestää ainakin 85 °C:een lämpötilo-

ja. 
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Kuva 28. Pumpun ja moottorin lämpötilat vuorokauden ajalta kerran tunnissa mitattuna. Arvot muuttuvat 

ympäristön lämpötilan mukaan. Lämpötilat on mitattu mikrotyöstetyn kiihtyvyysanturin ADXL105 sisäi-

sellä lämpötila-anturilla. 

6.3     Yhteenveto ja päätelmät 

Järjestelmää pilotoitaessa selvitettiin sellutehdasympäristön olosuhteita. Sellutehtaalla 

on likaista ja paljon erilaisia kemikaaleja. Esimerkiksi paperitehdas on paljon siistimpi 

paikka kuin sellutehdas ja siellä riittää, että kotelot kestävät roiskeita. Sellutehtaalla lait-
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teita pestään ja laitteen päälle saattaa myös roiskua prosessin aineita. Kuusanniemessä 

kaikki tehdastilassa oleva elektroniikka on varmuuden vuoksi sijoitettu koteloineen ja 

liittimineen muovisen kotelon sisälle. Keräily-yksikkö ja anturit ovat alumiinikoteloissa, 

joiden ulkopinnalla on liittimiä. Niiden ympärille voisi olla hyvä laittaa myös jonkinlai-

nen ylimääräinen suojakotelo. Kuusanniemen tehtaan sähkötiloissa vallitsee ylipaine, 

jolla estetään epäpuhtauksien kulkeutuminen tiloihin ja siellä olevat sähkölaitteet pysy-

vät puhtaina. 

 

PC-valvontaohjelmaa päätettiin muuttaa järkevämmäksi siten, ettei se mittaa kiihtyvyys-

tietoja tunnin välein vaan huomattavasti harvemmin. Kiihtyvyysmittaukset ovat isoko-

koisia. Tiheään mitattuna hakemistot täyttyvät niistä pian ja mittauksien hakemiseen 

GSM-modeemin välityksellä kuluu turhauttavan paljon aikaa. Lisäksi on aivan turhaa 

ottaa kiihtyvyysmittauksia niin usein, koska laakereiden kunnossa ei tapahdu huomatta-

via muutoksia lyhyen ajan sisällä. Lämpötila puolestaan voitaisiin mitata tunninkin vä-

lein ja tallentaa anturin lämpötilatiedot suoraan samaan tiedostoon, josta niitä olisi help-

po vertailla. 

 

Tarkoituksena on jatkaa pilotointia asentamalla mitta-antureita taajuusmuuttajakäyttöi-

seen hakuvesipumppuun. Lisäksi saatetaan testata mittaustulosten siirtämistä keräily-

yksiköltä sähkötilaan lyhyen kantaman radioiden välityksellä. 
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7     YHTEENVETO 

Työssä käsiteltiin sähkökoneiden on-line kunnonvalvontaan käytettäviä mittauksia, mit-

ta-antureita, joilla niitä voidaan suorittaa sekä keinoja mittaustulosten analysoimiseen ja 

vikojen löytämiseen. Pohdittiin vaikeiden ympäristöolosuhteiden aiheuttamia vaatimuk-

sia anturielektroniikan suunnittelulle ja rakentamiselle. Käsiteltiin magneettikenttiä, säh-

kömagneettista säteilyä, kosteita olosuhteita, korroosiota, korkeaa ja vaihtelevaa lämpö-

tilaa sekä korkeaa painetta. 

 

Analogisen lämpötila-anturin LM50 toimivuutta testattiin taajuusmuuttajakäytön lähei-

syydessä. Havaittiin, että taajuusmuuttaja aiheuttaa mittaussignaaliin korkeita häiriö-

piikkejä. Tehtiin mikro-ohjaimelle mediaanisuodatus-ohjelma, joka etsii digitoiduista 

lämpötila-arvoista mediaanin ja ottaa vielä useasta mediaanista mediaanin. Mediaa-

nisuodatuksen toimivuutta testattaessa kokeiltiin myös alipäästösuodatuksen hyödylli-

syyttä mediaanisuodatuksen lisänä kyseisessä tilanteessa. Molemmat tavat toimivat ja 

päädyttiin siihen, että taajuusmuuttajan aiheuttamien häiriöpiikkien suodattamiseen mit-

taussignaalista riittää pelkkä ohjelmallinen mediaanisuodatus. 

 

Suunniteltiin ja toteutettiin kiihtyvyysmittauksiin perustuva edullinen ja geneerinen 

kunnonvalvontajärjestelmä, joka on mahdollista sijoittaa kohteisiin, joissa jatkuva kun-

nonvalvonta ei ole aiemmin ollut taloudellisesti kannattavaa. Järjestelmä muodostuu 

mitta-antureista, keräily-yksiköstä ja anturitason tiedonsiirrosta. Anturit kiinnitetään ko-

neen laakerin kohdalle valvomaan laakerin kuntoa mittaamalla tärinää. 

 

Kiihtyvyysanturina käytettiin mikrotyöstettyä anturia ADXL105, joka sisältää myös 

lämpötilamittauksen. Keräily-yksikkö on laite, joka pyytää mittauksia antureilta, tallen-

taa ne muistiinsa ja lähettää tiedot eteenpäin PC:lle Modbus-väylän välityksellä. Myö-

hemmin yhteys voidaan hoitaa parhaillaan kehitettävillä lyhyen kantaman radiolinkeillä, 

jolloin säästytään uusien kaapeleiden asentamisesta tehtailla ja näin helpotetaan huomat-
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tavasti kunnonvalvontajärjestelmän käyttöönottoa. Keräily-yksikköön voidaan kytkeä 

useita antureita RS-485 – väylän välityksellä.  

 

Mitta-anturin ja keräily-yksikön toimintaa testattiin sähkökonehallissa LTY:llä. Oi-

kosulkumoottorissa oli lievästi sisäkehävaurioinen laakeri, jonka kohdalle kiihtyvyysan-

turi kierrettiin. Laakeriin oli tehty vain pieni naarmu, jota ei edes paljain silmin nähnyt. 

Mittaustuloksille tehdystä verhokäyräspektristä löydettiin silti selkeä piikki lasketulta 

teoreettiselta sisäkehävaurion taajuudelta, joten järjestelmä toimi halutulla tavalla. Ver-

hokäyräanalyysin avulla voidaan siis löytää jo hyvin varhaisessa vaiheessa oleva laake-

rivaurio. 

 

Rakennettu järjestelmä pilotoitiin UPM-Kymmene Kuusanniemen sellutehtaalle. Yksi 

anturi kiinnitettiin pumppuun ja toinen pumppua ajavaan oikosulkumoottoriin. Keräily-

yksikkö sijoitettiin pumpun läheisyyteen kaapelihyllylle, josta se lähettää ottamansa mit-

taukset sähkötilassa sijaitsevalle PC:lle. Sieltä mittaustietoa siirretään GSM-modeemin 

avulla LTY:lle analysoitavaksi. Pilotointi onnistui hyvin ja kunnonvalvontajärjestelmän 

testaamista ja kehittämistä jatketaan edelleen. 

 

Seuraavaksi kunnonvalvontajärjestelmä tullaan sijoittamaan pienvesivoimageneraatto-

riin. Keräily-yksikön ja antureiden välille kehitetty tiedonsiirtoprotokolla mahdollistaa 

erilaisten ja erimäärän mittaustietoa lähettävien mitta-antureiden kytkemisen samaan ke-

räily-yksikköön. Generaattoriin laitetaan kiihtyvyysantureiden lisäksi häiriöisessä ympä-

ristössä testattuja analogisia lämpötila-antureita ja digitaalinen kosteusanturi. Vesivoi-

malassa vallitsee aivan erilaiset olosuhteet kuin sellutehtaalla. Antureita suunniteltaessa 

ja koteloitaessa on otettava huomioon tässä työssä käsiteltyjä vaikeiden ympäristöolo-

suhteiden aiheuttamia vaatimuksia. 
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LIITE 1: Lämpötilasignaalin käsittelyä varten tehty Matlab-ohjelma 

% Mediaanisuodatin lämpötilamittaukselle 
% 1.4.2004 Anna-Lena Rautiainen 
% Funktioon annetaan argumenttina datatiedoston nimi 
% esim. mediaani('m1.dat') 
 
function mediaani(tiedosto) 
 
% Ladataan argumenttina annettu tiedosto 
aineisto=dlmread(tiedosto); 
 
aika=aineisto(:,1); 
jannite=aineisto(:,2); 
 
temperature=(jannite-.5)*100;  
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% Mediaanisuodatus 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
Mediaani=median(temperature) 
 
figure; 
subplot(2,1,1); 
plot(aika,temperature); 
xlabel('t[s]'); 
ylabel('Lämpötila [celsiusta]'); 
title('Suodattamaton'); 
 
suodatettu=medfilt1(temperature,70,1000); 
subplot(2,1,2); 
plot(aika,suodatettu); 
xlim([0.01 0.99]); 
xlabel('t[s]'); 
ylabel('Lämpötila [celsiusta]'); 
title('Mediaanisuodatettu'); 
 
 
 
 
 
         (jatkuu) 



  

         (Liite 1, jatkoa) 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% FFT-spektri 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
          
 
% Näytteistystaajuus saadaan jakamalla näytteiden määrä kuluneella ajalla 
koko=length(aika); 
Fs=koko/(aika(end)-aika(1)) 
 
figure; 
N=koko; 
n=0:(N-1); 
taajuus=n*Fs/N; 
apu=fft(temperature); 
semilogy(taajuus,2*abs(apu)/N); 
xlabel('Taajuus [Hz]'); 
ylabel('Amplitudi'); 
title('Spektri'); 
grid on; 



  

LIITE 2: PIC - mikro-ohjaimelle tehty C-kielinen lämpötila-anturin 

mittaussignaalin mediaanisuodatusohjelma 

/* MEDIAANISUODATUS LÄMPÖTILA-ANTURIN SIGNAALILLE 
   Lappeenrannan teknillinen yliopisto 
   Anna-Lena Rautiainen 
   23.03.2004 
*/ 
 
#include "median.h" 
 
////////////////////////////////////////////////////////////////// 
   /* PÄÄOHJELMA */ 
////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
void main(void) 
{ 
   int i=0; 
   int j=0; 
    
   LED1h; 
 
   setup_adc_ports(ALL_ANALOG); 
   setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_32);      
 
   buffer[0]=0; buffer[1]=0; buffer[2]=0; buffer[3]=0; 
   bufidx=0; 
 
   count=0; 
   for(i=0; i<SIZE; i++) puskuri[i]=0; 
 
   medidx=0; 
   for(i=0; i<KOKO; i++) mediaani[i]=0; 
 
   setup_timer_1(T1_INTERNAL | T1_DIV_BY_1); 
 
   enable_interrupts(INT_RDA);      /* Aktivoidaan sarjaporttiin */ 
                                    /* saapuneen datan keskeytys */ 
   enable_interrupts(GLOBAL); 
 
 
   while(TRUE) 
   { 
      if(bufidx>3) 
      { 
         disable_interrupts(INT_RDA); 
         disable_interrupts(INT_TIMER1); 
          
 
                                                         (jatkuu) 



  

                                                      (Liite 2, jatkoa) 
  
         if(buffer[0]==ATTN && buffer[1]==ATTN && buffer[2]==SLAVE_ID) 
         { 
            LED1h; LED2h; 
            if(buffer[3]==MEAS_TEMP1) 
            { 
               for(i=0; i<19; i++) 
               { 
                  /* Funktio, jolla saadaan lämpötila-tieto prossun 
                  /* sisäiseltä AD-kanavalta 0 */ 
                  for(j=0; j<19; j++) temperature(0); 
  
                  /* Funktio, joka etsii arvoista mediaanin */ 
                  lajittelu(i);                        
                  medidx++; 
               } 
               /* Funktio, joka laskee mediaaneista mediaanin */ 
               tulokset();                    
               lahetys();     /* Lähetetään tulos keräily-yksikölle */ 
 
               for(i=0; i<19; i++)  /* TESTAUKSEEN */ 
               { 
                  putc(make8(mediaani[i],1)); 
                  putc(make8(mediaani[i],0)); 
               } 
            } 
            if(buffer[3]==MEAS_TEMP2) 
            { 
               for(i=0; i<19; i++) 
               { 
                  for(j=0; j<19; j++) temperature(1); 
                  lajittelu(i); 
                  medidx++; 
               } 
               tulokset(); 
               lahetys(); 
            } 
            if(buffer[3]==MEAS_TEMP3) 
            { 
               for(i=0; i<19; i++) 
               { 
                  for(j=0; j<19; j++) temperature(2); 
                  lajittelu(i); 
                  medidx++; 
               } 
               tulokset(); 
               lahetys(); 
 
 
 
          

(jatkuu) 
 



  

         (Liite 2, jatkoa) 
 
               for(i=0; i<19; i++)  /* TESTAUKSEEN */ 
               { 
                  putc(make8(mediaani[i],1)); 
                  putc(make8(mediaani[i],0)); 
               }                                       
            } 
            if(buffer[3]==MEAS_TEMP4) 
            { 
               for(i=0; i<19; i++) 
               { 
                  for(j=0; j<19; j++) temperature(3); 
                  lajittelu(i); 
                  medidx++; 
               } 
               tulokset(); 
               lahetys(); 
            } 
            if(buffer[3]==MEAS_TEMP5) 
            { 
               for(i=0; i<19; i++) 
               { 
                  for(j=0; j<19; j++) temperature(4); 
                  lajittelu(i); 
                  medidx++; 
               } 
               tulokset(); 
               lahetys(); 
            } 
         } 
         count=0; 
         for(i=0; i<SIZE; i++) puskuri[i]=0; 
         medidx=0; 
         for(i=0; i<KOKO; i++) mediaani[i]=0; 
         buffer[0]=0; buffer[1]=0; buffer[2]=0; buffer[3]=0; 
         bufidx=0; 
         enable_interrupts(INT_RDA); 
 
         LED1l; 
         LED2l; 
       } 
   } 
} 
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////////////////////////////////////////////////////////////////// 
   /* MEDIAN.H */ 
   /* Prosessorin määritykset. */ 
////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
 
#include <16f876.h> 
#device PIC16F876 *=16 ADC=10     
#fuses NOPROTECT,HS,NOWDT,NOLVP,NOCPD,PUT,NOWRT,BROWNOUT 
 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
 
#use standard_io(B) 
#use standard_io(C) 
#use standard_io(A) 
 
#opt 0 
 
#use delay(clock=20000000) 
 
/* Määritetään nastoille nimet */ 
#define LED1 PIN_B2 
#define LED2 PIN_B1 
 
#define RS485_DIR PIN_B5     /* Väylän suuntavalinta */ 
#define RS485_TX PIN_C6      /* Väylän lähetysnasta */ 
#define RS485_RX PIN_C7      /* Väylän vastaanottonasta */ 
 
#define ATTN 0b11110000      /* Huomiokäsky */ 
 
#define SLAVE_ID  0x04       /* Anturin tunnus */ 
 
#define MEAS_TEMP1 0x03       /* Anturin 1 lämpötilamittaus */ 
#define MEAS_TEMP2 0x04       /* Anturin 2 lämpötilamittaus */ 
#define MEAS_TEMP3 0x05       /* Anturin 3 lämpötilamittaus */ 
#define MEAS_TEMP4 0x06       /* Anturin 4 lämpötilamittaus */ 
#define MEAS_TEMP5 0x07       /* Anturin 5 lämpötilamittaus */ 
 
#define LED1h output_high(LED1)   /* Led1 päälle */ 
#define LED1l output_low(LED1)   /* Led1 pois */ 
#define LED2h output_high(LED2)   /* Led2 päälle */ 
#define LED2l output_low(LED2)   /* Led2 pois */ 
 
/* Otetaan ulkoinen väylä käyttöön */ 
#use rs232(baud=625000, xmit=RS485_TX, rcv=RS485_RX, parity=N, bits=8, 
enable=RS485_DIR) 
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/* Määritellään muuttujanimet PIC:n AD-muuntimen tulosrekistereille */ 
/* ADRESH:lle ja ADRESL:lle */ 
#byte ADRESH = 0x1e    
#byte ADRESL = 0x9e 
 
#define BUFFER_SIZE 32 
 
int8 buffer[5]; 
int8 bufidx; 
 
#define SIZE 32 
int16 puskuri[SIZE]; 
int count; 
 
#define KOKO 19 
int16 mediaani[KOKO]; 
int medidx; 
 
int16 result; 
 
/* Funktiot */ 
void temperature(int); 
void lajittelu(int); 
int16 tulokset(void); 
void lahetys(void); 
void ad_isr(void); 
void rda_isr(void); 
void timer1_isr(void); 
 
#include "temperature.c" 
#include "lajittelu.c" 
#include "interrupts.c" 
 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////// 
   /* INTERRUPTS.C */ 
///////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
/* RS232 vastaanotettua dataa */ 
#INT_RDA 
void rda_isr(void) 
{ 
   set_timer1(1); 
   #asm 
      bcf 0x0C,0     /* Nollataan timer1:n keskeytyslippu */ 
   #endasm 
   enable_interrupts(INT_TIMER1); 
 
   buffer[bufidx]=getc(); 
   bufidx++; 
} 
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/* Ajastimen TIMER1 ylivuoto */ 
#INT_TIMER1 
void timer1_isr() 
{ 
   disable_interrupts(INT_TIMER1); 
   #asm 
      bcf   0x0C,0      /* Nollataan PIR1,TMR1IF */ 
   #endasm 
   buffer[0]=0; buffer[1]=0; buffer[2]=0; buffer[3]=0; 
   bufidx=0; 
   return; 
} 
 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////// 
   /* TEMPERATURE.C */ 
///////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
/* Lämpötilan mittaus */ 
void temperature(int kanava) 
{ 
   set_adc_channel(kanava);   /* Luetaan haluttua kanavaa */ 
   delay_us(50);               
 
   #asm          /* Aloitetaan ad-muunnos asettamalla GO/~DONE bitti */ 
   bcf 0x0c,6 
   bsf 0x1f,2 
   #endasm 
 
   enable_interrupts(INT_AD); 
   return; 
} 
 
/* Keskeytysfunktio, kun ad-muunnos on valmis */ 
#INT_AD 
void ad_isr(void) 
{ 
   disable_interrupts(INT_AD); 
   /* Luetaan puskurin kohtaan count tulosrekistereistä ADRESH ja 
   /* ADRESL (ad-muunnoksen MSbyte ja LSbyte) */ 
   puskuri[count]=make16(ADRESH,ADRESL);    
   count++; 
   return; 
} 
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///////////////////////////////////////////////////////////////// 
   /* LAJITTELU.C */ 
///////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
/* Lajitellaan Lajittelupuskurissa olevat 19 lämpötilamittausta */ 
/* suuruusjärjestykseen ja palautetaan keskimmäinen arvo.       */ 
/* Käytetään Torbenin tapaa mediaanin löytämiseen.              */ 
 
void lajittelu(int mittaus) 
{ 
   int i, less, greater, equal, half; 
   int16 min, max, guess, maxltguess, mingtguess; 
   half=(count+1)/2; 
   min=max=puskuri[0]; 
 
   for(i=1; i<count; i++)   /* Etsitään suurin ja pienin arvo. */ 
   { 
      if(puskuri[i]<min) min=puskuri[i]; 
      if(puskuri[i]>max) max=puskuri[i]; 
   } 
   while(TRUE) 
   { 
      guess=(min+max)/2; 
      less=0; greater=0; equal=0; 
      maxltguess=min; 
      mingtguess=max; 
      for(i=0; i<count; i++) 
      { 
         if(puskuri[i]<guess) 
         { 
            less++; 
            if(puskuri[i]>maxltguess) maxltguess=puskuri[i]; 
         } 
         else if(puskuri[i]>guess) 
         { 
            greater++; 
            if(puskuri[i]<mingtguess) mingtguess=puskuri[i]; 
         } 
         else equal++; 
      } 
      if(less<=half && greater<=half) break; 
      else if(less>greater) max=maxltguess; 
      else min=mingtguess; 
   } 
   if(less>=half) mediaani[mittaus]=maxltguess; 
   else if((less+equal)>=half) mediaani[mittaus]=guess; 
   else mediaani[mittaus]=mingtguess; 
 
   count=0; 
   for(i=0; i<SIZE; i++) puskuri[i]=0; 
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   return; 
} 
 
 
/* Lasketaan 19 mediaanin mediaani */ 
int16 tulokset(void) 
{ 
   int i, less, greater, equal, half; 
   int16 min, max, guess, maxltguess, mingtguess; 
   half=(medidx+1)/2; 
   min=max=mediaani[0]; 
 
   for(i=1; i<medidx; i++)   /* Etsitään suurin ja pienin arvo. */ 
   { 
      if(mediaani[i]<min) min=mediaani[i]; 
      if(mediaani[i]>max) max=mediaani[i]; 
   } 
   while(TRUE) 
   { 
      guess=(min+max)/2; 
      less=0; greater=0; equal=0; 
      maxltguess=min; 
      mingtguess=max; 
      for(i=0; i<medidx; i++) 
      { 
         if(mediaani[i]<guess) 
         { 
            less++; 
            if(mediaani[i]>maxltguess) maxltguess=mediaani[i]; 
         } 
         else if(mediaani[i]>guess) 
         { 
            greater++; 
            if(mediaani[i]<mingtguess) mingtguess=mediaani[i]; 
         } 
         else equal++; 
      } 
      if(less<=half && greater<=half) break; 
      else if(less>greater) max=maxltguess; 
      else min=mingtguess; 
   } 
   if(less>=half) result=maxltguess; 
   else if((less+equal)>=half) result=guess; 
   else result=mingtguess; 
 
   return result; 
} 
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/* Lähetetään mediaanin ylätavu ja alatavu. */ 
void lahetys(void) 
{ 
   putc(make8(result,1)); 
   putc(make8(result,0)); 
   return; 
} 
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