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ABSTRACT 

Elektromecanical shakers frequency control design  
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Supervisors: Yrjö Louhisalmi, Konsta Karioja  

Main goal for this work was to design and execute elektromecanical shakers (Mini-

shaker type 4810) control and adjustment system which can keep accelerations root-

mean-square values of accelerations as shaker varies. System is meant to test different 

kinds of acceleration transducers compared to calibrated of acceleration transducer. 
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ALKUSANAT 

Kanditaatintyön tarkoituksena oli toteuttaa elektromekaanisen täristimen taajuussäätö. 

Laitteistolla on tarkoitus testata erilaisten kiihtyvyysanturien luotettavuutta verrattuna 

kalibroituun anturiin. Työnohjaajina toimivat Yrjö Louhisalmi ja Konsta Karioja, jotka 

avustivat laitteiston kokoonpanossa ja ohjelmoinnissa. Lisäksi kiitos kuuluu Juho 

Alatalolle hänen hyvistä ohjeistaan Labview-ohjelmiston käytössä. 
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MERKINNÄT JA LYHENTEET 

PID Propotional Integral Derivative 

KD Derivoivan osan vahvistus 

KI Integroivan osan vahvistus 

KP Suhdeosan vahvistus 

e Erosuure 
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RMS  Tehollisarvo Root Mean Square 

𝜑  Tehollisarvo 

n  Elementtien lukumäärä  
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1 JOHDANTO 

Työn tavoitteena on toteuttaa elektromekaanisen täristimen (Mini-shaker type 4810) 

ohjaus- ja säätöjärjelmä, jolla pystytään pitämään kiihtyvyyden tehollisarvo vakiona 

täristimen vaihtelevilla taajuuksilla. Järjestelmällä on tarkoitus testata eri 

kiihtyvyysanturien toimintaa verrattuna kalibroituun kiihtyvyysanturiin, jolloin saadaan 

selville testattavan anturin taajuusvaste taajuuden muuttuessa. 

Aikaisemmissa testeissä täristimen toimintaa on säädetty suoralla kytkennällä, 

vaikuttamalla täristimen taajuuteen ja amplitudiin. Tällainen toimintatapa on kuitenkin 

vaivalloinen, kun jokaiselle testattavalle taajuudelle on löydettävä juuri oikea amplitudi. 

Koettiin tarpeelliseksi rakentaa järjestelmä, jossa takaisinkytkennällä tietokone säätäisi 

amplitudia pitäen tehollisarvon vakiona esimerkiksi PID-säätimellä.  

Järjestelmän rakentamisen lisäksi on tärkeää myös optimoida sen toiminta siten, että sen 

käyttö on nopeaa ja vaivatonta. Taajuuden muutoksen suuruudesta riippumatta 

tavoiteltu tehollisarvo tulisi saavuttaa alle kolmessakymmenessä sekunnissa ja pienillä 

muutoksilla nopeammin. Esimerkiksi PID-säädintä käytettäessä, sille tulee löytää 

sellaiset vahvistuksen arvot, joilla säätimen toiminta on tehokasta.  

 

 



 

 

2 KIIHTYVYYS MITTAUKSEN TEORIAA 

2.1 Elektromekaaninen täristin 

Elektromekaaninen täristin (Minishaker type-4810) on laite, joka on ensisijaisesti 

tarkoitettu kiihtyvyysanturien toiminnan testaamiseen. Täristimen toiminta perustuu 

ulkoisesta lähteestä syötettyyn jännitesignaaliin, joka muuttuu täristimen sisällä 

mekaaseksi liikkeeksi. Kuvassa 1 näkyy täristimen rakenne poikkileikkauskuvassa 

Täristimen optimaalinen toimintaalue on 0-18 kHz ja sillä tuotettu maksimikiihtyvyys 

on 550 𝑚/𝑠2. (Exodus 2015: 1-4) 

 

Kuva 1. Täristimen poikkileikkaus (Exodus 2015) 

2.2 Kiihtyvyysanturi 

Kiihtyvyysanturin toiminta perustuu Newtonin toiseen lakiin F = ma. Käyttämässämme 

mallissa (Skf-cmss726)  pietsosähköiseen kiteeseen kiinnitetty massa aiheuttaa 

kiteeseen mekaanisen jännityksen, joka muuttuu massa kiihtyvyyteen verrannolliseksi 



 

 

varaukseksi. Käyttämämme malli on tarkoittettu erityisesti pienten kappaleiden tärinän 

mittaamiseen ja sen nimellisherkkyys on 100mV/g. (SKF 2015: 112) 

2.3 Vahvistin  

Työssä käytämme vahvistimena Power Amplifier Type 2718:sta, joka on tarkoitettu 

pienten täristimien ajamiseen, tarkalleen ottaen Type 4809-mallin käyttämiseen, mutta 

vahvistin soveltuu myös käyttämämme Type 4810-mallin mallin ajamiseen. Käytössä 

on kuitenkin otettava huomioon, että täristimelle menevä virta on rajoitettava 1,8 

ampeeriin. Vahvistin toimii todella tarkasti 0,01-20 kHz alueella (+- 0,5dB), mikä on 

täristimen toiminnan kannalta optimaalista. (Specman 2015) 

2.4 Labview 2014 

Labview on National Instrumentsin luoma ohjelmistoympäristö, joka pohjautuu 

graafiseen G- kieleen. Kuvassa 2 näkyy ohjelmoinnissa käytetty lohkokaavio ja kuvassa 

3 sen käyttöikkuna. Labview on helppokäyttöisyytensä vuoksi yleisesti käytetty 

ohjelmisto mittalaite- ja testaussovelluksissa ja siitä on saatavilla versiot Windows ja 

Solaris –käyttöjärjestelmiin sekä joillekin Pda-laitteille.  

Täristimen säätö toteutetaan Labview ohjelmasta löytyvällä PID-säätimellä. Tavoitteena 

on säätää kiihtyvyysanturilta tulevan signaalin tehollisarvo vakiotasolle säätämällä 

täristimelle syötetyn siniaallon amplitudia. 



 

 

 

Kuva 2. Labview lohkokaavio 

 

Kuva 3. LabVIEW käyttöikkuna 



 

 

 

2.5 PID-säädin 

2.5.1 PID-säädön teoria 

PID-säädin on yleisesti säätötekniikassa käytetty säätöalgoritmi, jonka toiminta 

perustuu kolmeen varsinaista erosuuretta muokkaavaan osaan; Proportional-Integral-

Derivative. Suomeksi ilmaistuna suhteeseen, integrointiin ja derivointiin. PID-säätimen 

matemaattista toimintaa on tarkasteltu yhtälössä (1), jossa u kuvastaa ulostuloa.  

𝐮 = 𝐾𝑝𝑒 + 𝐾𝐼 ∫ 𝑒𝑑𝑡 + 𝐾𝐷
𝑑𝑒

𝑑𝑡
        (1) 

missä         u on säätimen ulostulo,                                                                                        

         e on erosuure, 

         KP on Suhdeosan vahvistus, 

         KI on integroivanosan vahvistus, 

         KD on derivoivanosan vahvistus. 

 

Säätimen ulostulo u muodostuu siis erosuure e funktiona, erotusarvon kuvatessa 

asetusarvon ja säätöarvon erotusta. Suhdeosa (P) määrittää erosuureeseen (e) 

verrannollisen Propotional-termin. Ulostulon itseisarvo on silloin sitä suurempi mitä 

kauempana säätöarvo on asetetusta arvosta. KP termi kuvaa säätimen suhdeosan 

vahvistusta. Suhdeosan säädölle on ominaista, ettei se yksinään kykene poistamaan 

säädön virhettä. 

Integroiva osa (I) integroi erosuuretta ajan suhteen. Integroivan osan arvo riippuu 

erosuureen suuruudesta ja myös sen kestoajasta. Termi KI ilmaisee integroitavaan 



 

 

termiin käytettävää vahvistusta. Integroivaa osaa käytettäessä on mahdollista poistaa 

sellaisia virheitä, mihin pelkkä P-säädin ei pysty. Esimerkiksi vakiovirheen poisto ja 

lineaarisesti muuttuvien asetusarvojen hallinta onnistuvat I-säätimellä hyvin. Pelkkä I-

säädin voi kuitenkin tarvita P-osan riittävän stabiiliuden ja tehokkuuden 

saavuttamiseksi. 

Derivoiva osa (D) pyrkii huomiomaan erosuureen muutosnopeudenkin ja vaikuttaa 

siihen sen ollessa vasta muodostumassa. Derivoivan osan käyttö helpottaa järjestelmän 

stabilointia. Haittapuolena on mahdollisuus kohinan aiheutumisesta toimilaitteen 

ulostulolle.  Kaavan osa KD on derivoivan osan vahvistuksen termi. (Wikipedia 2015) 

2.5.2 Virittämisen teoria 

PID-säätimen virittämiseksi on tiedettävä millaista toimintaa säätimeltä odotetaan. 

Halutaanko säädin, joka vakaasti pyrkii kohti tavoitearvoa, vai halutaanko säätimen 

vasteaika lyhemmäksi vakauden kustannuksella? Universaalia algoritmia tai säätimen 

parametreja ei ole olemassa, mutta erilaisia menetelmiä on kehitetty virittämisen 

helpottamiseksi. 

PID-säätimen virittämiseen käytettyjä menetelmiä ovat muun muassa tietokoneen 

suorittama numeerinen optimointi ja Ziegler-Nichols menetelmät.  Nämä kaksi 

menetelmää ovat hyvin systemaattiset tavat  määrittää säätimen vahvistuksen 

parametrejä. Numeerisessa menetelmässä annetaan esimerkiksi KP vahvistukselle 

vakioarvo ja tämän jälkeen ohjelmoidaan tietokone minimoimaan vasteaika kahden 

muun parametrin avulla.  

Ziegler-Nichols menetelmät perustuvat taas askelvasteen tai värähtelyrajojen avulla 

tehtävään numeeriseen optimointiin. Näillä menetelmillä säädettävä järjestelmä on 

kuitenkin tunnettava tarkasti ja käytännössä kyseiset menetelmät johtavat lähinnä 

hyvään arvaukseen. Tämän vuoksi usein joudutaan turvautumaan yrityksen ja 

erehdyksen kautta tehtävään säätimen optimointiin. (Aalto 2015) 

Kokeilemalla tapahtuvaa säätimen optimointia helpottaa vahvistusten vaikutusten 

tunteminen. Yleisesti voidaan sanoa, että KP arvon kasvattaminen lisää säätimen 



 

 

nopeutta ja poistaa pysyvän tilan virhettä, mutta lisää säädön asettumisaikaa ja 

heikentää stabiiliutta. KI vahvistuksen painottaminen poistaa pysyvän tilan virhettä ja 

lisää nopeutta, mutta samalla lisää heilahtelua ja vähentää stabiiliutta. KD arvon 

painottaminen yleensä parantaa stabiiliutta, mutta liika vaimennus hidastaa säätimen 

toimintaa ja voi altistaa laitteiston korkeataajuiselle kohinalle. 

2.6 Tehollisarvo 

Teholllisarvo tarkoittaa minkä tahansa jaksollisen aaltomuodon RMS-

keskiarvoistamalla laskettua neliöllistä keskiarvoa. Täristimen tuottaman 

kiihtyvyyssignaalin ollessa nollakeskiarvoista jaksollista sinimuotoa, sen tehollisarvo 

saadaan jakamalla signaalin huippuarvo luvun kaksi neliöjuurella. Jatkuvassa 

tehollisarvon mittauksessa LabView käyttää kaavaa (2). (LabVIEW 2015) 

𝜑 = √(
1

𝑛
∑ |𝑥𝑖|2𝑛−1

𝑖=0 )   (2) 

jossa            𝜑 on tehollisarvo, 

           n on jakson mittaussuureiden määrä, 

           x on mittaussuure. 

 

2.7 Taajuusvaste, resonointi ja anturin käyttöalue 

Taajuusvaste kuvaa järjestelmän antaman vasteen suuruutta herätteen taajuuden 

funktiona. Tyypillisesti pietsokeraamisten kiihtyvyysanturien tapauksessa anturien 

mekaaniset ominaisuudet luovat niille tyypilliset resonanssitaajuudet, joilla anturin 

herkkyys on muuttuu siten, ettei sen antama ulostulo ole luotettava. Esimerkiksi 

sisäänmenon ollessa vakio huomaamme herkkyyden kasvavan anturin 



 

 

resonointialueella. Kuvassa 4 on esimerkkikuvaaja anturin herkkyydestä taajuuden 

funktiona. 

 

Kuva 4. Herkkyyden riippuvuus taajuudesta 

 



 

 

3 LAITTEISTO 

3.1 Kokoonpano 

Laitteiston fyysinen kokoonpano toteutettiin konetekniikan tiloihin luokkaan TF317. 

Järjestelmä koostuu täristimestä (Minishaker type 4010), vahvistimesta (Power 

Amplifier Type 2718), kiihtyvyysanturista (SKF CMSS726), vahvistimesta (Charge 

amplifier M66D3), lukijakortista (NI USB-6356) ja tietokoneesta. Laitteisto on 

näkyvissä kuvassa 5. Kiihtyvyysanturin kytkentä toteutettiin lukijakortille 100 ohmin 

vastuksilla differentiaalikytkentänä häiriöiden poistamiseksi. Operaatiovahvistinta Type 

2718 käytettäessä on varmistettava, ettei käytetä yli 1.8 A virtoja. Ylisuurilla virroilla 

vaarana on täristimen vaurioituminen.  

 

Kuva 5. Laitteiston kokoonpano 

3.2 Labview ohjelmointi 

Labview ohjelman teko aloitettiin luomalla sinsignaaligeneraattori täristimen 

sisäänmenolle ja grafiikalla varustettu lukija kiihtyvyysanturille. Sinisignaalia 

generoitiin täristimelle 0,1 mm amplitudilla ja taajuuden säätämiseen asetettiin 



 

 

liukusäädin välille 200- 10000 Hz. Kiihtyvyysanturin tuottamasta ulostulosta laskettiin 

tehollisarvo, joka esitetään numeerisena tehonkuvaajan vieressä. Kaikki osaset suljettiin 

while-loopin sisään jolloin järjestelmää pystyttiin testaamaan ensimmäisen kerran. 

Kuvassa 6 on ohjelman rakenne, joka ei toiminut ensimmäisellä kerralla oikein, koska 

signaaligeneraattorin näytteistystaajuus oli säädetty liian pieneksi. Tämä sai täristimen 

toimimaan noin puolen sekunnin jaksoissa. Ongelma korjaantui asettamalla 

näytteistystaajuus riittävän suureksi. 

 

Kuva 6. Ensimmäiset kytkennät 

PID-säätimen ohjelmointi aloitettiin muodostamalla sen sisääntulolle suorakytkentä 

kiihtyvyyden tehollisarvosta, joka laskee epälineaarisesti taajuuden kasvaessa. Kuvassa 

7 on PID-säätimen säädettäväksi on annettu sinisignaalin amplitudin ulostulo. Säätimen 

vahvistusarvot jätettiin alkuperäisiin arvoihinsa, P=1, I=0,1 ja D=0. Täristimen 

ylikuormittamisen välttämiseksi amplitudille asetettiin rajat välille 0-0.2 millimetriä. 

Täristin pystyy kuitenkin tuottamaan maksimissaan 6 mm liikettä, eli 3 mm amplitudia. 

Amplitudin kasvattaminen johtaa kuitenkin äänenvoimakkuuden kasvuun, joka ei ole 

toimistoympäristössä toivottavaa. (Exodus 2015) 



 

 

 

Kuva 7. PID-säädin 

  

PID-säätimen toiminnan testaamisen helpottamiseksi käyttöikkunaan asettiin 

liukusäädin täristimen tehollisarvolle ja kaksi viisarimittaria, joista toinen näyttää 

asetetun tehollisarvon ja toinen toteutuvan tehollisarvon. Säätimen toiminnan 

seuraamiseksi asetettiin  viisarimittari amplitudille, jota säädin generoi täristimelle. 

Mikäli PID-säätimen antama amplitudi alkaisi heittelemään, nähtäisiin tämä kyseisestä 

mittarista. Kuvassa 8 on mittari, joka ilmaisee PID-säätimen generoimaa amplitudia 

välillä 0-0.2 millimetriä. Kyseinen mittari on erityisen käyttökelpoinen säädintä 

viritettäessä, sillä siitä nähdään reaaliajassa, kuinka vakaasti säädin pyrkii amplitudia 

muuttamalla kohti asetettua tehollisarvoa.  



 

 

 

Kuva 8. Käyttöliittymä 

3.2.1 PID-säätimen virittäminen 

Säätimen virittäminen aloitetiin kokeilevalla menetelmällä sen helppouden vuoksi, 

käyttäen Labview-ohjelman alkuperäisiä arvoja. Tavoitteena oli määrittää säätimen eri 

osien vahvistuksille arvot, joilla asetettu tehollisarvo saavutettaisiin alle 

kolmessakymmenessä sekunnissa taajuuden muutoksesta riippumatta. Vasteajan 

mittaamista varten käyttöliittymään asetettiin sekunttikello. 

Ensimmäisessä testauksessa laitteisto saavutti ja piti hyvin asetetun tehollisarvon, 

taajuuden ollessa 5000 Hz. Aikaa asetetun tehollisarvon saavuttamiseen kului noin 90 

sekuntia ja värähtelyä ei juurikaan esiintynyt. Alle 1500 Hz taajuuksilla kuitenkin 

säätimen toiminta muuttui epävakaaksi ja johti generoidun amplitudin arvon heittelyyn 



 

 

sen kahden ääripään välillä. Tämä johtui KP kertoimen liian suuresta arvosta. 

Vahvistusta KP pienennettiin arvoon 0.1, jolloin asetettu tehollisarvo säätyi jälleen 

vakaasti. 

Suhdeosuuden pienentämisen vuoksi, säätimen toiminta yli 2000 Hz:n taajuuksilla 

muuttui tehottomaksi vasteajan kasvaessa yli kolmeen minuuttiin. Integroivan osuuden 

tehostaminen lyhensi jälleen vasteaikaa, mutta aiheutti epävakautta alataajuuksilla. 

Samat vahvistusten arvot eivät käyneet koko taajuusalueelle. Taajuuden laskiessa myös 

säätimen tulisi herkistyä; matalilla taajuuksilla tarvittaisiin siis hienovaraisia säädön 

vahvistusten arvoja, joiden tulisi kasvaa taajuuden mukana, kun amplitudin muutosten 

vaikutus tehollisarvoon pienenee 

Ratkaisuksi otettiin taajuudesta riippuvainen KP vahvistuksen arvo. Säätimen 

alkuperäinen ohjelmalohko purettiin ja tilalle asetettiin säätimen vaatima kolmen 

muuttujan nippu, ”Bundle”. KP arvo johdettiin taajuudesta 100 000 jakamalla. 

integroivalla ja derivoivalle osalle annettiin vakioarvot 0,001 ja 0. Kuvassa 9 on 

nähtävissä PID-säätimen uusi rakenne, joka koostuu vakio KI ja KD arvoista ja 

taajuuden mukaan säätyvästä KP arvosta . Haarukoimalla jakajan arvoa 100 000:n ja 

10 000:n välillä saatiin sen optimaaliseksi arvoksi 35 000:tta, vasteajan laskiessa 

kahdeksastakymmenestä kolmeenkymmeneen sekuntiin. 

 

Kuva 9. PID-säätimen muokattu rakenne 



 

 

Pelkällä PI-säätimellä, jossa KP arvo on riippuvainen taajuudesta ja integroivan osuuden 

arvo on 0,001 päästiin tavoiteltuun 30s vasteaikaan kaikilla yli 700 Hz taajuuksilla. Tätä 

alemmilla taajuuksilla havaittiin huomattavaa tehollisarvon vaihtelua ennen arvon 

tasoittumista. Vasteajan ollessa yli 60 sekuntia, vaihtelua hillitsemään otettiin derivoiva 

osa 0,001:n arvolla. Vaihtelu saatiin rauhoittumaan, mutta vasteaika pieneni vain 

hieman. Tässä olisi pohdinnan paikka; Olisiko derivoivan osan arvon riippuvaisuus 

taajuudesta ratkaisu tähän ongelmaan?  

Vasteajan ollessa käytetyimmillä taajuuksilla kolmenkymmenen sekunnin luokkaa, 

voidaan lopputulokseen olla tyytyväisiä. Lisäpanostuksella tätäkin aikaa voidaan 

edelleen mielestäni lyhentää. Esimerkiksi derivoivan osan taajuusriippuvuudella ja 

muiden osien vahvistusten suurentamisella.  

 

3.3 Käyttöliittymä 

Käyttöliittymän rakentamisessa pyritään helppokäyttöisyyden lisäksi muokattavuuteen. 

Tämä tarkoittaa, että kaikki tarvittavat kuvaajat ja mittarit ovat selkeästi nähtävissä ja 

täristimen toimintaan vaikuttavat parametrit ovat käyttäjän säädettävissä. Lohkokaavion 

on oltava helposti ymmärrettävissä, mikäli tulevaisuudessa sen muokkaukseen tulee 

tarvetta. Kuvissa 10 ja 11 on nähtävissä käyttöliittymän ja lohkokaavion rakenne.  



 

 

 

Kuva 10. Lopullinen käyttöliittymä 



 

 

 

Kuva 11. Lohkokaavion lopullinen rakenne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 POHDINTAA 

Laitteiston kokoaminen toteutettiin keväällä 2015 Oulun yliopiston konetekniikan 

tiloissa. Samaan aikaan toteutetut rakennemuutokset aiheuttivat omat haasteensa työlle. 

Konetekniikan muuttaessa uusiin tiloihin laitteiston testaamiseen käytetty aika oli 

rajallinen. Tästä johtuen laitteiston toiminnan optimointiin ei pystytty käyttämään 

kaikkia keinoja. 

4.1 Numeerinen optimointi 

Numeerisessa optimoinnissa tietokoneohjelma minimoi erosuureesta johtuvaa 

kustannuskriteeriä. Laitteistossamme erosuureena toimisi asetetun tehollisarvon ja 

toteutuvan tehollisarvon erotus ja kustannuskriteerinä toimisi jokin erosuureen ja ajan 

funktio. Johtuen työn alussa asetusta aikavaatimuksesta tulisi kustannuskriteeriä 

laskettaessa ajan olla hallitseva tekijä, jolloin erosuure katoaisi mahdollisimman 

nopeasti. Kuvissa 12 ja 13 on esimerkit laskennan ohjelmakaaviosta ja 

kustannuskriteerien riippuvaisuudesta säätimen eri virityksillä. Numeerinen optimointi 

tosin vaatii, ettei laitteistoon jää pysyvää virhettä, muuten tuloksena on 

kustannuskriteerin kasvaminen äärettömyyksiin virityksen arvoista riippumatta. 

 

Kuva 12. Numeerinen optimointi simulink blokki kaaviossa, Aalto(2015) 



 

 

 

Kuva 13. Kustannus kriteerin riippuvaisuus virityksen arvoista, Aalto(2015) 

4.2 PID-säätimen toiminnan tutkiminen  

PID-säädintä virittäessä tulisi sen toiminnan tutkimista varten luoda erillinen kuvaaja. 

Kuvassa 14 on esimerkkikuvaaja, jolla säätimen toimintaa pystytään arvioimaan 

helposti pitkälläkin aikavälillä. Vaaka-akselille on sijoitettu aika, pystyakselille 

säätimen tuottama tehollisarvo ja pisteviivoituksella kuvataan tehollisarvon asetusarvoa.  



 

 

 

Kuva 14. PID-säätimen toiminnan esimerkki kuvaaja 

4.3 Tehollisarvon taajuusriippuvaisuus 

Virittämisen aikana havaitsin tehollisarvon olevan epälineaarisesti riippuvainen 

täristimen tuottamasta taajuudesta. Tästä johtuen täristimen säätimen toiminta oli 

vaikeaa käytetyllä taajuusalueella. Kun käytetyn taajuusalueen eri päissä olisi tarvittu 

erilaisia virityksen arvoja, arvoja säätäessä jouduttiin tyytymään taulukointiin ja 

kompromisseihin. Uskoakseni säätimen virityksissä on mahdollista päästä 

tehokkaampaan toimintaan tutkimalla tehollisarvon riippuvaisuutta taajuuden suhteen. 

Matemaattisin menetelmä tähän on pyrkiä muodostamaan kaava, jossa tehollisarvo 

muuttuu taajuuden suhteessa. Kuitenkin fyysistä laitteistoa tutkiessa kokeileva 

menetelmä on käyttökelpoinen.  

Kokeilevassa menetelmässä tutkitaan laitteiston tehollisarvoa taajuuden suhteen. Tällöin 

tietokoneelle luodaan ohjelma, jonka tehtävänä on vakioamplitudilla käydä läpi 

laitteiston tehollisarvot tietyllä taajuusalueella ja muodostaa siitä kuvaaja. Esimerkiksi 

käytännössä taajuusalue 100hz -10kHz testattaisiin 100 Hz välein ja muodostettaisiin 



 

 

kuvaaja kuvan 15 tyyliin. Kokeilevaa menetelmää käytettäessä laitteistolle on annettava 

tarpeeksi aikaa asettua, kutakin mittauspistettä varten. 

 

Kuva 15. Tehollisarvon taajuus riippuvaisuus vakio amplitudilla 

Toinen mahdollisuus on tutkia taajuuden vaikutusta täristimen amplitudiin tehollisarvon 

ollessa vakio, eli PID-säädin on kuvaajan muodostamisen aikana toiminassa. 

Esimerkkikuvaaja kuvassa 16. Laitteiston toiminnan yleensä ollessa kyseisellä tavalla 

ennustettavaa, eli amplitudin ollessa suunnilleen sama eri taajuudelle vaihdettaessa, 

voidaan PID-säätimen toimintaa nopeuttaa antamalla tälle valmiita amplitudin säädön 

arvoja jokaiselle taajuudelle erikseen. Esimerkiksi taajuudella 1000 Hz säädin 

automaattisesti asettaisi amplitudiksi 0.1 mm ja siitä hienosäätäisi sen oikealle tasolle. 

Mahdollinen hyöty saavuttettaisiin säätimen toiminnan huomattavana nopeutumisena. 

 



 

 

 

Kuva 16. Amplitudin riippuvaisuus taajuudesta 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

5 YHTEENVETO 

Työn aiheena oli toteuttaa elektromekaanisen täristimen taajuudensäätö. Tavoitteena oli 

tehostaa täristimellä suoritettuja kiihtyvyysantureiden testauksia. Aikaisemmissa 

testauksissa tehollisarvo pyrittiin pitämään vakiona säätämällä täristimen tärinän 

amplitudia taajuuden mukaan. Toiminnan tehostamiseksi nähtiin tarpeelliseksi toteuttaa 

sama mittauslaitteisto takaisinkytkennän avulla, jossa PID-säädin hoitaisi amplitudin 

asettamisen. 

Laitteiston ohjelmoiminen LabVIEW:in avulla oli sujuvaa. Ainoat ongelmat 

muodostuivat signaalin generoinnin parametreja määrittäessä. PID-säätimen 

vahvistukset saatiin KP arvon taulukoinnin avulla säädettyä niin, että kolmenkymmenen 

sekunnin asettumisaika pystyttiin alittamaan. Aikaa on kuitenkin vielä mahdollista 

lyhentää. Käyttökelpoisia apukeinoina tähän ovat esimerkiksi valmiiden amplitudin 

arvojen käyttö, KI/KD arvojen taulukointi ja ISE-laskenta. 

PID-säätimen taulukoinnin voidaan todeta sopivan hyvin täristimen tehollisarvon 

säätämiseen. Täristimen tehollisarvon ollessa voimakkaasti riippuvainen asetetusta 

taajuudesta, saavutetaan taulukoinnilla helposti tehokas säätö käytetylle taajuusalueelle.  
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