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Tämän kandidaatin työn tavoitteena on tutustua värähtelymittausten perusteisiin. Työssä
tutkitaan myös Arduino Uno mikro-ohjaimen ja ADXL345 kiihtyvyysanturin
käyttöönottoa sekä niiden soveltuvuutta värähtelymittauksia varten. Työssä pyritään
selvittämään, voiko Arduino Unolla ja ADXL345 kiihtyvyysanturilla havaita Oulun
yliopistolla sijaitsevan Rensi E2-1325 CNC -jyrsimen väärinkäyttö ja mahdollisesti estää
se. Tutkimusmenetelmänä käytettiin värähtelymittausta ADXL345 kiihtyvyysanturin ja
Arduino Unon avulla. Tuloksista selviää, että ADXL345 kiihtyvyysanturin mittausalue
ei riitä havaitsemaan jyrsimen väärinkäyttöä.
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measurement. The
work will also investigate the Arduino Uno microcontroller and the ADXL345
accelerometer and their suitability for vibration measurements. The aim of the thesis is to
find out whether or not the improper use of the Rensi E2-1325 CNC milling machine at
the University of Oulu can be detected and possibly prevented by Arduino Uno and
ADXL345 accelerometer. Vibration measurement using the ADXL345 accelerometer
and Arduino Uno was used as a test method. The results show that the measurement range
of ADXL345 accelerometer is not enough to detect abusive use of milling machine.
Keywords: Vibration measurement, Arduino, Accelerometer

ALKUSANAT
Tämän kandidaatin työn tarkoituksena on tutustuttaa lukija värähtelymittausten
perusteisiin ja käydä läpi Arduino Uno mikro-ohjaimen ja ADXL345 kiihtyvyysanturin
käyttöönotto värähtelymittauksiin. Värähtelymittaukset toteutettiin yhteistyössä Eemeli
Mutasen kanssa, joka teki kandidaatintyötä Raspberry Pi:n käytöstä osana
värähtelymittauksia.
ohjauksesta.
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1 JOHDANTO
Tässä kandidaatin työssä tutustutaan värähtelyn periaatteisiin, sekä Arduino Unon ja
ADXL345 kiihtyvyysanturin käyttöönottoon värähtelymittauksia varten. Arduinolla on
erittäin laaja yhteisö opiskelijoiden, harrastajien ja myös ammattilaisten keskuudessa.
Arduino Unon halpa hinta (noin 30 euroa) ja ohjelmoinnin helppous tekevät siitä
erinomaisen työkalun omien ideoiden toteuttamiseen ja siksi se valikoitui myös tämän
työn alustaksi. Työhön varatun aikaikkunan vuoksi tutkimus rajoittui myös anturin osalta
vain ADXL345 kiihtyvyysanturiin.
Tutkimusongelmana on Oulun yliopistolla sijaitsevan Rensi E2-1325 CNC -jyrsimen
useat eri käyttäjät, jotka voivat käyttää vääriä työstöarvoja, kuten liian suurta karan
pyörimisnopeutta, leikkuusyvyyttä, tai syöttönopeutta. Väärinkäytön seurauksena
jyrsimen terät vaurioituvat ja se halutaan estää. Arduino Unon ja ADXL345
kiihtyvyysanturin tulisi huomata jyrsimen väärinkäytöstä syntyvät värähtelyarvot.
Värähtelymittauslaitteistojen hinnat voivat olla tuhansia euroja, joten on erittäin
mielenkiintoista tutkia, voisiko vain murto-osan siitä maksavalla Arduinolla ja ADXL345
kiihtyvyysanturilla toteuttaa mittauksia, joilla päästään vastaaviin tuloksiin.
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2 ARDUINO
Arduino on Italiassa valmistettu avoimeen lähdekoodiin perustuva mikro-ohjain ja
ohjelmointiympäristö, jota voidaan käyttää alustana elektroniikkaprojektien tekemisessä
(kuva 1). Se on kooltaan 68.6 mm x 53.4 mm ja painaa 25 g. Sen perustana toimii
ATmega328 8-bittinen mikro-ohjain. Sen kellotaajuus on 16 MHz ja se sisältää 32 KB
Flash-muistia. Arduino Unon käyttöjännite on 5 V ja se voidaan tuottaa tietokoneen USBliittimestä tai ulkoisella virransyötöllä. Arduino Uno -levyllä on 6 analogista ja 14
digitaalista I/O-pinniä, joista 6 tarjoaa PWM-outputin. Arduino Unossa on 10-bittinen
A/D-muunnin, eli se pystyy käsittelemään 1024 eri jännitetasoa. 5 V käyttöjännitteellä se
tarkoittaa 5 V / 1024 = 4.88 mV erottelutarkkuutta 0 V

5 V välillä. Arduino pystyy

lukemaan inputpinnejä ja kääntämään niiden informaation outputtiedoksi mikroohjaimensa avulla. Arduino pystyy lukemaan inputtietonaan siihen yhdistetyn
kosketusnäytön hipaisua, sensorin havaitsemaa valoa tai kiihtyvyysanturin asematietoa.
Outputtina Arduino pystyy käynnistämään sähkömoottorin, sytyttämään ledin tai vaikka
lähettämään viestin puhelimeen. Arduino valmistaa useaa eri mallia, joissa
eroavaisuuksia löytyy muistin sekä I/O-porttien määrässä ja prosessorin tehokkuudessa.
Arduinoon pystyy myös yhdistämään erilaisia lisäosia, jotka kytketään itse suoritinkortin
päälle. Näillä lisäosilla Arduinoon saa perusominaisuuksien lisäksi esimerkiksi erillisen
moottorinohjaimen,

Bluetooth-yhteyden,

tai

langattoman

internetin

(WLAN).

(Arduino.cc)
Arduino mikro-ohjain ohjelmoidaan käyttämällä Arduino kieltä, joka perustuu C/C++
ohjelmointikieleen. Ohjelmointi tapahtuu käyttäen IDE:tä (eng. Integrated Development
Environment). Käyttäjän tulee määrittää koodiin kaksi funktiota, jotta siitä tulee toimiva:
setup() ja loop(). Arduino käyttää setup-funktiota vain kerran, kun Arduino
käynnistetään. Setup() määrittää muuttujat ja pin-modet. Loop-funktio on ikuinen
silmukka, jota Arduino toistaa niin kauan, kunnes laite kytketään pois päältä. (Hjort and
Holmberg )
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Kuva 1. Arduino Uno mikro-ohjain. (Arduino.cc)
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3 VÄRÄHTELY JA SEN MITTAAMINEN
Värähtely on kappaleen tasapainotilan ympärillä tapahtuvaa mekaanista heiluntaa tai
liikettä. On olemassa kahta erilaista värähtelytyyppiä. Vapaassa värähtelyssä kappale
poikkeutetaan sen tasapainotilasta ja annetaan sen jälkeen heilahdella vapaasti. Tällöin
kappale pyrkii värähtelemään sen ominaisvärähtelytaajuudella. Pakotetussa värähtelyssä
kappaleeseen syötetään ulkoista energiaa, joka estää värähtelyn vaimentumisen. Ulkoinen
pakottava voima voi aiheuttaa kappaleessa konstruktiivisen tai destruktiivisen
interferenssi-ilmiön, riippuen kappaleen ominaisvärähtelytaajuudesta. Jos kappaleeseen
ulkoa tuleva värähtelyenergia on lähellä kappaleen ominaisvärähtelytaajuutta, energia
kappaleen sisällä kasvaa (konstruktiivinen, eng. contstructive) ja voi johtaa kappaleen
tuhoutumiseen (kuva 2). Jos taas kappaleen ominaisvärähtelytaajuus ja ulkoinen
värähtelyn lähde ovat eri vaiheessa, voimat kumoavat toisensa (destruktiivinen, eng.
destructive) ja summa värähtely on nolla. Värähtely voidaan myös jakaa jaksolliseen ja
täysin satunnaiseen värähtelyyn. Jaksollisessa värähtelyssä esimerkiksi heilurilla tai
sydämen sykkeellä on tarkasti määriteltävissä oleva jaksonaika. Satunaisessa
värähtelyssä jaksonaikaa ei voida määritellä ja sitä ilmenee esimerkiksi lentokoneen
siipeen kohdistuvana kuormituksena lennon aikana. Värähtelylle käytetään kiihtyvyyden
fysikaalista yksikköä m/s2

m/s2. (National

instruments)

Kuva 2. Tacoma Narrows -sillan romahtaminen konstruktiivisen interferenssi-ilmiön
seurauksena. (National Instruments)
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Suurimmassa osassa nykyajan koneita ja laitteita käytetään erilaisia pyöriviä osia ja
komponentteja, kuten moottorit, vaihdelaatikot ja laakerit, joissa voi ilmetä ajan myötä
vikoja. Nämä viat voivat ennen pitkää hajoittaa kyseessä olevan laitteen. Tästä aiheutuu
tappioita, jotka ilmenevät tuotannon menetyksinä ja varaosien hankinta- ja
asennuskuluina. Useimmiten vikaantuva laite ilmoittaa viasta jollain tapaa, kuten
muutoksilla koneen käyntiäänessä, tai värähtelynä. Jotta koneiden tuottavuus saadaan
pidettyä korkeana, niiden kuntoa täytyy seurata ja analysoida tarkasti. Värähtelymittaus
on hyvin yleinen tapa koneen kunnonseurantaan. Kun koneen kunto on normaali, sen
lähettämä värähtely on tietynlaista, mutta koneen vikaantuessa värähtely muuttuu. Vian
kriittisyys ja kiireellisyys voidaan myös määrittää tarkasti värähtelyn muutosnopeuden
perusteella. Värähtelymittaus on myös tehokas tapa koneen sisäisten osien
kunnonvalvontaan. Sen avulla konetta ei tarvitse sammuttaa ja purkaa sisäisten osien
kunnon varmistamiseksi. (Paya, Esat, and Badi 751-765)

3.1 Laakereissa esiintyvät viat
Kuvassa 3 on esitetty kuulalaakeri, joka on yksi käytetyimmistä osista koneissa. Laakeri
koostuu sisemmästä ja ulommasta renkaasta. Näiden renkaiden välissä sijaitsevat
vierintäelimet, esimerkiksi kuulat, jotka pyörivät. Laakerin tarkoitus on muuttaa
liukuvastus vierintävastukseksi. Laakerit ovat yksi yleisimmistä syistä koneen
rikkoontumiseen, sillä 40% - 50% koneiden käyttökatkoista johtuu laakerivioista.
(Randall and Antoni 485-520)
Laakeriviat aiheuttavat koneen käytön pysäyttämisen, josta aiheutuu kallista
seisokkiaikaa. Tästä johtuen laakereissa esiintyviä vikoja ja niihin johtaneita tekijöitä on
tutkittu neljä vuosikymmentä. Tähän mennessä suurin osa tutkimuksista on keskittynyt
halkeaman etenemiseen vierintäelimissä tai laakeripinnoilla. Tutkimuksissa halkeamia on
aiheutettu naarmuttamalla laakerin pintaa tai lisäämällä epäpuhtauksia voiteluaineeseen.
Laakerivikojen eteneminen vierintäelimissä tai laakeripinnoilla voidaan havaita
muuttuneina

värähtelytaajuuksina.

(Williams

and

Ribadeneira,

979-993)

Värähtelytaajuudet laakerin sisä-, ja ulkorenkaille, sekä kuulille voidaan laskea kaavojen
(1), (2) ja (3) avulla.
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fv [Hz] = (N / 2) * fr * [1+ bd cos ( ) / dp]

(1)

Sisärenkaan värähtelytaajuuden laskeminen
fv [Hz] = (N / 2) * fr * [1- bd cos ( ) / dp]

(2)

Ulkorenkaan värähtelytaajuuden laskeminen
fv [Hz] = dp * fr / 2bd {1 [bd cos

) / dp]2}

(3)

Kuulan värähtelytaajuuden laskeminen
Kaavoissa esiintyvissä merkinnöissä fr on pyörimistaajuus, N on kuulien lukumäärä, bd
on kuulien halkaisija, dp on laakerin jakohalkaisija, ja

on kosketuskulma. Syitä

laakereiden rikkoontumisille on seuraavanlaisia.
1) Laakeri on voinut vioittua jo asennusvaiheessa, esimerkiksi vääränlaisella istutuksella
akselille. Jos laakeri joudutaan asentamaan hakkaamalla, laakerin sisällä olevat
vierintäelementit voivat vahingoittaa laakerin vierintäuria.
2) Virhe akselin ja laakerin linjauksessa aiheuttaa kuormitusta laakerille ja se rikkoontuu
ajan myötä
3) Laakerin voitelu on toteutettu väärin. Laakeri kuumenee ja siitä johtuen vaurioituu, jos
voiteluainetta on liian vähän. Myös liika voitelu laakerissa aiheuttaa sen kuumenemista.
4) Laakerien vierintäelementit väsyvät ajan myötä ja niistä murtumalla irtoavat kappaleet
rikkovat laakerin.
5) Laakeri ei ole tiivis ja sen toimintaympäristöstä pääsee likaa tai vettä laakerin sisään,
mikä rikkoo sen.
Vaikka laakeri onkin asennettu, kuormitettu ja linjattu oikein, näitä edellä mainittuja
vikoja voi ilmetä. Laakerivika voidaan havaita ylimääräisenä värinänä, äänenä ja
lämpönä. (Nandi, Toliyat, and Li 719-729)
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Kuva 3. Kuulalaakeri. (SKF)
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4 KIIHTYVYYSANTURIN ASENNUSTAVAT
Tässä kappaleessa käsitellään värähtelymittaukseen käytettyjen kiihtyvyysantureiden
asennusta.

4.1 Pinnan valmistelu
Värähtelymittauksen toteuttamisessa yksi tärkeimmistä asioista, joka tulee huomioida, on
kiihtyvyysanturin

asennustapa

mitattavaan

kohteeseen.

Parhaan

mittatuloksen

saavuttamiseksi pinta, johon kiihtyvyysanturi kiinnitetään, tulee olla tasainen ja sileäksi
koneistettu. Anturin kytkeminen suoraan mitattavaan kohteeseen ruuviliitoksella välittää
yleensä suurimman mekaanisen resonanssitaajuuden ja siten laajimman käyttökelpoisen
taajuusalueen. Kaikki ylimääräinen massa, joka aiheutuu anturin kiinnitystavasta, kuten
liima tai magneettinen kiinnitysalusta, madaltaa anturille välittyvää taajuutta ja vaikuttaa
anturin mittatarkkuuteen (PCB Piezotronics).

4.2 Ruuvi- ja kierretappiliitos
Kun kiihtyvyysanturi halutaan kiinnittää mitattavaan kohteeseen pidemmäksi aikaa ja
halutaan tarkkoja mittatuloksia korkeilla taajuuksilla, käytetään anturin kiinnittämisessä
ruuvi, tai kierretappiliitosta. Ruuviliitosta suositellaan, kun mitattavan värähtelyn taajuus
on yli 6000 Hz (National Instruments). Kierretappiliitosta varten pinta, johon anturi
kiinnitetään, tulee valmistella huolella. Ensin pinta hiotaan sileäksi vähintään anturin
mittaavan pinnan kokoiselta alueelta. Tämän jälkeen pintaan porataan reikä ja
valmistetaan siihen kierre. Reiän pitää olla suoraan porattu ja kierre oikean tyyppinen,
ettei anturi vahingoitu. Anturi tulee kiinnittää kierretappiin valmistajan ohjeistamalla
momentilla. Kuvissa 4 ja 5 on esitelty ruuvi-, ja kierretappiliitokset.
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Kuva 4. Kierretappiliitos. (PCB Piezotronics)

Kuva 5. Ruuviliitos. (PCB Piezotronics)

4.3 Liima- ja vahaliitos
Jossain tapauksissa ruuviliitos on epäkäytännöllinen kiinnitystapa. Tällöin anturi voidaan
kiinnittää myös epoksiliimalla tai vahalla. 2-komponettisella epoksiliimalla liitoksesta
saadaan tukeva ja mitattava värähtely ei vaimene merkittävästi väliaineessa. Liimaliitosta
käytettäessä on suositeltavaa, ettei liimapinta tule suoraan anturiin kiinni, sillä se voi
vahingoittaa anturia. Vahaliitosta suositellaan käytettäväksi huoneenlämpötilassa
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suoritetuissa mittauksissa. Kiinnityksessä käytetty liima tai vaha on myös helppo
puhdistaa pois pinnasta mittauksen jälkeen. Kuvassa 6 on esitetty liimaliitos.

Kuva 6. Liimaliitos. (PCB Piezotronics)
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5 ADXL345 KIIHTYVYYSANTURIN KALIBROINTI
ADXL345 kiihtyvyysanturin valmistajan, Analog Devicesin mukaan, kaikki heidän
anturit ovat tehtaalla kalibroituja. Anturille suoritettiin kuitenkin uudelleenkalibrointi
mittaustarkkuuden varmistamiseksi. Anturi kiinnitettiin tasasivuiseen puukuutioon ja sen
mittaamaa kiihtyvyyttä luettiin tietokoneen avulla (kuva 7). Anturi kiinnitettiin
ruuviliitoksella, jotta se saatiin tukevasti kiinnitettyä (kuva 8).

Kuva 7. ADXL345 kiihtyvyysanturin kalibrointimittaus.
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Kuva 8. Kiihtyvyysanturin kiinnitys kalibrointimittauksen aikana.

Kalibrointimittauksessa käytettiin Adafruit Industries yrityksen valmistamaa avoimeen
lähdekoodiin perustuvaa koodia (Adafruit). Kalibrointimittauksessa saatiin anturin
mittaama data näkyviin tietokoneen näytölle Arduinon IDE (eng. Integrated Development
Environment) ohjelmointiympäristön avulla (kuva 9). Anturin kalibrointimittauksessa
kävi ilmi, että anturi oli kalibroitu näyttämään yhden G:n kiihtyvyyttä, kun anturi on
paikoillaan. Värähtelymittausten analysoinnin helpottamiseksi anturi kalibroitiin
näyttämään kiihtyvyydeksi nollaa, kun anturi on paikoillaan.
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Kuva 9. Kalibrointimittauksen tulokset.

Jotta X-, Y-, ja Z-akseleiden mittaama kiihtyvyys saadaan näyttämään nollaa, kun anturi
on paikallaan, anturin käyttämään koodiin pitää tehdä muutoksia. Kalibrointimittauksen
tuloksista laskettiin keskiarvo kaikille akseleille ja ne huomioitiin koodissa. X-akselin
mittaaman kiihtyvyyden keskiarvo on noin 0.47 m/s2. Y-akselin vastaava arvo on 0.38
m/s2 ja Z-akselin puolestaan 11.76 m/s2. Nämä arvot vähennettiin anturin käyttämästä
koodista (kuva 10).

Kuva 10. Arduino-koodiin tehdyt muutokset.
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5.1 ADXL345
ADXL345 on pieni ja ohut kolmeakselinen kiihtyvyysanturi jonka resoluutio on 13 bittiä
±16 G asti (kuva 11). Anturin käyttöjännitteenä voidaan käyttää 2.0 V

3.6 V ja sen

käyttölämpötila voi vaihdella -40 °C - +85 °C. Digitaalista outputtietoa voidaan lukea
joko SPI-, tai I²C-väylää pitkin. Anturin käyttäjä pystyy valitsemaan haluamansa
näytteenottotaajuuden väliltä 6.25 Hz

3200 Hz. Mittausalueena voidaan käyttää ±2 G,

±4 G, ±8 G, tai ±16 G. Anturi pystyy mittaamaan sekä liikkeen, tai iskun dynaamista
kiihtyvyyttä, että staattista kiihtyvyyttä, kuten painovoimaa, jolloin sitä voidaan käyttää
myös kulman muutoksen tunnistamiseen. (Analog Devices)

Kuva 11. ADXL345 kiihtyvyysanturi. (Arduino learning)
ADXL345 kiihtyvyysanturi on piikiekon päälle rakennettu polypiistä mikrotyöstetty
rakenne. Polypii-jouset pitävät rakenteen piikiekon päällä, joka aiheuttaa vastustuksen
kiihtyvyysvoimia vastaan. Rakenteen poikkeama mitataan kondensaattoreiden avulla,
joiden toinen levy on kiinni liikkuvassa massassa. Kiihtyvyys poikkeuttaa
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kondensaattoreita tasapainosta ja aiheuttaa kiihtyvyyteen verrannollisen amplitudin
anturin outputsignaaliin. Kiihtyvyyden suuruus ja suunta määritetään vaiheherkän
demodulaation avulla (Analog Devices). Taulukossa 1 on esitetty ADXL345 anturin
pinnien määritykset. Värähtelymittauksessa käytettiin ADXL345 kiihtyvyysanturin
pinneistä vain VCC, GND, SDA ja SCL pinnejä. Taulukossa 2 on esitetty Arduinon ja
ADXL345 kiihtyvyysanturin väliset kytkennät.

Taulukko 1. ADXL345 kiihtyvyysanturin pinnien määritykset. (Analog Devices)
GND

Maadoitus pinni

VCC

Käyttöjännite pinni

CS

Chip Select, ohjausväylä käytettävän mikropiirin valintaan.

INT1, INT2

Interrupt 1 ja 2, voidaan käyttää ajon keskeyttämiseen, kun anturi
havaitsee esimerkiksi vapaapudotuksen, tai kun halutaan että anturi
ei käytä FIFO rekisteriä.

SDO

Serial Data Output, käytetään datan lähettämiseen bitti kerrallaan.

SDA/SDI/SDIO Serial Data/Serial Data Input/Serial Data Input and Output,
käytetään datan lähettämiseen ja vastaanottamiseen.
SCL

Serial Communications Clock, kellotaajuus, joka synkronoi
päälaitteen ja orjan välisen keskustelun SPI linjaa pitkin.
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Taulukko 2. Arduinon ja ADXL345 kiihtyvyysanturin väliset kytkennät.
Arduino

ADXL345

3.3 V

VCC

GND

GND

SDA

SDA

SCL

SCL
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6 VÄRÄHTELYMITTAUS
Värähtelymittaukset suoritettiin Oulun yliopiston Arkkitehtuurin yksikön Rensi E2-1325
CNC -jyrsimelle. Värähtelymittauksissa jyrsimellä ajettiin L muotoista rataa käyttäen
työstöarvoissa
Kiihtyvyysanturi

eri

pyörimisnopeuksia,

kiinnitettiin

jyrsimen

syöttönopeuksia

ja

runkoon

lähelle,

karan

leikkuusyvyyksiä.
jotta

saatiin

mahdollisimman tarkkoja värähtelyarvoja. Anturin kiinnityksessä käytettiin samaa
puukuutiota kuin kalibrointimittauksissakin. Jyrsimelle ei ole aiemmin suoritettu
minkäänlaisia värähtelymittauksia, joihin mittauksista saatuja värähtelylukemia olisi
voinut verrata. Tästä johtuen oli mahdotonta määrittää, kuinka paljon puukuution käyttö
vaimensi värähtelyä. Puukuutio kiinnitettiin jyrsimeen käyttäen ruuvipuristinta. Kuvissa
12 ja 13 on esitetty mittauksissa käytetty Rensi E2-1325 -jyrsin ja anturin
kiinnitysperiaate.

Kuva 12. Rensi E2-1325 CNC -jyrsin.
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Kuva 13. Anturin kiinnitysmenetelmä jyrsimeen puukuution ja ruuvipuristimen avulla.

6.1 Värähtelymittauksen tulokset
Värähtelymittauksia

tehtiin

yhteensä

viisi

kertaa

käyttäen

eri

työstöarvoja.

Samanaikaisesti tehtiin toinen värähtelymittaus Beckhoff´n ELM3604 -mittauskorttia
hyödyntäen. Tarkempia tietoja tästä löytyy Teemu Niemen kandidaatintyöstä. Tämän
kandidaatintyön tuloksina esitellään yhden värähtelymittauksen aineistoa, jonka aikana
jyrsimessä käytettiin 8 mm kokoista terää, karan pyörimisnopeutta 10 000 rpm,
leikkaussyvyyttä 4 mm ja syöttönopeutta 3000 mm / min. Värähtelymittausten data
kerättiin USB-väylän kautta tietokoneelle, jossa data analysoitiin avoimeen lähdekoodiin
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perustuvalla FFT (eng. Fast Fourier Transform) spektrianalysaattorilla. FFT-ohjelma
käyttää apunaan Pythonia, sekä Numy-, Scipy-, ja Matplotlib kirjastoja ja piirtää niiden
avulla kiihtyvyyden aika- ja taajuusspektrit. (Hackaday.io) Kuvissa 14 ja 15 nähdään
kiihtyvyysanturin mittaustulokset x-, y-, ja z-akseleiden suunnissa. FFT-ohjelma skaalaa
kiihtyvyysakselin kiihtyvyydeksi m/s2, joka voidaan muuttaa G-voimaksi jakamalla se
arvolla 9.81 m/s2. Kiihtyvyys-aika -spektristä nähdään, että ADXL345 kiihtyvyysanturin
suurin käytettävissä oleva mittausalue ±16 G ei riitä mittaamaan jyrsimen suurimpia
värähtelyarvoja, vaan spektriviivat leikkautuvat poikki ±16 G kohdissa (kuva 14).
Puolestaan kiihtyvyys-taajuus -spektristä nähdään, että anturin mittaama suurin
värähtelytaajuus on 2500 Hz. Tämä taajuus ei riitä koneen väärinkäytön tarkempaan
analysointiin,

sillä

jyrsinnän

aikana

värähtelyarvoja (kuva 15).

Kuva 14. Kiihtyvyys-aika -spektri.

esiintyy

todennäköisesti

korkeampiakin
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Kuva 15. Kiihtyvyys-taajuus -spektri.
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7 YHTEENVETO
Tässä työssä selostettiin värähtelymittausten perusteita ja värähtelyn vaikutusta koneiden
kuntoon. Työssä perehdyttiin myös Arduino Uno mikro-ohjaimen ja ADXL345
kiihtyvyysanturin käyttöönottoon, sekä niillä toteutettuun värähtelymittaukseen.
Tutkimuksesta selviää, että Arduino Unon ja ADXL345 kiihtyvyysanturin käyttöönotto
ei vaadi kovinkaan suurta tietoutta elektroniikasta tai ohjelmoinnista. Ensimmäisten
koemittausten perusteella näyttää siltä, että ADXL345 kiihtyvyysanturin mittausalue ei
riitä mittaamaan kattavasti Rensi E2-1325 CNC -jyrsimen tuottamaa värähtelyä työstön
aikana.
Jatkotutkimuksia varten tulisi selvittää jyrsimen todelliset värähtelyarvot työstön aikana
laadukkailla mittalaitteilla, joihin Arduinon mittaamia tuloksia voitaisiin verrata.
Jatkotutkimuksissa voitaisiin myös huomioida eri työkalujen ja työstöarvojen vaikutusta
värähtelyyn. ADXL345 kiihtyvyysanturi tulisi myös kiinnittää eri tavalla, tai vaihtaa
toisenlaiseen kiihtyvyysanturiin, jonka mittausalue on riittävän laaja.
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