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Kandidaatintyössä tavoitteena oli selvittää, pystytäänkö Raspberry Pi -tietokoneella ja 

siihen liitettävällä värähtelyanturilla suorittamaan CNC-jyrsinkoneen 

värähtelymittauksia riittävän luotettavasti, jotta tällaista järjestelmää voitaisiin käyttää 

jyrsimen valvontajärjestelmän osana. Kandidaatintyön teoriaosuudessa perehdyttiin 

värähtelymittauksen teoriaan sekä värähtelyantureiden toimintaan ja ominaisuuksiin. 

Tutkimusten pohjalta valittiin ominaisuuksien puolesta värähtelymittauksiin soveltuva 

anturi, jonka toimintaa käytännön työosiossa selvitettiin. Käytännön työosiossa 

suoritettiin CNC-jyrsinkoneen värähtelymittaus käyttäen Raspberry Pi -tietokonetta ja 

siihen liitettyä ADXL345-kiihtyvyysanturia. Mittaus ei onnistunut toivotulla tavalla, 

koska anturilta saatavan kiihtyvyysdatan näytteiden tiedonsiirtonopeus oli huomattavasti 

matalampi kuin anturin näytteistystaajuus. Tulokset eivät olleet käyttökelpoisia, kun niitä 

verrattiin vertailumittarilla mitattuihin arvoihin. 
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ABSTRACT 

Vibration Measurement Using Raspberry Pi 
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Supervisor at the university: Yrjö Louhisalmi 

 

In this thesis the aim was to study if it could be possible to measure vibration of CNC 

milling machine using Raspberry Pi with an accelerometer. The theory section of the 

thesis describes the theory of vibration measurement and vibration sensors. The vibration 

of CNC milling machine was measured using Raspberry Pi and  ADXL345-accelerometer 

in the practical section. The measurement did not work because the data transfer rate of 

the accelerometer was too low. The measurement results were analyzed and it became 

clear that these results were not useful.  
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1 VÄRÄHTELYMITTAUKSEN TEORIAA 

 

1.1 Johdanto 

Kandidaatintyöni aiheena oli värähtelymittauksen toteuttaminen Raspberry Pi:llä. Työn 

tarkoituksena oli selvittää, pystytäänkö yhden piirilevyn Raspberry Pi -tietokoneella ja 

siihen liitettävällä digitaalisella kiihtyvyysanturilla mittaamaan luotettavasti Oulun 

yliopiston FabLabin CNC-jyrsimen käytössä syntyvää värähtelyä.  Työ toimii alustavana 

tutkimuksena siitä, olisiko Raspberry Pi:tä ja siihen liittyvää digitaalista kiihtyvyysanturia 

mahdollista käyttää osana CNC-työstökoneen käytön valvontajärjestelmää. 

Valvontajärjestelmän tarkoituksena on kyetä havaitsemaan jyrsimen väärinkäytöstä 

aiheutuva värähtelytason muutos, jolloin väärinkäytöksiin voidaan puuttua etänä. 

Oulun yliopistossa on aiemmin tehty aiheeseen liittyvä diplomityö [Junnola Jarno: The 

suitability of low-cost measurement systems for rolling element bearing vibration 

monitoring], jonka tarkoituksena oli selvittää, pystytäänkö alle 100 euron 

mittausjärjestelmällä mittaamaan luotettavasti koneiden vierintälaakerien värähtelyä 

10 000 Hz:n asti ja havaitsemaan mahdolliset laakeriviat. Työssä päädyttiin mittaamaan 

värähtelyä Raspberry Pi -tietokoneella käyttäen siihen liitettyjä analogista 

kiihtyvyysanturia ja ulkoista AD-muunninta. Mittaus ei kuitenkaan onnistunut halutulla 

tavalla. 

Aiheesta on lisäksi tehty Oulun yliopistossa kandidaatintyö [Jori-Pekka Rautava: CNC-

jyrsimen tärinän mittaus värinäsensorilla], jossa toteutettiin CNC-jyrsimen 

värähtelymittaus käyttäen Raspberry Pi:tä ja digitaalista ADIS16227-kiihtyvyysanturia. 

Tämäkään mittaus ei onnistunut halutulla tavalla anturin toiminnassa havaittujen 

ongelmien vuoksi.  

Olen rajannut aihetta niin, että tarkoituksena on toteuttaa värähtelymittaus käyttäen 

digitaalista kiihtyvyysanturia ja sillä tulee kyetä mittaamaan CNC-jyrsimestä aiheutuvaa 

alle 2000 Hz:n taajuista värähtelyä. 



 

1.2 Värähtelymittaus kunnonvalvonnassa 

Kunnonvalvonnalla on tärkeä osuus kuntoon perustuvassa kunnossapidossa. Sillä 

saadaan tietoa laitteiden käyttökelpoisuudesta, ja sen perusteella voidaan tehdä tarvittavia 

toimenpiteitä. Kunnonvalvonnalla saadaan tietoa myös tuotannon toimivuudesta. 

(Laurila, 2018 s. 8). 

Värähtelymittaus on yksi yleisimpiä kuntoon perustuvan kunnonvalvonnan 

mittaustekniikoista. Sillä mitataan sellaisten laitteiden kuntoa, joissa on pyörimisliikettä 

tai toistuvaa liikettä. (Mills, S. R. W. 2010, s.16). 

Värähtelymittauksia voidaan suorittaa useilla eri menetelmillä. Tavallisesti mitataan 

mittauspisteessä ilmenevää siirtymää, nopeutta tai kiihtyvyyttä ajan suhteen. Näiden 

mittaamiseen voidaan käyttää siirtymäantureita, nopeusantureita tai kiihtyvyysantureita. 

Muita värähtelymittausmenetelmiä ovat esimerkiksi äänimittaukset, ultraäänimittaukset, 

akustisen emission mittaukset ja lasermittaukset. (ABB 2000, s. 7-12). 

Kiihtyvyys-, nopeus- tai siirtymäsignaalia ajan suhteen kutsutaan aikatason signaaleiksi. 

Koska erillisten värähtelykomponenttien erottaminen aikatasosignaalista on usein 

haastavaa, tarkempaa analyysiä varten aikatasosignaali muutetaan taajuusspektriksi eli 

taajuustason signaaliksi. Aikatasosignaalista saadaan taajuustason signaali FFT-

muunnoksella. (ABB 2000, s. 10). Kuvassa 1 on esitettynä yksinkertainen 

värähtelysignaali aika- ja taajuustasossa. 

 

Kuva 1. Aikatasosignaali ja taajuustasosignaali (ABB 2000, s. 10). 

Laitteen värähtelysignaalia voidaan analysoida trendiseurannalla tai taajuus- eli 

spektrianalyysillä. Lisäksi tarkempaa tietoa laakerivaurioiden värähtelyn synnyttämistä 

taajuustason muutoksista saadaan verhokäyräanalyysillä. 



 

Trendiseurannalla tarkoitetaan valittujen tunnuslukujen seuraamista aiemmin mitattuihin 

arvoihin. Trendiseurannassa mitattavana taajuusalueena on yleensä 10-1000 Hz:n 

alueella esiintyvä värähtely. Tavallisimpia mitattuja tunnuslukuja ovat tällöin nopeuden 

ja kiihtyvyyden tehollis- ja huippuarvot. Näiden tunnuslukujen mittaamista kutsutaan 

kokonaistasomittaukseksi. Kokonaistasomittaukset ovat yksinkertainen ja nopea tapa 

tehdä laitteiden rutiinimittauksia. (ABB 2000, s.13-14)  

Värähtelyn taajuusanalyysissä seurataan värähtelyn taajuuskomponenttien muutoksia. 

Havaittuja värähtelykomponenttien muutoksia voidaan verrata aikaisempiin mittauksiin 

tai vikataulukoissa ilmoitettuihin taajuuksiin. (Laurila, 2018 s. 15). Tavallisia seurattavia 

taajuuksia ovat esimerkiksi laitteen pyörimistaajuus ja sen monikerrat, laakerien 

vikataajuudet sekä ryntötaajuudet. Oleellista on tuntea laitteen pyörimistaajuus, jotta 

erilaiset vikataajuudet voidaan määrittää. (Laurila 2018, s. 27). 

Verhokäyräanalyysillä voidaan värähtelysignaaliin sekoittuneiden komponenttien 

joukosta suodattaa pois epäkiinnostavia taajuuksia, jolloin esimerkiksi alkavat laakeriviat 

on mahdollista havaita paremmin. Laakerivika aiheuttaa laakerin sysäystaajuuksilla  

iskuja, jotka herättävät laakerin korkeataajuista ominaisvärähtelyä. Kun 

kaistanpäästösuodattimella suodatetaan taajuusspektristä ominaistaajuuden ympäriltä 

haluttu kaista, voidaan verhokäyräspektrissä havaita laakerin sysäystaajuuksien 

komponentteja, jotka kertovat mahdollisesta viasta (ABB 2000, s.13-14). 

1.3 Mittausketju värähtelymittauksessa 

Värähtelymittauksen mittausketju mitattavasta suureesta havainnoitsijaan voidaan 

karkeasti jakaa kolmeen vaiheeseen. 

Ensimmäisessä vaiheessa anturi toimii vuorovaikutuksessa mitattavan suureen kanssa. 

Anturi havainnoi mitattavan suureen arvoa, ja muuttaa sen fysikaaliseksi arvoksi, yleensä 

jännitteeksi, jonka suhde suureeseen tunnetaan. 

Toisessa vaiheessa anturin ulostulo muutetaan toiseksi muuttujaksi ja tarvittaessa 

käsitellään sopivampaan muotoon; mutta kuitenkin niin, ettei mitattua informaatiota 

katoa. 



 

Kolmannessa vaiheessa käsitelty signaali muutetaan ihmisen ymmärtämään muotoon 

siten, että alkuperäinen informaatio säilyy. (Gatti, Ferrari 2002, s.610). 

Seuraavassa on esitelty värähtelymittauksen mittausketjua tarkemmin keskeisimpien 

komponenttien ja toimenpiteiden kautta. 

1.3.1 Anturi 

Anturi on laite, joka muuttaa fysikaalisen suureen sähköiseksi signaaliksi (Fonselius 

1994, s. 14). Anturi koostuu tuntoelimestä, mittamuuntimesta ja mittalähettimestä. 

Tuntoelin reagoi mitattavaan suureeseen. Mittamuunnin muuntaa tuntoelimen muutoksen 

sähköiseksi signaaliksi, jonka taas mittalähetin muuttaa strandardoituun muotoon 

lähtöviestiksi. (Airila 1999, luku 4, s. 1) 

Antureiden suorituskyvyn arvioinnissa käytetään muun muassa käsitteitä ominaiskäyrä, 

lineaarisuus, epälineaarisuusvirhe, mittausvirhe, kaistanleveys, herkkyys, resoluutio ja 

vasteaika. 

Mittalaitteen ominaiskäyrä kuvastaa laitteen ja mitattavan suureen välistä suhdetta 

graafisesti esitettynä. Lineaarisuus kertoo, kuinka hyvin mitatuista arvoista muodostettu 

kalibrointikäyrä vastaa määritettyä ominaiskäyrää. Epälineaarisuusvirhe on 

ominaiskäyrän ja kalibrointikäyrän suurin poikkeama toisistaan. Mittausvirhe tarkoittaa 

todellisen arvon ja mitatun arvon välistä erotusta. Kaistanleveys on taajuusalue, jossa 

anturi kykenee mittaamaan signaalia niin, että sen amplitudiarvo on vaimentunut alle 3 

desibeliä. (Fonselius 1994, s. 10-14) Herkkyydellä tarkoitetaan anturin sisääntulon ja 

ulostulon välistä suhdetta eli ominaiskäyrän kulmakerrointa. Resoluutio eli 

erottelutarkkuus tarkoittaa pienintä sisääntulon muutosta, joka aiheuttaa havaittavan 

muutoksen anturin ulostulossa. Vasteaika kuvastaa aikaa, jossa anturin ulosmeno on 

saavuttanut 63.2 % lopullisesta arvosta, kun anturin sisääntulo on muuttunut. (Gatti, 

Ferrari 2002, s. 639-640) 

1.3.2 Kiihtyvyysanturi 

Tässä kandidaatintyössä käytetään värähtelyn mittauksessa kiihtyvyysanturia. 

Kiihtyvyysantureita on olemassa useita eri tyyppejä, kuten pietsosähköisiä, induktiivisia   

tai venymäliuskoihin perustuvia (pietsoresistiivisiä) kiihtyvyysantureita.  



 

Pietsosähköiset kiihtyvyysanturit ovat yleisin värähtelymittauksessa käytetty 

anturityyppi. Niillä voidaan mitata jopa 40 kHz:n taajuista värähtelyä. Pietsosähköisen 

anturin toimintaperiaate perustuu kiteisiin, kuten kvartseihin, joissa esiintyy 

pietsosähköisiä ilmiöitä. Anturiin kohdistuva voima aiheuttaa kiteessä kiihtyvyyteen 

verrattavia sähkövarauksia. 

Induktiivisessa kiihtyvyysanturissa anturin sisällä olevaa ferriittisen sydämen ja 

lehtijousen yhdistelmän liikettä mitataan induktioperiaatteen avulla. Anturilla voidaan 

mitata enintään 1 kHz:n taajuista värähtelyä. 

Venymäliuskoilla toteutetussa kiihtyvyysanturissa on venymäliuska, joka mittaa anturin 

sisältämän seismisen massan liikkeestä johtuvia muodonmuutoksia. Mitattuja arvoja 

vahvistamalla saadaan aikaan kiihtyvyyteen verrannollisia jännitemuutoksia.  (Fonselius 

1994, s.135-139) 

1.3.3 MEMS-kiihtyvyysanturit 

MEMS-anturit ovat mikroelektronisilla valmistusperiaatteilla valmistettuja 

mikroskooppisen pieniä mekaanisia antureita.  Niiden valmistusmateriaalina käytetään 

tyypillisesti piitä. MEMS-anturi kytketään virtapiiriin, jolloin sillä voidaan mitata 

fysikaalisia ilmiöitä, esimerkiksi kiihtyvyyttä. (PCP 2018) 

Toisin kuin virtapiirit, MEMS voi sisältää esimerkiksi reikiä, onkaloita ja kalvoja, jotka 

toimivat ikään kuin mekaanisten osien tavoin. MEMS-tekniikoiden etuja ovat muun 

muassa pienikokoisuus, materiaalin vähyys ja kustannukset. MEMS-anturien 

toimintaperiaate voi olla pietsoresistiivinen, pietsosähköinen, induktiivinen tai 

kapasitiivinen. (Memscyclopedia 2018) 

1.3.4 Signaalinkäsittely 

Anturilta tuleva analoginen signaalin taso on usein liian matala A/D-muuntimelle, ja 

signaalin kuormitettavuus voi myös olla niin heikko, ettei se kestä A/D-muuntimen 

kuormitusta. Lisäksi signaalissa voi esiintyä kohinaa tai informaatiota, jota ei haluta 

käyttää. Näin ollen signaali täytyy muuttaa A/D-muuntimelle sopivaan muotoon 

vahvistamalla ja suodattamalla. (Liedes 2017, Luentokerta 7) 

Anturilta tuleva signaali on usein huomattavasti pienempi kuin A/D-muuntimen tuloalue, 

jonka vuoksi A/D-muuntimen kaikki bitit eivät tule hyödynnettyä, ja resoluutio jää 

matalaksi. Tilanne saadaan korjattua vahvistamalla anturilta tulevaa signaalia  



 

operaatiovahvistimella. Operaatiovahvistimia on useita eri tyyppejä, muun muassa 

puskurivahvistin, invertoiva vahvistin ja erovahvistin. On myös olemassa virta-

jännitemuunnin, jonka avulla saadaan anturin virtasignaali muutettua jännitesignaaliksi. 

Operaatiovahvistimille tyypillisiä komponentteja ovat komparaattori ja vastukset, joilla 

saadaan aikaan haluttu vahvistuskerroin. (Liedes 2017, Luentokerta 8) 

 

Jos anturin lähtö on heikosti kuormitettavissa, A/D-muuntimen kuormitus voi aiheuttaa 

signaalin vääristymistä. Tällöin anturin ja A/D-muuntimen väliin asetetaan puskuri, joka 

lisää anturin kuormitettavuutta ja vähentää A/D-muuntimen vaikutusta signaaliin. 

Puskurina voi toimia esimerkiksi aiemmin mainittu puskurivahvistin. (Liedes 2017, 

luentokerta 7) 

Analogiseen signaaliin syntyy aina häiriöitä, eli kohinaa tai informaatiota, jota ei haluta 

hyödyntää. Häiriöitä voidaan vähentämää suodattamalla signaalia, jolloin häiriötaajuudet 

vaimenevat. Tavallisimpia suodatintyyppejä ovat alipäästö-, ylipäästö, kaistanpäästö- ja 

kaistanestosuodatin. Alipäästösuodatinta käytetään usein ehkäisemään signaalin 

laskostumista, joka johtuu siitä, että signaalissa esiintyy yli kaksi kertaa 

näytteistystaajuutta korkeampia taajuuksia. (Liedes 2017, Luentokerta 6) 

 

Värähtelymittauksessa voidaan mittalaitteessa tehdä digitaalista signaalikäsittelyä. 

Signaalista voidaan laskea aikatason tunnuslukuja, kuten huipusta huippuun arvoja tai 

kiihtyvyyden ja nopeuden tehollis- ja huippuarvoja. Aikatasosignaalia voidaan käsitellä 

integroinnin ja derivoinnin avulla: Siirtymäsignaali voidaan muuttaa nopeussignaaliksi 

derivoimalla se kerran ajan suhteen, kiihtyvyyssignaali taas saadaan joko derivoimalla 

nopeus yhden kerran tai siirtymä kaksi kertaa. Integroinnilla saadaan vastaavasti 

käänteiset muunnokset. Taajuustason signaali saadaan, kun aikatason signaali käsitellään 

FFT-muunnoksella. Signaalien suodattamista voidaan myös toteuttaa digitaalisesti 

mittalaitteessa. (Laurila 2018, s. 19-25) 

1.3.5 A/D-muunnin 

A/D-muunnoksella tarkoitetaan analogisen signaalin muuntamista A/D-muuntimella 

digitaaliseen muotoon, jolloin havaitsijana toimiva tietokone pystyy ymmärtämään sitä. 

Analoginen signaali on jatkuvaa, kun taas digitaalinen signaali on epäjatkuvaa eli 

diskreettiä. (Liedes 2017, luentokerta 5) 

A/D-muuntamisessa analogisesta signaalista otetaan näytteitä tietyin väliajoin. Kahden 

näytteen välistä aikaa kutsutaan näyteväliksi. Näytteitä on otettava riittävän tiheästi 



 

näytteistettävästä signaalista, jotta analogisen signaalin informaatio saadaan tallennettua 

tarpeeksi hyvin. (Liedes 2017, luentokerta 6) Nyquist-Shannonin näytteenottoteoreeman 

mukaan signaalia on näytteistettävä vähintään kaksinkertaisella taajuudella signaalissa 

esiintyvään korkeimpaan taajuuteen verrattuna. (Liedes 2017, luentokerta 7) 

A/D-muunnin toimii siten, että siinä olevalla S/H-piirillä (sample and hold) tallennetaan 

analogisesta jännitesignaalista kyseisellä hetkellä vallitseva jännitetaso piirin 

kondensaattoriin. Sen jälkeen yhteys jännitelähteeseen katkaistaan näytteistyskytkimen 

avulla. Näytteistyskytkimen toimintataajuutta kutsutaan näytteistystaajuudeksi. Prosessin 

jälkeen näyte voidaan muuntaa eli kvantisoida binäärimuotoon. (Liedes 2017, luentokerta 

6) 

A/D-muuntimella on tietty tuloalue, jossa maksimijännitearvo määrittelee suurimman 

muunnokseen sopivan tulosignaalin jännitearvon. Kun tulojännite on yhtä suuri kuin 

A/D-muuntimen maksimiarvo, ulostulokoodi on suurin mahdollinen. Tuloalue jaetaan 2n 

askelväliin, missä n on bittien lukumäärä. A/D-muunnos tapahtuu siten, että tulosignaalin 

jännitearvolle annetaan sitä vastaavan askelvälin digitaalinen lukema, jolloin saadaan 

ilmaistua ulostulon digitaalinen muoto.  

A/D-muuntimen resoluutioksi eli erottelutarkkuudeksi kutsutaan pienintä lisäystä 

tulojännitteessä, joka muuttaa binäärilukua yhdellä askeleella. (Gatti, Ferrari 2002, s. 

751-752). Resoluutiolla tarkoitetaan siis yhden askelvälin pituutta.  

 

Kuva 2. 4-bittisen A/D-muuntimen tuloalue (Liedes 2017, luentokerta 6). 

Kuvassa 2 on nähtävissä A/D muuntimen tuloalue, joka jakautuu askelväleihin. Asteikon 

vasemmassa laidassa on A/D-muuntimen tuloalueen minimi- ja maksimiarvot, ja oikeassa 

laidassa on kullekin askelvälille kuuluva binäärikoodaus. (Liedes 2017, luentokerta 6) 

A/D-muuntimia on olemassa useita erilaisia, joista tavallisimpia ovat Flash ja SAR 

(Successive Approximation) ja Delta-Sigma (Liedes 2017, luentokerta 6). 



 

1.4 Raspberry Pi 

Raspberry pi on pienikokoinen yhden piirilevyn tietokone. Sen on kehittänyt Raspberry 

Pi Foundation tarkoituksenaan edistää ihmisten tietoutta tietokoneista ja ohjelmoinnista. 

Raspberry Pi:hin on mahdollista yhdistää erilaisia lisälaitteita, kuten hiiri, näppäimistö, 

näyttö ja erilaisia antureita. (Raspberry Pi Foundation 2018) 

Raspberry Pi -tietokoneita on olemassa useita eri malleja, esimerkiksi eri laitesukupolvien 

A ja B -mallit. Tässä kandidaatintyössä käytetään Raspberry Pi 3 Model B:tä (Raspberry 

Pi Foundation 2018). Kuva 3 esittää Raspberry Pi Model B -mallia. 

 

 

Kuva 3. Raspberry Pi Model 3 B -tietokone (Raspberry Pi Foundation 2018). 

Raspberry Pi 3 model B on kolmannen sukupolven Raspberry Pi -tietokone. Rapberry Pi 

3 model B:n teknisiä ominaisuuksia ovat muun muassa Quad Core 1.2 GHz Broadcom 

BCM2837 64 bit -prosessori, 1 GB:n keskusmuisti sekä sisäänrakennetut Bluetooth-, 

WLAN-piirit ja Ethernet-portti. Siinä on myös SD-korttipaikka, HDMI-portti näytölle tai 

TV:lle sekä neljä USB 2 -porttia esimerkiksi hiiren ja näppäimistön liittämiseen. Lisäksi 

laitteessa on 40-pinninen GPIO-liitäntämahdollisuus. Virtalähteenä toimii 2,5 ampeerin 

micro-USB-laturi. (Raspberry Pi Foundation 2018) 

Raspberry Pi:ssä on Broadcom BCM2835 -integroitu piiri, joka mahdollistaa Raspberry 

Pi:n käytön sulautetuissa järjestelmissä. Integroidusta piiristä on johdettu liitäntöjä 

prosessorin ulkopuolelle käyttäjän käyttöön. Nämä liitännät ovat GPIO-pinnejä (General 

purpose input/output), joihin liitettyjä laitteita, esimerkiksi kytkimiä ja antureita, voidaan 

ohjata ohjelmoinnin avulla. (McManus, Cook 2013, chapter 14) Kuvassa 3 on nähtävissä 

Raspberry Pi Model B:n GPIO-pinnit, jotka sijaitsevat kahdessa rivissä tietokoneen 

vasemmassa yläkulmassa. 



 

Osa GPIO-pinneistä on tarkoitettu ainoastaan toimimaan signaalin tuloina tai lähtöinä, 

joko tilassa 1 tai tilassa 0. Tällöin liitetty laite lähettää tai vastaanottaa pelkästään on/off 

-tietoa. Osa GPIO-pinneistä on tarkoitettu toimimaan on/off -tilojen lisäksi 

tiedonsiirtoväylänä. Käyttäjän käytössä olevia GPIO-pinnien muodostamia väyliä ovat 

UART-väylä, I2C-väylä ja SPI-väylä. (Upton, Halfacree 2014, chapter 15) 

1.4.1 UART-väylä 

UART on yksinkertainen kahden johtimen sarjaliitäntäprotokolla. Protokolla ei vaadi 

tiedonsiirtoon erillistä kellosignaalia vaan ajoitus tapahtuu siirrettävien tavujen alussa 

olevien aloitusbittien avulla. UART:ia käytetään Raspberry Pi:ssä esimerkiksi 

yksinkertaisiin tiedonsiirtoihin tai vaikkapa Arduinon yhdistämiseen Raspberry Pi:n 

kanssa. (PINOUT 2018) 

1.4.2 I2C-väylä 

I2C-väylä on UARTin tavoin kahden johtimen vaativa väylämenetelmä, joka koostuu 

kaksisuuntaisista kellosignaalista (SCK) ja datasignaalista (SDA). Väylä toimii siten, että 

siihen liitetty päälaite (engl. master) kellottaa väylää ja antaa lisälaitteelle (engl. slave) 

osoitteen. Lisäksi päälaite kirjoittaa ja lukee dataa lisälaitteen rekistereistä tai 

rekistereihin. Lisälaitteet vastaavat vain silloin kun ne keskustelevat päälaitteen kanssa. 

Väylä mahdollistaa päälaitteen samanaikaisen kommunikoinnin useiden lisälaitteiden 

kanssa. I2C koostuu kellosignaalista (SCK) ja datasignaalista (SDA) Sen 

tiedonsiirtonopeus on normaalitilassa 100 kHz ja nopeustilassa 400 kHz.  (ANALOG 

DEVICES 2018, Technical articles, I2C) Kuvassa 4. on esitetty I2C-väylän 

toimintaperiaate. 

 

Kuva 4. Periaatekuva I2C-väylän toiminnasta (SPARKFUN 2018, Tutorials, I2C). 



 

1.4.3 SPI-väylä 

SPI-väylä on suorituskykyisempi kuin I2C, mutta vaatii toimiakseen kahden sijaan neljä 

johdinta. SPI:n tiedonsiirto tapahtuu kellosignaalin (SCK) ja yhdensuuntaisten 

datasignaalien MOSI (Master Out / Slave In) ja MISO (Master In / Slave Out) avulla. 

Lisäksi väylä vaatii yhden johtimen (SS), joka ilmoittaa liitetylle laitteelle, kun sen pitää 

vastaanottaa tai lähettää dataa. SPI mahdollistaa I2C:n tapaan päälaitteen 

kommunikoinnin useiden laitteiden kanssa, mutta tällöin päälaite vaatii yleensä 

ylimääräisen SS-johtimen jokaiselle uudelle laitteelle. SPI:n nopeus voi olla jopa 

miljoonia tavuja sekunnissa. (SPARKFUN, 2018. Tutorials, SPI)  

Kuvassa 5 on kaaviokuva SPI-väylän toiminnan periaatteesta yhden lisälaitteen kanssa ja 

kuvassa 6 usean lisälaitteen kanssa. 

 

Kuva 5. SPI-väylän kaaviokuva, yksi lisälaite (SPARKFUN, 2018. Tutorials, SPI). 

 

Kuva 6. SPI-väylän kaaviokuva, useita lisälaitteita (SPARKFUN, 2018. Tutorials, SPI). 

Raspberry Pi:n pinnien numerointi ja niiden tehtävät on esitetty kuvassa 7. 



 

  

Kuva 7. Raspberry Pi GPIO-pinnit (PINOUT 2018). 

1.5 Kiihtyvyysanturilta vaadittavat ominaisuudet 

Tässä värähtelymittauksessa tutkitaan digitaalisen kiihtyvyysanturin soveltuvuutta 

värähtelymittaukseen. Koska digitaalisessa kiihtyvyysanturissa A/D-muunnin on 

sisäänrakennettuna, anturilta ulostuleva signaali on jo digitaalisessa muodossa ja erillistä 

A/D-muunninta ei tarvita. Raspberry Pi ei itsessään sisällä A/D-muunninta, ja jos 

käytettäisiin analogista kiihtyvyysanturia, tulisi lisäksi käyttää myös ulkoista A/D-

muunninta. Ulkoisen A/D-muuntimen käyttö monimutkaistaisi mittauksen toteuttamista 

sekä kytkentöjen, että todennäköisesti myös ohjelmoinnin osalta. 

PSK5703-standardin mukaan värähtelymittauksessa käytettävän anturin herkkyyden 

tulee olla lineaarinen mitattavalla taajuusalueella, eikä värähtelytaso saa ylittää anturin 

amplitudialuetta. 100 mV/g (analoginen anturi) herkkyyden omaavalla anturilla 

amplitudialue on noin ± 50 g. Anturin taajuusalueen tulee myös vastata valvottavaa 

taajuusaluetta. (PSK5703 2006, s. 1-3) 

CNC-jyrsimen toiminnan alustavissa mittauksissa on todettu, että anturilla tulee pystyä 

mittaamaan kiihtyvyyttä vähintään 0-2000 Hz:n taajuusalueelta, joten käytettävän anturin 

näytteistystaajuuden tavoitemääräksi voidaan asettaa 4000 Hz. 

Resoluution osalta asetetaan tavoitteeksi 16 bittiä, joka on hyvin yleinen 

värähtelymittauksiin tarkoitetuissa kiihtyvyysantureissa. 



 

Kiihtyvyysanturissa on oltava lisäksi joko SPI tai I2C -väyläliitäntämahdollisuus, jonka 

kautta tiedonsiirto Raspberry Pi:n kanssa onnistuu. Anturi olisi myös hyvä olla 

yhdistettynä piirilevyyn, jotta sille ei tarvitsisi valmistaa sitä. 

1.6 Kiihtyvyysanturin valinta 

Valintaa valmisteltiin koostamalla anturivalmistajien internetsivujen ja datalehtien 

avulla. Antureiden datalehtiä tutkimalla selvitettiin anturien keskeisimpiä ominaisuuksia, 

joita olivat muun muassa näytteistystaajuus, amplitudialue ja resoluutio. Taulukossa 1. 

on esitetty useiden tutkittujen antureiden keskeisimpiä ominaisuuksia.  

Taulukko 1. Anturivertailu 

 

Valmistaja Malli Väylätyyppi Maksimi 

näytteistystaajuus 

(Hz) 

Amplitudialue 

(g) 

Resoluutio 

(bittiä) 

Huomioita 

Analog 

Devices 

ADXL345 I²C, SPI 1600 ±2, ±4, ±8, ±16  13 
 

Analog 

Devices 

ADXL346 I²C, SPI 3200 ±2, ±4, ± 8, ±16 13 
 

Analog 

Devices 

ADXL355 I²C, SPI 4000  ±2/±4/±8 20 Alipäästösuodatettu 1000 

Hz:iin 

Analog 

Devices 

ADXL357 I²C, SPI 4000 ±10, ±20, ±40 20 Alipäästösuodatettu 1000 

Hz:iin 

Analog 

Devices 

ADXL372 I²C, SPI 3200 ±200 12 
 

Analog 

Devices 

ADXL375 I²C, SPI 3200 ±200 16 
 

Bosch BMA180 I²C, SPI 2400 1-16 14 
 



 

Bosch BMA456 I²C, SPI 1600 ±2, ±4, ± 8, ±16 16 
 

Kionix KMX62-

1031  

I²C 25600 ±2, ±4, ± 8, ±16 8-16 
 

Kionix KX222-

1054 

I²C, SPI 25600Hz ±8g, ±16g or 

±32g 

8, 16 
 

NXP FXLC9500

0CL 

I²C, SPI 3906 ±2, ±4, ± 8 10-16 3906 Hz näytteistystaajuudella 

resoluutio 10 tai 14 bittiä 

NXP MMA9559

L  

I²C, SPI 3906 ±2, ±4, ± 8 ? 10-16 3906 Hz näytteistystaajuudella 

resoluutio 10 tai 12 bittiä 

ST ISM303D

AC 

I²C, SPI 6400 ±2, ±4, ± 8, ±16  10-16 6400 Hz näytteistystaajuudella 

resoluutio 12 bittiä 

ST 

 

LIS2DH  I²C, SPI 5300 ±2, ±4, ± 8, ±16 8-12 5300 Hz näytteistystaajuudella 

resoluutio 8 bittiä 

ST LIS2DS12 I²C, SPI 6400 ±2, ±4, ± 8, ±16 10-16 6400 Hz näytteistystaajuudella 

resoluutio 12 bittiä 

ST LIS25BA I²C, SPI  2340  ±3.85 16 
 

ST LIS331HH I²C, SPI 1000 ±6, ±12, ±24  16 
 

ST MIS2DH I²C, SPI 5300 ±2, ±4, ± 8, ±16 8-12 5300 Hz näytteistystaajuudella 

resoluutio 8 bittiä 

Inven 

Sense 

MPU-6050 I²C, SPI 1000 ±2, ±4, ± 8, ±16 16 
 

 



 

Tutkittaessa antureita havaittiin, että kaupallisten digitaalisten MEMS-

kiihtyvyysantureiden ominaisuudet ovat usein liian vaatimattomia värähtelymittauksen 

toteuttamiseen, eikä niitä ole siihen tarkoitettukaan. Anturit ovat usein 3-akselisia, eli 

mittaavat kiihtyvyyttä kolmessa suunnassa, ja ne ovat tarkoitettu esimerkiksi kappaleiden 

asennon tunnistamiseen. Tutkimuksen perusteella kävi ilmi, ettei juuri minkään 

digitaalisen kiihtyvyysanturin ominaisuudet täyttäneet kaikkia vaadittuja ominaisuuksia, 

vaan esimerkiksi yksi ominaisuus saattoi alittua muiden täyttyessä. Anturilla esimerkiksi 

saattoi olla riittävä resoluutio ja amplitudialue, mutta siinä ei vastaavasti ollut tarpeeksi 

korkea näytteistystaajuus.  

Joillakin antureilla havaittiin resoluution laskevan, kun näytteistystaajuus kasvoi. 

Esimerkiksi ST:n LIS2DH-kiihtyvyysanturilla resoluutio oli 1344 Hz:n 

näytteistystaajuudella 12 bittiä, kun taas 5300 Hz:n näytteistystaajuudella se oli enää vain 

8 bittiä. (STMICROELECTRONICS 2018, LIS2DH, s. 17) 8-bittinen resoluutio ei ole 

riittävä värähtelymittauksen toteuttamiseen, joten tätä anturia ei voida käyttää 

mittauksessa.  

ADXL357-kiihtyvyysanturi vaikutti soveltuvan ominaisuuksiensa puolesta hyvin 

värähtelymittaukseen. Siinä on muun muassa 20 bitin resoluutio, amplitudialue 

valittavissa 10-40 g:n väliltä ja näytteistystaajuus 4000 Hz. Tässä anturissa oli kuitenkin 

alipäästösuodatin 1000 Hz:n taajuudella, joten sillä ei olisi pystytty mittaamaan kuin noin 

500 Hz:n taajuista värähtelyä. 

Koska oikeastaan mikään anturi ei vastannut täydellisesti edellä asetettuja vaatimuksia, 

täytyi kriteereistä joustaa, jotta värähtelymittaus voitiin suorittaa. 

Tarkempaan tarkkailuun valittiin kaksi anturia, LIS2DS12 ja ADXL345, joiden 

ominaisuudet soveltuivat melko hyvin värähtelymittauksen toteuttamiseen. Molemmat 

anturit olivat saatavilla MEMS-integroiduilla piireillä. Lisäksi niihin oli saatavilla 

avoimessa käytössä olevat ohjelmakoodit. ADXL345-anturille github.com -sivustolla oli 

saatavilla useita ohjelmakoodeja, ja LIS2DS12-anturille ohjelmakoodi olisi voitu 

muokata ST:n antureille tarkoitetuista muista saatavilla olleista ohjelmakoodeista.  

LIS12DS12-kiihtyvyysanturissa on 6,4 kHz:n näytteistystaajuus ja amplitudialue on 

valittavissa ±2, ±4, ± 8, ±16 g:n vaihtoehtojen väliltä. Sen resoluutio laskee ainoastaan 

6,4 kHz:n näytteistystaajuudella 16 bitistä 12 bittiin. (STMICROELECTRONICS 2018, 



 

LIS2DS12, s. 1, 44). Kuvassa 8 on esitettynä LIS2DS12-kiihtyvyysanturi, joka on 

integroitu piirilevyyn.  

   

Kuva 8. LIS2DS12-kiihtyvyysanturi. 

Värähtelymittaus päätettiin lopulta toteuttaa ADXL345-kiihtyvyysanturilla, koska se oli 

LIS2DS12-kiihtyvyysanturia aiemmin saatavilla.  

ADXL345-kiihtyvyysanturissa on muun muassa 3,2 kHz:n näytteistystaajuus, joka riittää 

suunnilleen 1,6 kHz:n taajuusalueen mittaamiseen näytteistystaajuusteoreeman 

mukaisesti. Anturissa on 13-bittinen A/D-muunnin ja amplitudialue on valittavissa ±2 g, 

±4 g, ±8 g, ja ±16 g: n vaihtoehtojen väliltä. Kiihtyvyyttä voidaan mitata kolmessa 

suunnassa.  (ANALOG DEVICES, ADXL345 2018, s.1, 4) 

Anturilla voidaan mitata sekä dynaamista (liikkeen aiheuttamaa), että staattista (esim. 

gravitaation aiheuttamaa) kiihtyvyyttä. Anturissa on polypiistä valmistettu kiekko, joka 

liikkuu, kun anturiin kohdistuu voima. Piikiekon päällä olevat monikiteiset piijouset 

joustavat kiekon mukaan ja aiheuttavat kiihtyvyyteen verrattavan resistanssin muutoksen. 

(ANALOG DEVICES, ADXL345 2018, s.13). 

 

ADXL345-kiihtyvyysanturin resoluutio ei täytä aiemmin asetettuja vaatimuksia, mutta se 

voi silti soveltua jyrsimen värähtelyn mittaamiseen, koska mittauksen tarkoituksena on 

vain havaita jyrsimen väärinkäytöstä aiheutuvat värähtelytasojen kasvut tietyillä 

taajuuksilla. Matala resoluutio vähentää erottelutarkkuutta, eli tarvitaan suurempi 

sisääntulossa tapahtuva muutos, jotta anturin ulostulo muuttuu. Yhtälön (1) avulla 

saadaan laskettua anturin erottelukyky tietyllä bittimäärällä ja amplitudialueella. 

 

𝑅 =
2×𝐴×𝐺

2𝑛 ,    (1) 

 



 

missä R on erottelukyky [𝑚/𝑠2], 

 A on amplitudialue [g], 

 G on putoamiskiihtyvyys [𝑚/𝑠2], 

 n on anturin resoluutio. 

  

Näin ollen ADXL345-kiihtyvyysanturin erottelutarkkuudeksi saadaan 16 g:n 

amplitudialueella ja 13 bitin resoluutiolla: 

 

𝑅 =
2 × 16 × 9,80665 𝑚/𝑠2

213
= 0,038307

𝑚

𝑠2
≈ 0,038 𝑚/𝑠2  

 

eli anturi kykenee tunnistamaan 0,038 m/s2 :n suuruisen kiihtyvyyden muutoksen anturin 

sisääntulossa. 

 

CNC-jyrsimen mittauksessa selvitetään, mitkä ominaisuuksista osoittautuvat 

rajoittaviksi, eli täytyykö kaikki vaatimukset toteutua vai ovatko ominaisuudet edes 

riittäviä kyseiseen mittaukseen. Tarkasteltavana on esimerkiksi, onko 3200 Hz:n 

näytteistystaajuus riittävä, ja onko mahdollista havaita jyrsimen väärinkäytöstä aiheutuva 

värähtely riittävän hyvin tällä alemman resoluution anturilla. 

1.7 Ohjelmakoodit 

1.7.1 ADXL345-anturin ohjelmakoodi 

ADXL345:lla suoritettavaa värähtelymittausta varten Raspberry Pi:hin tuli asentaa 

ohjelmakoodi, joka suoritti datanvaihdon anturin ja tietokoneen välillä. Tässä 

kandidaatintyössä ohjelmointikielenä käytettiin Pythonia. Avoimella kooditiedostojen 

jakamiseen tarkoitetulla github.com -sivustolla oli saatavissa useita ADXL345-anturille 

tarkoitettuja ohjelmakoodeja.  

Kokeiltiin useita kooditiedostoja, joilla värähtelymittaus voitaisiin toteuttaa. Koodeista 

käyttökelpoisimmaksi todettiin osoitteesta https://github.com/xto-b/vibration löytyvä 

ohjelmakoodi. Ohjelma piirtää anturilta saatavasta datasta kiihtyvyyssignaalin sekä 

tulostaa kolmen akselin kiihtyvyystiedot. Tiedosto käyttää datansiirtoon I2C-väylää. 



 

Kooditiedostoa muokattiin hieman, jotta se soveltuisi paremmin mittauksen 

suorittamiseen. Esimerkiksi amplitudialue asetettiin 16 g:hen ja koodiin lisättiin osio, 

joka tulostaa jokaiselta akselilta saadun kiihtyvyystiedon omalle palstalleen yksikössä g. 

Saatu data tallennettiin tekstitiedostoksi, joka on kuvan 9 mukaista. Koodiin määritettiin 

näytteiden määrä, joiden näytteistämiseen kuluvan ajan ohjelma mittasi. Tämän 

perusteella määritettiin todellinen näytteistystaajuus, joka asetettiin datan 

käsittelytiedostoon ja se piirsi mittausdatasta kiihtyvyyssignaalin ja kiihtyvyysspektrin. 

ADXL345-kiihtyvyysanturin ohjelmakoodi on liitteessä 1.  

 

Kuva 9. Anturin kiihtyvyysdataa kolmelta akselilta. 

1.7.2 ADXL345-kiihtyvyysanturin signaalinkäsittelytiedosto 

Hackaday.io -sivustolta löydettiin vapaassa käytössä oleva analogiselle ADXL335-

kiihtyvyysanturille tarkoitettu datankäsittelyn ohjelmakoodi (Hackaday 2018), jonka 

pohjalta muokattiin lyhyempi ja käyttökelpoisempi ohjelmakoodi ADXL345-anturin 

tiedostojen käsittelyyn. Ohjelma piirtää valitusta datasta kiihtyvyyssignaalin sekä FFT-

muunnosta käyttäen kiihtyvyyden taajuusspektrin. ADXL345-kiihtyvyysanturin 

signaalinkäsittelytiedosto on liitteessä 2.  

 

 

 

 

 

 



 

2 CNC-JYRSIMEN VÄRÄHTELYMITTAUKSET 

Anturin mukana tulleet pinnit juotettiin kiinni anturiin. Tämän jälkeen anturi kiinnitettiin 

kuutionmalliseen puukappaleeseen kuvan 10 mukaisella ruuvikiinnityksellä. Anturi 

kytkettiin Raspberry Pi:hin I2C-väyläkytkennällä periaatekuvan mukaisesti (Kuva 11). 

Anturia ei kalibroitu erikseen, mutta mittaustulosten havaittiin asettuvan melko hyvin 

kohinan puitteessa oikealle tasolle, kun anturiin ei kohdistunut värähtelyä. 

 

  

Kuva 10. Anturin kiinnitys puukappaleeseen. 

 

 

Kuva 11. Anturin kytkentä Raspberry Pi:hin (Sidonline 2018). 



 

Koodia kokeiltaessa havaittiin, että näytteistystaajuuden ollessa maksimissaan, eli 3200 

Hz, ei anturilta saatavien kiihtyvyysnäytteiden määrä kuitenkaan ollut lähelläkään tätä 

nopeutta. ADXL345-anturilla mitattujen arvojen todellinen näytteistystaajuus saatiin 

selville koodissa olleen näytteistysmäärän sekä näytteistykseen kuluvan ajan mittaavan 

laskurin perusteella (näytteiden määrä/näytteistysaika). Näytteistystaajuus osoittautui 

olevan ainoastaan noin 578 Hz. Näytteistyksen hitauden syyksi epäiltiin I2C-väylän 

tukkeutumista suuren datansiirtomäärän vuoksi.  

I2C-väylän siirtonopeus on tavallisesti 100 kHz, mutta sitä voisi nostaa 400 kHz:iin. 

Väylän siirtonopeuden muuttaminen ei kuitenkaan onnistunut ja ongelma jäi 

ratkaisematta. Mittaus päätettiin toteuttaa näillä mittausasetuksilla ja lopuksi arvioida 

niiden riittävyyttä. 

Mittausvaiheessa laitteisto kiinnitettiin CNC-jyrsimeen kuvan 11 mukaisesti. 

Puukappale-anturi-yhdistelmä kiinnitettiin jyrsimen karaan ruuvipuristimella. Anturi 

asemoitiin siten, että anturin mittaava z-akseli osoitti kuvan suunnassa ylöspäin karan 

suuntaan, x-akseli oikealle ja y-akseli eteenpäin (kuva 12). Kun mittausjärjestelmä oli 

valmis, aloitettiin mittaukset. 

Mittauksia suoritettiin viisi kertaa siten, että jyrsimen lastuamisasetuksia vaihdettiin 

jokaisella mittauskerralla. Lastuamisasetuksia muuttamalla pyrittiin selvittämään, miten 

eri ajonopeudet vaikuttavat värähtelytasoihin, ja mitä ominaisuuksia anturilta 

vaadittaisiin, jotta se voisi toimia osana jyrsimen valvontajärjestelmää. Jyrsinajojen 

lastuamisasetukset ovat esitettynä taulukossa 2. 

 

Kuva 12. Anturin ja laitteiston kiinnitys CNC-jyrsimen karaan. 



 

Taulukko 2.  CNC-jyrsimen lastuamisasetukset mittauksissa 1-5. 

Mittaus Työkalun 

halkaisija (mm) 

Karan 

pyörimisnopeus 

(rpm) 

Karan 

pyörimisnopeus 

(Hz) 

Lastuamissyvyys 

(mm) 

Syöttönopeus 

(mm/min) 

 

Mittaus 1 8 10 000  166,7 2 750 

Mittaus 2 8 10 000 166,7 4 750 

Mittaus 3 8 12 000 200 4 750 

Mittaus 4 8 5000 83,3 4 750 

Mittaus 5 8 10 000  166,7 4 3000 

 

Anturilta saadut kiihtyvyystiedot tallennettiin tekstitiedostoiksi, jonka jälkeen niistä 

piirrettiin kiihtyvyyssignaalit ja kiihtyvyysspektrit analysointia varten. 

Kiihtyvyyssignaaleiden piirtämistä varten signaalien piirto-ohjelmaan asetettiin 

näytteistystaajuudeksi 578 Hz todellisen näytteistystaajuuden mukaisesti. Akselin z-

suunnassa mitatusta arvosta vähennettiin luku 1 koodissa, jotta skaalaus olisi sama 

kaikissa akseleissa. Yksikössä g olleet arvot kerrottiin putoamiskiihtyvyyden kertoimella 

9.80665, jotta arvot olisivat yksikössä m/s2.  

Mittaukset suoritettiin CNC-jyrsimelle samaan aikaan myös Beckhoffin ELM3604-

värähtelymittauskortilla ja siihen liitetyllä anturilla. Tällöin ADXL345-anturin 

mittaamalle tulokselle saatiin vertailutulokset. Beckhoffin mittauskorttiin liitetty anturi 

näkyy kuvan 12 vasemmassa yläkulmassa. Teemu Niemi laati kandidaatintyönsä näistä 

mittauksista sekä värähtelymittauskortin käyttöönotosta.  

 Vertailumittauksessa anturin näytteistystaajuus oli 20 000 Hz, joten sillä pystyttiin 

mittaamaan värähtelyä taajuusalueella 0-10 000 Hz. Näistä mittauksista saadusta datasta 

piirrettiin kiihtyvyyssignaalit ja kiihtyvyysspektrit, joihin ADXL345-anturin tuloksia 

voitiin verrata. Vertailumittauksen data oli eri muodossa kuin ADXL345-anturilla mitattu 

data, jonka vuoksi datan käsittelyohjelmasta muokattiin toinen ohjelma, jolla signaalien 

piirtäminen onnistui. Data tallennettiin tekstitiedostoksi, joka on kuvan 13 mukaista. 



 

Vasemmalla palstalla näkyy aika sekunnin tuhannesosina ja oikealla palstalla anturin 

kiihtyvyysarvot. Vertailumittauksen datan käsittelytiedosto on liitteessä 4.  

 

Kuva 13. Vertailumittauksen dataa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 MITTAUSTULOSTEN ANALYSOINTIA 

Mittauksen 1 perusteella piirretyt ADXL345-anturin kiihtyvyyssignaalit sekä 

kiihtyvyysspektrit ovat esitetty kuvissa 14, 15 ja 16. Mittauksen 1 vertailumittauksen 

kiihtyvyyssignaalit ja kiihtyvyysspektrit ovat kuvassa 17. Muista mittauksista piirretyt 

kiihtyvyyssignaalit ja kiihtyvyysspektrit ovat näkyvillä liitteessä 4. Tuloksissa ovat 

esitettynä ADXL345-anturilla mitatut tulokset kolmella akselilla, sekä niiden alapuolella 

Beckhoffin värähtelymittauskortilla mitatut tulokset. 

 

Kuva 14. ADXL345-anturin X-akselin kiihtyvyyssignaali ja kiihtyvyysspektri 

mittauksesta 1. 

    

Kuva 15. ADXL345-anturin y-akselin kiihtyvyyssignaali ja kiihtyvyysspektri 

mittauksesta 1. 



 

 

 

 

Kuva 16. ADXL345-anturin z-akselin kiihtyvyyssignaali ja kiihtyvyysspektri 

mittauksesta 1. 

 

Kuva 17. Vertailuanturin kiihtyvyyssignaali ja kiihtyvyysspektri mittauksesta 1. 

Näytteistystaajuuden jäätyä liian matalaksi, ei mittausyhdistelmällä pystytty mittaamaan 

kuin noin 380 Hz taajuista signaalia. Näin ollen signaalista saatu informaatio jäi hyvin 



 

vajaaksi ja todennäköisesti myös vääristyneeksi laskostumisen vuoksi. Näin alhaisella 

näytteistystaajuudella mittaussignaaliin sekottui korkeampitaajuisten värähtelyjen 

komponentteja, jotka vääristivät signaalia. Taajuusspektreistä ei erottunut esimerkiksi 

edes komponentteja jyrsimen pyörimistaajuudella, mikä viittasi siihen, ettei mittaus 

onnistunut. 

ADXL345-anturilla ja vertailuanturilla mitattuja kiihtyvyysspektrejä vertaamalla 

havaittiin, ettei ADXL345-anturin mittauksen taajuusalue ole läheskään riittävä, jotta 

jyrsimen aiheuttamat värähtelyn taajuuskomponentit näkyisivät. Mitatuissa 

vertailuspektreissä näkyi taajuuskomponentteja jopa yli 8000 Hz:n taajuudella. Vertailu 

signaalien välillä oli vaikeaa, koska datankäsittelyohjelma ei mahdollistanut 

vertailusignaalin tarkastelua pelkästään matalalla taajuusalueella.  

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että jotta Raspberry Pi:llä ja siihen liitetyllä ADXL345-

anturilla tai vastaavalla anturilla voitaisiin suorittaa värähtelymittauksia, tulisi anturin ja 

mittalaitteen välisen datan siirtonopeuteen liittyvät ongelmat ratkaista. Toinen vaihtoehto 

olisi käyttää I2C-väylän sijasta nopeampaa SPI-väylää, jotta anturin 

maksiminäytteistystaajuus saataisiin käyttöön. CNC-jyrsimen mittaukseen ADXL345-

kiihtyvyysanturi ei kuitenkaan soveltuisi edes täydellä näytteistystaajuudella, koska 

vertailumittauksissa havaittiin lastuamisasetusten mukaan muuttuvia 

värähtelykomponentteja yli 8000 Hz:n taajuuteen asti. 

Tulosten perusteella havaittiin myös, että ADXL345-anturin 16 g:n amplitudialue jäi 

muutamissa mittauksissa hieman vajaaksi (ks. liite 4), joten CNC-jyrsimen värähtelyn 

mittaamisessa kannattaisi käyttää hieman suuremman amplitudialueen anturia. 



 

4 YHTEENVETO 

Työn teoriaosuudessa perehdyttiin kunnonvalvonnan värähtelymittaukseen, 

kiihtyvyysantureihin ja Raspberry Pi -tietokoneeseen. 

Värähtelymittaus on yleinen kunnonvalvonnan menetelmä, jonka avulla saadaan tietoa 

värähtelevän laitteen kunnosta. Värähtelymittauksessa käytetään tyypillisesti siirtymä-, 

nopeus- tai kiihtyvyysanturia. Kokonaistasomittauksilla tarkoitetaan värähtelymittauksia, 

jolloin aikatason signaalista laskettuja tunnuslukuja seurataan ja verrataan niitä edellisiin 

mittauksiin tai taulukkoarvoihin. Tarkempaa analysointia varten värähtelevästä laitteesta 

tallennetaan sekä aika-, että taajuustason signaalia. Näitä signaaleja analysoidaan 

erilaisten signaalinkäsittelyn keinoin, vikataulukoihin vertaamalla sekä trendiseurannalla. 

Anturin mittaamaa signaalia voidaan käsitellä sekä analogisesti ennen A/D-muunninta, 

että digitaalisesti mittalaitteessa. Signaalinkäsittelyllä voidaan saada signaali 

tarkastelijalle edulliseen muotoon. 

Värähtelymittauksessa mittalaitteena toimi Raspberry Pi -tietokone. Se on 

yksipiirilevyinen tietokone, joka soveltuu hyvin sulautettujen järjestelmien projekteihin  

muun muassa suhteellisen korkean tehokkuuden sekä liityntämahdollisuuksiensa 

ansiosta. Väylämahdollisuuksia ovat I2C, SPI ja UART.  

Värähtelymittauksessa käytettäväksi anturiksi valittiin digitaalinen ADXL345-

kiihtyvyysanturi. Sen keskeisimpiä ominaisuuksia ovat 3200 Hz:n näytteistystaajuus, ±16 

g:n amplitudialue ja 13 bitin resoluutio. 

Mittausta varten Raspberry Pi -tietokoneeseen ladattiin ohjelmakoodi, jota muokkaamalla 

saatiin se soveltumaan värähtelymittaukseen. Datan käsittelyä varten ladattiin toinen 

ohjelma, joka piirsi saadusta datasta kiihtyvyyden aikatasosignaalin sekä kiihtyvyyden 

taajuustason signaalin. Tätäkin ohjelmaa muokattiin käyttötarkoitukseen sopivammaksi.  

CNC-jyrsimen värähtelymittaus ei onnistunut halutulla tavalla, koska anturilta saatava 

datataajuus oli paljon luvattua näytteistystaajuutta matalampi. Mittauksia verrattiin 

Beckhoffin värähtelymittauskortilla sekä siihen liitetyllä anturilla mitattuihin 

vertailutuloksiin. Vertailun pohjalta todettiin, ettei ADXL345-kiihtyvyysanturilla 

mitattuja arvoja voinut pitää laisinkaan luotettavina.  
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Liite 1. ADXL345-kiihtyvyysanturin ohjelmakoodi. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Liite 2. ADXL345-kiihtyvyysanturin signaalinkäsittelytiedosto. 

 
 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Liite 3. Vertailuanturin signaalinkäsittelytiedosto. 

 

 

 



 

Liite 4. CNC-jyrsimen värähtelymittauksen tulokset. 

Mittaus 2: 

  

ADXL345-anturin x-akselin kiihtyvyyssignaali ja kiihtyvyysspektri mittauksesta 2. 

 

 

ADXL345-anturin y-akselin kiihtyvyyssignaali ja kiihtyvyysspektri mittauksesta 2. 



 

 

ADXL345-anturin z-akselin kiihtyvyyssignaali ja kiihtyvyysspektri mittauksesta 2. 

Vertailumittaus 2: 

 

Vertailuanturin kiihtyvyyssignaali ja kiihtyvyysspektri mittauksesta 2. 

 

 



 

Mittaus 3: 

 

ADXL345-anturin x-akselin kiihtyvyyssignaali ja kiihtyvyysspektri mittauksesta 3. 

 

 

ADXL345-anturin y-akselin kiihtyvyyssignaali ja kiihtyvyysspektri mittauksesta 3. 



 

 

 

ADXL345-anturin z-akselin kiihtyvyyssignaali ja kiihtyvyysspektri mittauksesta 3 

Vertailumittaus 3: 

 

Vertailuanturin kiihtyvyyssignaali ja kiihtyvyysspektri mittauksesta 3. 

 



 

Mittaus 4: 

 

ADXL345-anturin x-akselin kiihtyvyyssignaali ja kiihtyvyysspektri mittauksesta 4. 

 

 

ADXL345-anturin y-akselin kiihtyvyyssignaali ja kiihtyvyysspektri mittauksesta 4. 

 



 

 

ADXL345-anturin y-akselin kiihtyvyyssignaali ja kiihtyvyysspektri mittauksesta 4. 

Vertailumittaus 4: 

 

Vertailuanturin X-akselin kiihtyvyyssignaali ja kiihtyvyysspektri mittauksesta 4. 

 

 

 

 



 

Mittaus 5: 

 

ADXL345-anturin x-akselin kiihtyvyyssignaali ja kiihtyvyysspektri mittauksesta 5. 

 

 

ADXL345-anturin y-akselin kiihtyvyyssignaali ja kiihtyvyysspektri mittauksesta 5. 

 



 

ADXL345-anturin z-akselin kiihtyvyyssignaali ja kiihtyvyysspektri mittauksesta 5. 

Vertailumittaus 5: 

 

Vertailuanturin kiihtyvyyssignaali ja kiihtyvyysspektri mittauksesta 5. 


