
109Mittaustekniikka

Liitännät ja lisälaitteet

� PC:n yleiset liitännät

� USB, LAN, sarja, rinnakkais, ...

� Lisänäyttö, hiiri, näppäimistö

� GPIB

� Korppuasema (3,5”)

� Lämpöpaperikirjoitin
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Kannettavat oscilloskoopit

� Handheld (Fluke: ScopeMeter)

� Sisältää yleensä myös yleismittarin.

� Pienemmän tehonkulutuksen (akkukäyttöisiä�kelluvat 

sisäänmenot) ja koon takia jäävät suorituskyvyssä

normaaleista oskilloskoopeista. Kuitenkin esim. 200 MHz, 

2,5GS/s ja fft (Fluke ScopeMeter 190) mahdollistavat jo 

monenlaiset käyttökohteet.
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PC-pohjaiset oskilloskoopit

� PCI, PXI (eXtensions for Instrumentation) pohjaiset 

oskilloskooppikortit

� USB:hen liitettävät oskilloskoopit

� Ei vie tilaa pöydällä

� Hyödyntää PC:n prosessoria ja muistia �edullisia

� Ei fyysisiä kontrolleja�säätäminen hankalampaa kuin 

normaalissa oskillskoopissa

� Hitaampia kuin normaalit oskilloskoopit

USB-Instruments
National Instruments
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Spektrianalysaattori

� Spektrianalysaattorilla saadaan mitattua signaalin 

teho/amplitudi taajuuden funktiona (vrt oskilloskooppi, 

jolla mitataan amplitudi ajan funktiona)

� Voidaan havaita kuinka signaalin teho on jakautunut eri 

taajuuksille

� Voidaan nähdä millä taajuuksilla esiintyy häiriöitä
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Signaalin taajuuskomponentit

� Signaalin eri komponentit erottuvat kuvaamalla signaali 

taajuusavaruudessa (Fourier-muunnos)

tt

f

Signaalin eri komponentit aika-

avaruudessa
Signaali Signaalin eri komponentit taajuus-

avaruudessa
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Reaaliaika-analysaattori

� Voidaan käyttää lyhyiden kertailmiöiden mittaamiseen 

esim. äänitasomittareissa

� Kaikkien taajuuskomponenttien samanaikainen 

erottaminen kaistanpäästösuodattimilla ja mittaaminen

� Tarvitaan monta kapeaa suodatinta

� Vaatimaton taajuusresoluutio

suodatin

suodatin

suodatin

suodatin

suodatin

suodatin

suodatin

suodatin

ilmaisin

ilmaisin

ilmaisin

ilmaisin

ilmaisin
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signaali

näyttö
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Pyyhkäisevä spektrianalysaattori

� Erilliset suodattimet korvataan säädettävällä

kaistanpäästösuodattimella

� Laitteisto yksinkertaisempi

� Analysaattori näkee kerrallaan vain kapean kaistan 

signaalista. Muuttamalla kaistan paikkaa muodostetaan 

kuva signaalista taajuusavaruudessa.

� Menetelmällä mahdollista mitata ainoastaan jatkuvia 

signaaleja hitauden takia

Säädettäv kp suodatin ilmaisin

f

signaali

näyttö

Pyyhkäisy 

generaattori
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Pyyhkäisevän spektrianalysaatorin toiminta

� Käytännössä säädettävä kaistanpäästösuodatin 

korvataan superheterodynetekniikalla (vrt. lock-in)

� Signaali sekoitetaan oskillaattorin signaalin kanssa ja 

erotustaajuus kaistanpäästösuodatetaan

� Aika�taajuus: taajuuden muutos signaalin ja suodattimen 

välillä. Ei väliä muutetaanko suodattimen vai signaalin 

taajuutta.

� Yleensä sekoitus tehdään 2-4:ssä vaiheessa

Kaistan-

päästö-

suodatin

ilmaisin

f

signaali

näyttö

Pyyhkäisy 

generaattori

sekoittaja

Säädettävä

oskillaattori

alipäästö-

suodatinvaimennin
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Pyyhkäisevän spektrianalysaattorin 

ominaisuuksia

� Suodattimien kaista määrää resoluutiokaistan eli miten 

lähellä olevat taajuudet pystytään erottamaan toisistaan

� Scan rate. Kaistanpäästösuodattimien leveys vaikuttaa 

käytettävään pyyhkäisynopeuteen. Kapea kaista vaatii 

pidemmän asettumisajan.

� Digitaalisilla suodattimilla saadaan kapea kaista

� Käytetään matalilla taajuuksilla
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Pyyhkäisevän spektrianalysaattorin käyttö

� Taajuuskaista

� Center frequency, span

� Minimum, maximum frequency

� Amplitudi

� Linearinen/logaritminen

� dBm: x = 10 * log10 (P / 1 mW)  (0 dBm = 1 mW)

� Vahvistuksen/vaimennuksen säätö
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Pyyhkäisevän spektrianalysaattorin 

toimintatavat

� Havainnollisuuden, näytön resoluution ja muistin 

rajallisuuden takia jokaista mahdollista taajuutta 

vastaavaa arvoa ei voida esittää.

� Eri tapoja esittää signaalin arvo tiedonkeruuvälillä

� Sample: keskimmäinen arvo

- Poistaa kohinaa, voi jättää pois korkeita taajuuksia

� Positive/negative peak: huipun arvo

- Toimii hyvin jatkuvalle signaalille

� Normal: algoritmi tunnistaa kohinan ja signaalin

- Kohina:parillinen piste�negative peak, pariton 

piste�positive peak

- Nouseva tai laskeva signaali�peak
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Pyyhkäisevän spektrianalysaattorin 

toimintatavat

� Average:

- Eri tavalla laskettuja keskiarvoja tiedonkeruu väliltä

(rms,voltage, log-power) 

- Toimii hyvin tehon mittaamisessa

� Quasi-peak: 

- toistotaajuden mukaan painotettu peak
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Seurantageneraattori (Tracking generator)

� Signaaligeneraattori, joka tuottaa muuttuvataajuista 

signaalia samassa vaiheessa spektrianalysaattorin 

pyyhkäisyn kanssa

� Sama taajuusalue (ei välttämättä pysty samaan 

alarajataajuuteen)

� Säädettävä amplitudi

� Sisäinen tai ulkoinen laite

� Voidaan tarkastella filttereitä, vahvistimia, kaapeleita, 

antureita jne...
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FFT-spektrianalysaattori

� Anti-alias filtteröinti

� Signaalin näytteistys

� Diskreetti fourier muunnos FFT:llä

� Muunnoksessa saadaan kerralla koko signaali taajuuden 

funktiona

� Sisältää myös vaiheinformaation

� Näytteistystaajuus määrää maksimitaajuuden � ei voida 

käyttää korkeille taajuuksille

� Sopii hyvin matalille taajuuksille ja kertailmiöille
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Ikkunointi

� Fourier muunnoksessa jatkuva signaali esitetään 

eritaajuisten siniaaltojen avulla.

� Koska mitataan äärellisen pituisia aikajaksoja, alku- ja 

loppuhetkiin muodostuu epäjatkuvuuskohdat�spektrin 

leveneminen

� Signaalin reunojen vaikutusta voidaan pienentää

käyttämällä ikkunointia (esim. Hamming, Hann, Gauss, 

Bartlet,...), jossa signaali kerrotaan vastaavan pituisella 

ikkunalla.

20 alkion mittainen 
Hamming-ikkuna
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Piezosähköisyys

� Aineen kyky tuottaa sähköinen jännite kun siihen 

kohdistetaan mekaaninen voima (Pierre ja Jacques Curie 1880)

� Toimii molempiin suuntiin: jännitteellä saadaan aikaan 

voima

� Piezosähköiset aineet ovat sähköä johtamattomia kiteitä , 

keraameja tai polymeerejä

� Ensimmäisiä löydettyjä materiaaleja: kvartsilasi, turmaliini, 

Rochelle-suola, ruokosokeri

� Nykyään yleisiä: PZT (lyijyzirkonititanaatti), Bariumtitanaatti 

(BaTiO3), lyijymetaniobaatti (PbNb2O6), PVDF 

(polyvinyylidifluoridi)
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Piezojen käyttökohteita

� Ultraäänianturit

� NDT (non destructive testing)

� Lääketieteellinen kuvantaminen

� Kaikuluotaimet

� Virtausmittarit

� Taajuusalue: Hz - GHz

� Mikrofonit

� Paine- ja värähtelyanturit

� Koneen kunnon arvioiminen tai vikojen havaitseminen 

värähtelyä tutkimalla

� Aktuaattorit

� nm-µm -luokassa tapahtuva paikan säätö (takaisinkytkentä)

� Mm. AFM, SEM, STM, WLI, …
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Piezojen käyttökohteita

� Moottorit

� Lineaariset, rotaatio

� Yksinkertainen rakenne, ei kuluta virtaa pitotilassa

� SAW-filtterit

� Sähköinen signaali �SAW-lähetin�Piezon pinnalla 

etenevät mekaaninen pinta-aalto�SAW-

vastaanotin�suodatettu sähköinen signaali, esim. kännykät

� Kideoskillaattorit

� Akusto-optinen modulaattori (AOM)

� Piezosytyttimet

� Pölyn poisto optiikasta

� Mustesuihkutulostimien kirjoituspäät

� Polttoaineen ruiskutussuuttimet
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Piezon toiminta

� Piezokeraami koostuu kiteistä, joilla 

on dipolimomentti (tetragoninen / 

romboedrinen alkeiskoppi) 

� Curie-lämpötilan yläpuolella, 

kiteestä tulee symmetrinen 

(kuutiollinen alkeiskoppi)

+

-O2-

Pb

Ti, Zr

T>TC

T<TC

www.physikinstrumente.com
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Piezon toiminta

� Normaalisti dipolimomenttien suunnat ovat 

satunnaisia�ei netto polarisaatiota

� Piezo poolataan laittamalla se voimakkaaseen 

sähkökenttään Curie-lämpötilan yläpuolella

� Sähkökenttä poistetaan kiteen jäähdyttyä

� Kiteet jäävät järjestäytyneeseen tilaan ja piezo on 

polarisoitu

-

+

+
-

E
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Piezon toiminta - generaattori

� Jännitteen generointi ulkoisen voiman alla:

� Puristus: Syntyneellä jännitteellä sama polariteetti poolaus 

jännitteen kanssa

� Venytys: Jännite vastakkainen poolausjännitteen kanssa

-

+

+

-
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Piezon toiminta - moottori

� Dimensioiden muutos kytkettäessä jännite piezon napojen 

välille:

� Jännitteellä sama polariteetti kuin poolausjännitteellä: kide 

venyy

� Vastakkainen polariteetti: kide puristuu

-

+

+

-



131Mittaustekniikka

Värähtelymoodit

Kide värähtelee eri moodeilla 

geometriasta riippuen

� Pituus/leveys N31 = f
r
L

� Radiaali Np = f
r
D

� Paksuus (D > 10 Th) Nt = f
r
T

� Pituus, sauva (D < L / 2,5) N33 = f
r
L

� Poikittainen N15 = f
r
T

f
r
=resonanssitaajuus, L=pituus, D=halkaisija, 

T=paksuus

Polarisaatio-

suunta

liike


