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suunnitteluprosessin ratkaisujen iteroinnin, eritoten jos simulaatioiden hyödyntäminen
aloitetaan jo varhaisessa vaiheessa suunnittelua. Tällöin simulaatioista saatavien
tietojen perusteella voidaan muokata ratkaisuja haluttuihin suuntiin. Työn
tavoitteena oli tehdä reaaliaikainen sorvausprosessimalli, joka toimii yhdessä viilusorvin
monikappaledynamiikkamallin kanssa luoden kokonaisen virtuaaliprototyypin viilusorvista.
Sorvimallin luonti oli erillinen projekti saman hankkeen alla. Prosessi- ja sorvimalli
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Simulations and numeric analysis are increasingly used as a part of the design process.
Simulations and virtual prototypes enable faster iteration of design choices, especially when
they are taken advantage of early in the process. This enables to guide the design decisions
to reach wanted directions faster providing shorter design durations and better products.

The aim of this thesis was to create a real-time wood peeling process model, which works in
sync with a veneer peeling lathe multibody system (MBS) model, thus forming a complete
virtual prototype. The MBS model was a separate project done by a different person in
cooperation with this one. Both the peeling process model and the MBS model share a
common interface through which the models are able to communicate between each other.
The communication protocol used enforces the models’ synchronicity.

Themodels send and receive data during every time-step of the simulation. The processmodel
receives position and velocity information about several bodies from the MBS model. After
which the process model finds contact pairs between the log and the bodies, calculates contact
forces using a PID based penalty method. Friction between contact pairs is modeled using a
dynamical friction model. The process model also finds the points where the lathe peeling
tool contacts the log, and calculates the peeling forces using modern fracture mechanics
based equations. After all the forces are calculated, they are sent to the MBS model through
the common interface to be used in the integration of the next time-step.

Both models require a lot of computational resources which makes fulfilling the virtual
prototype’s real-time requirement non-trivial. The models function together and the virtual
prototype can be used as a tool for product development for example sizing the actuators,
comparing different mechanisms and their advantages or for testing control systems. Both
models have areas of development for increasing their performance. In addition, the
communication protocol between the models allows them to be split to different computers
enabling one to make use of extra computational resources.
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1 JOHDANTO

Tietokoneiden laskentatehon kasvu on mahdollistanut enenevässä määrin monimutkaisten,

reaaliaikaisten simulaatioiden ajamisen. Koneiden ja prosessien numeerinen simulointi

monikappaledynamiikan keinoin mahdollistaa nopeamman tuotekehitysprosessin, sekä

tilanteiden tai ongelmien tarkastelun, joihin perinteisemmät metodit ovat monimutkaisia

tai liian hitaita. (García de Jalón 2009, s. 5-6)

Tämä työ on osa Mevea Ltd.:n ja Raute Oyj:n yhteistä projektia, jonka tavoitteena on

luoda uuden, kehitteillä olevan viilusorvin virtuaaliprototyyppi. Virtuaaliprototyyppiä

tulee olla tarvittaessa mahdollista jatkojalostaa työn valmistumisen jälkeen. Tämän

diplomityön tavoitteena on luoda reaaliaikainen sorvausprosessimalli, joka toimii osana

kokonaisen sorvin simulaatiomallia. Sorvin mekaniikka, pneumatiikka, hydrauliikka

ja sorviin liittyvät toimilaitteet on mallinnettu Mevean ohjelmistossa Karli Kundin

toimesta (Kund 2017). Sorvausprosessimalli on tehty Julia-ohjelmointikielellä, ja mallissa

käsitellään pöllin geometria, kontaktit pöllin ja sorvin tukirullien, karojen ja terän välillä,

sekä lasketaan sorvauksesta aiheutuvat leikkausvoimat murtumismekaniikan yhtälöillä.

Saadut voimatiedot lähetetään Mevea-ohjelmistoon yhteisesti määritetyn rajapinnan myötä

sorvimallin monikappaledynamiikan yhtälöiden integroimista varten. Mallien välillä

oleva tiedonsiirto tapahtuu socket-yhteyden avulla, joka varmistaa, että mallit toimivat

synkronoidusti toistensa kanssa. Tällä varmistetaan, ettei malleissa esiinny yksittäisellä

aika-askeleella epämääräisiä tai ylimääräisiä voimia. Sorvausmalli on irroitettu omaksi

kokonaisuudekseen itse sorvimallista, jotta sen kehittelyä voidaan tehdä itsenäisesti

sorvimallista. Lisäksi sorvausprosessimallin täytyy olla siirrettävissä toiseen malliin, johon

on määritelty nykyisen projektin kaltainen rajapinta tietojen kommunikointia varten.
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2 SORVAUS

Sorvaus on osa viiluvanerin valmistusprosessia ja yleisin tapa valmistaa viilua. Sorvauksessa

pölliä pyöritetään sorvin karoilla ja pöllistä leikataan viilua leikkausterällä, jota kuljetetaan

pöllin pyörimiskeskipistettä kohti. Viilu leikkaantuu irti pöllin pinnasta spiraalimaisesti

pöllin pyörimisliikkeen takia. Viilun toinen valmistusmenetelmä on viilun leikkaus, jossa

viilu leikataan pöllistä tasonsuuntaisella liikkeellä. Viilun leikkaus on samantapaista, kuin

viilun höyläys. Viilun leikkausta hyödynnetään hyvää ulkonäköä vaativissa kohteissa, kuten

huonekalut, keittiön tasot ja lattian puulevyt. Leikatun viilun valmistus on hitaampaa ja

kalliimpaa, kuin sorvatun viilun. (Koponen 1995, s. 38) Leikattua viilua ei käsitellä tässä

työssä enempää, sillä se ei ole työn kannalta oleellista.

Sorvauksessa asetetaan viilulle useita, osin vastakkaita vaatimuksia, mikä puun

moninaisuuden materiaalina tekee hyvän sorvaustuloksen saavuttamisesta hankalaa. Viilun

vaatimukset voidaan jakaa kahteen ryhmään, kaupallisiin ja teknisiin vaatimuksiin, joihin

molempiin vaikuttaa olennaisesti onnistunut sorvaustapahtuma. Kaupalliset vaatimukset

perustuvat viilun pinnan laatuun vaikuttaviin tekijöihin ja standardeihin. (Koponen 1995, s.

38) Kaupallisisssa vaatimuksissa tarvitsee ottaa huomioon Koposen (Koponen 1995, s. 38)

mukaan muunmuassa seuraavaa:

" • Pintaviilujen ulkonäköön perustuva luokitus asettaa omia vaatimuksia eri laatuluokissa

esimerkiksi viilun pinnan sileydelle, halkeilulle sekä ulkonäkövirheille.

•Vanerilevynmittoihin vaikuttavat liittyvät tekijät. Näistä tärkein on viilun paksuus, jonka on

oltava riittävä täyttämään standardien vaatimukset. Sorvatun viilun paksuuden on täytettävä

vaneristandardien vaatimukset kuivauksen, liimauksen ja hionnan jälkeen. Liian suuri viilun

paksuus nostaa raaka.aineen kulutusta. Myös viilun pituuden ja leveyden on oltava riittävä

täyttämään standardien mittavaatimukset.

• Vaneristandardien edellyttämien lujuusominaisuuksien täyttämiseksi viilun on oltava

erityisesti poikittaisvetolujuudeltaan riittävän vahvoja."

Viilun tekniset vaatimukset johtuvat sorvauksen jälkeisistä työvaiheista. Viilun
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ominaisuuksien pitää täyttää työvaiheiden vaatimukset, jotta voidaan mahdollistaa onnistunut

vanerin valmistus. Viilun teknisiin vaatimuksiin kuuluvat seuraavat vaatimukset

(Koponen 1995, s. 38-39):

• Sorvatun viilumaton on oltava mahdollisimman ehjä ja pitkä, jotta viilun saanto on

mahdollisimman suuri, ja kuivauskoneiden toiminta on optimaalista. Viilun kutistuminen

kuivauksessa on epäsymmetristä, sillä viilun reunat kuivuvat keskiosaa nopeammin, mikä on

otettava huomioon sorvauksessa.

•Viilujen tulee olla riittävän tasomaisia ja jännityksettömiä, jotta viilujen paikkaus ja saumaus

voidaan toteuttaa onnistuneesti.

• Viilun on täytettävä vanerin liimauksen viilulle asettamat vaatimukset. Viilun tulee olla

tasapaksu ja pinnaltaan sileä, jotta liiman levitys onmahdollisimman tasaista ja liiman kulutus

ei ole turhan suurta.

• Erityisesti vanerin uloimpien, ns. pintaviilujen pinnanlaatu on oltava mahdollisimman

virheetöntä. Edellisten työvaiheiden virheet, kuten sorvauksen liian karkea pinnanjälki,

sorvausterien viiluun painamat juovat ja ohuen viilun aiheuttamat liimauksen läpimenot

tulevat esille vanerin hionnassa. Pintaviilujen liian suuri vaurioutuminen johtaa

vanerituotteen hylkäämiseen ja siten rahallisiin menetyksiin.

• Sorvatun viilun lujuusominaisuudet tarvitsevat olla riittävän suuria, jotta viilu kestää

sorvauksen jälkeiset työvaiheet rikkoutumatta.

2.1 Sorvauksen työvaiheet ja teräkäsitteet

Sorvaus koostuu useasta työvaiheesta, jotka ovat pääpiirteissään seuraavat (Koponen 1995,

2. 39-40):

• Pöllin tuonti sorvin kuljettimelle

• Pöllin siirto keskittäjälle

• Pöllin keskitys

• Pöllin siirto sorvin karoille sorvin siirtovarsien avulla
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• Pöllin pyöristys

• Pöllin sorvaus

• Viilun siirto leikkurille tai kuivaajalle

• Purilaan irrotus sorvista ja sorvausjätteiden siirto käsittelyyn

Pölli siirretään porrasannostelijalla keskittäjälle, jonka karat tarttuvat pölliin. Pölli siirretään

keskittäjällä olevien karojen avulla laserverhosta koostuvan skannerin alle, ja pöllin muoto

kuvataan lasereilla pöllin pyörähdyksen aikana. Pöllistä saadun muototiedon perusteella

keskittäjä laskee pöllille optimiasennon saannon maksimoimiseksi ja kuvassa 1 näkyvä

XY-keskittäjä hakee pöllille lasketun asennon. Pöllin pintaviilu on parempilaatuista, kuin

sydänpuusta saatu viilu, ja onnistuneella keskityksellä saadaan lisättyä pintaviilun saantoa,

joten keskityksellä on merkittävä vaikutus pöllistä saadun viilun tuotolle. (Koponen 1995, s.

40-41)

Kuva 1. Kuvakaappaus XY-keskittäjästä
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Keskityksen jälkeen sorvin siirtovarret tarttuvat pölliin ja siirtävät sen sorvin karoille.

Siirtovarsien tehtävä on vain viedä pölli karoille, eikä pöllin asentoamuuteta enää siirtovarsien

liikkeen aikana. Ennen varsinaisen viilun sorvauksen aloittamista, pyöristetään pöllistä

suurimmat muotovirheet, kuten oksatapit pois. Pölliä pyöritetään sorvin karojen välissä

ja leikkuuterä vuolee pöllistä pois materiaalia. Pölliä ei pyöristetä täysin sylinterimäiseksi

ennen viilun tekemistä, viilun sorvaus aloitetaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa

saannon lisäämiseksi. Sorvauksessa pölliä tuetaan terän vastapuolelta tukirullilla, jotka voivat

olla joko vetäviä tai vapaasti pyöriviä. Tukirullilla estetään pöllin taipuminen terävoimien

vaikutuksesta ja varmistetaan viilun tasapaksuisuus. (Koponen 1995, s. 42-43)

Ennen viilun leikkaamista pöllistä, pölliä puristetaan vastaterällä, joka voi olla joko kiinteä

tai pyörivä vastaterä. Vastaterän toimintona on estää viilun repeytyminen pöllin pinnasta ja

pitää viilun vuolenta leikkauksena. Vastaterällä on merkittävä vaikutus viilun pinnanlaatuun.

Terän ja vastaterän välinen etäisyys, jonka läpi viilu kulkeutuu on pienempi, kuin lopullisen

viilun paksuus, viilu on siten voimakkaan puristuksen alaisena leikkauksen tapahtuessa.

Terien etäisyyden suhdetta lopullisen viilun paksuuteen kutsutaan puristussuhteeksi p, joka

lasketaan yhtälöllä

p =
100 (S − So)

S
(1)

jossa S on viilun nimellispaksuus ja So on vastaterän etäisyys leikkuuterästä. Puristussuhteella

on suuri vaikutus viilun laatuun. (Koponen 1995, s. 43-45)

Sorvauksen keskeisimmät teräkäsitteet näkyvät kuvassa 2. Rintakulma α on terän ulkopinnan

ja leikkaussuuntaan poikkisuoraan olevan tason välinen kulma, ja päästökulma γ on terän

pöllin puoleisen pinnan ja leikkaussuuntaisen tason välinen kulma. Teroituskulma β on

kulma, johon terä on teroitettu. Sen lisäksi terän päähän hiotaan mikrokulma βm, jonka

tarkoituksena on pidentää terän käyttöikää ja vähentää terän tylsymistä (Csanady 2013, s.

2-4) (Koponen 1995, s. 44). Mikrokulmalla on vastaavasti päästökulma βp ja rintakulma βr ,

jotka näkyvät kuvassa 2 b).

Kuvassa 2 a) näkyvätmyös vastaterän rintakulmaα1, teroituskulma β1 ja päästökulma γ1, sekä



16

Kuva 2. Sorvin teräkulmat ja käsitteet. (Koponen 1995, s. 44, muokattu)

viilun nimellispaksuus S. Sorvauksessa sorvin terän leikkauspiste on usein hieman alempana,

kuin pöllin pyörimisakseli. Tätä etäisyyttä h kutsutaan terän korkeudeksi. Vastaterän etäisyys

leikkuuterästä on So, joka määrää yhdessä viilun nimellispaksuuden kanssa puristussuhteen

yhtälön 1 mukaisesti. (Koponen 1995, s. 44)
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3 MONIKAPPALEDYNAMIIKKA

Monikappaledynamiikalla tutkitaan useiden kappaleiden käyttäytymistä ja liikkeitä ajan

suhteen. Kappaleiden liikkeet voivat olla rajoitettuja toisen kappaleen suhteen

yhdellä tai useammalla tavalla. Kappaleet voivat muodostaa rajoitteiden avulla jonkin

todellisen mekanismin, kuten teollisuusrobotin varren ja tartuntatyökalun tai esimerkiksi

ajoneuvon. Monikappaledynamiikka voidaan jakaa kolmeen aihealueeseen kappaleiden

tyyppien mukaan, jäykkien kappaleiden dynamiikkaan, lineaarisesti joustavien kappaleiden

dynamiikkaan, sekä epälineaarisesti joustavien kappaleiden dynamiikkaan. (Bauchau 2011,

s. 569-571)

Jäykät kappaleet ovat nimensä mukaisesti täysin jäykkiä eivätkä koe muodonmuutoksia

simulaation aikana, esimerkiksi kappaleiden törmätessä toisiinsa. Todellisilla kappaleilla

on aina muodonmuutoksia, mutta usein muodonmuutokset eivät ole suuria. Kappaleiden

ollessa riittävän suuria niiden kokemiin muodonmuutoksiin nähden, voidaan laskentaa

yksinkertaistaa huomattavasti laskentatarkkuuden siitä juurikaan kärsimättä, kun oletetaan

kappaleiden olevan täysin jäykkiä. Vaikka itse kappaleet ovat jäykkiä, voidaan kappaleiden

välille asettaa elastisia komponentteja, kuten jousia, joustavia niveliä tai voimaelementtejä,

joiden avulla voidaan kuvata lokaalisia joustoja. (Bauchau 2011, s. 570)

Lineaarisesti joustaville kappaleille oletetaan, että venymä-muodonmuutossuhde pysyy

lineaarisena sekä että venymät ovat pieniä (ε << 1) kaikille kappaleille. Lineaarisesti

joustavat kappaleet kuvataan tyypillisesti ominaismuotojen ja kelluvan koordinaatiston

menetelmän avulla. (Bauchau 2011, s. 570)

Epälineaarisesti joustavilla kappaleilla venymä-muodonmuutossuhde muuttuu

epälineaariseksi tai kappaleiden kokemat venymät kasvavat suuriksi. Kun venymät

kasvavat suuriksi, ominaismuotojen käyttäminen kappaleiden kuvaamiseen ei enää ole

luotettavaa, vaan kuvaamisessa täytyy hyödyntää materiaalien epälineaarisia konstitutiivisia

malleja. (Bauchau 2011, s. 570)

Monikappaledynamiikkaan on kehitetty useita erilaisia kuvauksia, kuten esimerkiksi

Newton-Euler, D’Alembertin periaate, Lagrangen mekaniikka, sekä Euler-Lagrangen
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yhtälöt (Bauchau 2011, s. 285-345). Tässä työssä käsitellään niistä tarkemmin vain

yksinkertainenNewton-Eulerin yhtälöihin pohjautuva 3D-tapaus, jossa kappaleita käsitellään

partikkelijoukkona, sillä työn pääpaino ei ole ollut monikappaledynamiikan mallintamisessa

ja se soveltuu pöllin muodon määrittämiseen riittävän hyvin.

3.1 Partikkelin dynamiikka

Partikkelit ovat pistemäisiä kappaleita, joilla onmassa, asema, nopeus sekä kyky vastaanottaa

voimia, mutta niillä ei ole muotoa. Partikkeleilla ei siten ole myöskään orientaatiota

eikä niihin voi kohdistua momentteja. Yhdelle partikkelille 3D-avaruudessa määritellään

tilavektori Y(t)

Y(t) = ©«
x(t)

v(t)
ª®¬ (2)

jossa x(t) =
©«

x

y

z

ª®®®®¬
on vektori, joka kertoo partikkelin aseman globaalissa karteesisessa

koordinaatistossa ja v(t) = Ûx(t) = d
dt x(t) on vektori, joka kertoo partikkelin hetkittäisen

nopeuden. (Baraff 1999, s. D2) Jos partikkelin liikettä ei ole rajoitettu, voidaan sen liike ja

siis tilavektorin muutos ajan suhteen kuvata yhtälöllä

d
dt

Y(t) = d
dt

©«
x(t)

v(t)
ª®¬ = ©«

v(t)

F(t)/m
ª®¬ (3)

jossa vektori F(t) on kaikki partikkeliin kohdistuvat ulkoiset voimat, kuten painovoima, tuuli,

jousivoimat yms. ja m on partikkelin massa. (Baraff 1999, s. D2) Partikkelijoukolle n yhtälöt

2 ja 3 toimivat suoraan laajentamalla tilavektori muotoon



19

Y(t) =

©«

x1(t)

v1(t)

.

.

.

xn(t)

vn(t)

ª®®®®®®®®®®®®®®®®¬

(4)

jossa xi(t) ja vi(t) ovat i:dennen partikkelin asema ja nopeus. (Baraff 1999, s. D2-D3)

3.2 Jäykän kappaleen dynamiikka

Kappale eroaa partikkelista sillä, että sillä on aseman lisäksi orientaatio, sekä lisäksi

kappaleella on joku muoto ja tilavuus jonka se täyttää globaalissa koordinaatistossa.

Kappaleita voidaan kuvata partikkelijoukkona, johon kohdistuu ulkoisia ja sisäisiä voimia.

(Bauchau 2011, s. 201-202) (Baraff 1999, s. D4) Lisäksi kappaleen kuvaamiseksi

otetaan usein käyttöön toinen, kappaleeseen kiinnitetty paikallinen referenssikoordinaatisto.

Kappaleen asema ja orientaation määrittäminen 3D-avaruudessa vaatii vähintään kuusi

parametria: kolme koordinaattia, jotka kertovat kappaleen jonkin pisteen aseman,

sekä kolme parametria, jotka kertovat kappaleen orientaation. (Shabana 2001, s.

379) Kappaleen orientaatio voidaan kuvata esimerkiksi Eulerin kulmien avulla, jolloin

orientaatiovektori on θ(t) =
©«
φ

ρ

γ

ª®®®®¬
. Edellä kuvatun vektorin komponentit ovat kappaleen

Eulerin kulmia, so. kolme peräkkäistä rotaatiota kappaleen referenssikoordinaatiston

eri akselien ympäri. (Shabana 2001, s. 388-389) Kappaleen pisteen asema, joka

paikallistaa referenssikoordinaatiston aseman, kuvataan yksittäisen partikkelin asemaan

käytetyllä vektorilla x(t). Laskennan yksinkertaistamiseksi on suositeltavaa asettaa

referenssikoordinaatiston origo kappaleen massakeskipisteeseen. (Shabana 2001, s. 379)

(Baraff 1999, s. D4) Tämä myös liittää x(t):hen suoran fyysisen merkityksen, joka

on kappaleen massakeskipisteen asema globaalissa koordinaatistossa ajan hetkellä t.

Kappaleen orientaatio voidaan muuntaa lokaalista globaaliin koordinaatistoon 3x3 kokoisen

rotaatiomatriisin R(t) avulla. Jos R(t) määrittää kappaleen rotaation massakeskipisteen
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ympäri, voidaan kappaleen piste p̄i kuvata globaalissa koordinaatistossa ajan hetkellä t

kiertämällä pistettä massakeskipisteen ympäri ja lisäämällä siihen kappaleen translaatioliike

(Baraff 1999, s. D4)

p(t) = x(t) + R(t)p̄i (5)

Rotaatiomatriisin R(t) komponentit ovat

R(t) =
©«
rxx ryx rzx

rxy ryy rzy

rxz ryz rzz

ª®®®®¬
(6)

Rotaatiomatriisin komponenteille saadaan fyysinen merkitys tarkastelemalla esimerkiksi

lokaalia x-akselia, ®x =
©«
1

0

0

ª®®®®¬
. Ajan hetkellä t, ®x:n suunta globaalissa koordinaatistossa on

®X = R(t)®x =
©«
rxx

rxy

rxz

ª®®®®¬
, mikä on rotaatiomatriisin R(t) ensimmäinen sarake. Rotaatiomatriisin

sarakkeet siis kertovat kappaleen referenssikoordinaatiston akselien x-, y- ja z-suunnat

globaalissa koordinaatistossa ajan hetkellä t. Kuvassa 3 näkyy kappaleen pisteen p0

transformaatio lokaalista globaaliin koordinaatistoon. (Baraff 1999, s. D4-D5)
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Kuva 3. Kappaleen transformaatio lokaalista koordinaatistosta globaaliin koordinaatistoon.

(Baraff 1999, S. D5)

3.2.1 Massa ja massakeskipiste

Kuvattaessa kappaletta partikkelijoukkona, joiden väliset etäisyydet toisistaan eivät muutu

lokaalissa koordinaatistossa, tarvitsee massakeskipisteen laskemista varten ensin määrittää

kappaleen kokonaismassa. i:nnen partikkelin massa on mi, jolloin kappaleen kokonaismassa

M on

M =
N∑

i=1
mi (7)

jossa N on partikkelien määrä. (Baraff 1999, s. D9) Jokaisella partikkelilla on muuttumaton

asema r̄0i lokaalissa koordinaatistossa. Tällöin partikkelin i globaali asema ajan hetkellä t

saadaan yhtälöstä

ri(t) = R(t)r̄0i + x(t) (8)

Massakeskipisteen asema globaalissa koordinaatistossa saadaan nyt

CoM =
∑

miri(t)
M

(9)

Referenssikoordinaatiston origon ollessa massakeskipisteessä on nyt
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∑
miri(t)
M

= 0 =
©«
0

0

0

ª®®®®¬
(10)

On mahdollista osoittaa, että x(t) on massakeskipisteen asema globaalissa koordinaatistossa

ajan hetkellä t. Käyttämällä yhtälöä 8, joka kertoo partikkelin globaalin aseman ajan hetkellä

t, saamme massakeskipisteeksi

∑
miri(t)
M

=

∑
mi (R(t)r̄0i + x(t))

M
=

R(t)∑ mi r̄0i +
∑

mix(t)
M

= x(t)
∑

mi

M
= x(t) (11)

Määritettäessä massakeskipiste tälllä tavalla, on mahdollista eritellä kappaleen dynamiikka

lineaarisiin ja angulaariisiin komponentteihin, jotka voidaan ratkaista erikseen, jonka jälkeen

kokonaisliike saadaan näiden komponenttien superpositiolla. (Baraff 1999, S. D9-D10)

3.2.2 Orientaation kuvaus rotaatiomatriisilla

Koska kappaleen dynamiikka voidaan jakaa lineaariseen ja angulaariseen komponentteihin,

saadaan kappaleen lineaarinen nopeus suoraan derivoimalla massakeskipisteen asema ajan

suhteen, kuten yksittäisen partikkelin tapauksessa.

v(t) = Ûx(t) (12)

Lineaarisen liikkeen lisäksi kappale voi myös pyöriä. (Baraff 1999, s. D5-D6)

Kappaleen orientaation muutos voidaan kuvata kappaleen pyörimisenä vektorin ympäri,

joka kulkee kappaleen massakeskipisteen lävitse. Koska kappaleen liike voidaan jakaa

translaatioon ja rotaation, täytyy kappaleen orientaationmuutos tapahtua puhtaasti rotaatiosta

kappaleen massakeskipisteen pysyessä paikallaan. Kappaleen rotaatio voidaan kuvata

kulmanopeusvektorilla ω(t). Vektorin ω(t):n suunta kertoo pyörimisvektorin suunnan,

jonka ympäri kappale pyörii ja ω(t):n suuruus | |ω(t)| | kertoo kuinka nopeasti kappale

pyörii. Yhteys rotaatiomatriisin ja kulmanopeuden välillä saadaan, kun otetaan huomioon,
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että rotaatiomatriisin sarakkeet kuvaavat kappaleen transformoituja akseleita. Tällöin on

ilmeistä, että ÛR(t):n sarakkeiden täytyy kuvata akselien suuntien muutosnopeutta. Kuvassa

4 näkyy kappale jolla on kulmanopeus ω(t), ja vektori r(t), joka on kiinni kappaleessa

ja pyörii sen mukana. Koska r(t) on suunta, se ei ole riippuvainen translaatiosta, jolloin

Ûr(t) on riippumaton v(t):stä. r(t) voidaan jakaa kahteen vektoriin a ja b, joista a on

yhdensuuntainenω(t):n kanssa jab on sitä kohtisuoraan. Jos kappale pyörii täyden kierroksen

muuttumattomalla kulmanopeudella, r(t) piirtää avaruuteen ympyrän, jonka keskiö on ω(t),

ja jonka säde on | |b| |. r(t):n kulkiessa ympyrän piirillä, on sen muutosnopeuden suuruus

| |r(t)| | = | |b| | | |ω(t)| |. Koska b on kohtisuorassaω(t):hen, on niiden ristitulon suuruus silloin

(Baraff 1999, s. D6-D7)

| |ω(t) × b| | = | |ω(t)| | | |b| | (13)

jolloin Ûr(t) = ω(t) × b, mutta koska r(t) = a + b ja a on yhdensuuntainen ω(t):n kanssa, on

ω(t) × a = 0 ja voimme kirjoittaa

Ûr(t) = ω(t) × b + ω(t) × a = ω(t) × (a + b) = ω(t) × r(t) (14)

Nyt voimme kuvata R(t):n ja ω(t):n yhteyden. Ajan hetkellä t kappaleen x-akselin suunta

globaalissa koordinaatistossa on R(t):n ensimmäinen sarake, eli
©«
rxx

rxy

rxz

ª®®®®¬
. Käyttämällä edellä

johdettua ristituloa on vektorin derivaatta ilmaistavissa

Ûx = ω(t) ×
©«
rxx

rxy

rxz

ª®®®®¬
(15)

ja sama pätee myöskin R(t):n muille sarakkeille, jolloin voimme kirjoittaa



24

Kuva 4. Pyörivän vektorin muutos. (Baraff 1999)

ÛR(t) =
©«
ω(t) ×

©«
rxx

rxy

rxz

ª®®®®¬
ω(t) ×

©«
ryx

ryy

ryz

ª®®®®¬
ω(t) ×

©«
rzx

rzy

rzz

ª®®®®¬
ª®®®®¬

(16)

Yhtälöä voidaan yksinkertaistaa muodostamalla ensin ω(t):sta vinosymmetrinen matriisi

ω̃(t) =
©«

0 −ωz ωy

ωz 0 −ωx

−ωy ωx 0

ª®®®®¬
(17)

Kerrottaessa jokin 3 pituinen vektori a ω̃(t):llä, saadaan

ω̃(t)a =
©«

0 −ωz ωy

ωz 0 −ωx

−ωy ωx 0

ª®®®®¬
©«
ax

ay

az

ª®®®®¬
=

©«
ωyaz − ayωz

−ωxaz + axωz

ωxay − axωy

ª®®®®¬
= ω(t) × a (18)

Tämän yhteyden avulla voidaan yhtälö 16 kirjoittaa muodossa

ÛR(t) =
©«
ω̃(t)

©«
rxx

rxy

rxz

ª®®®®¬
ω̃(t)

©«
ryx

ryy

ryz

ª®®®®¬
ω̃(t)

©«
rzx

rzy

rzz

ª®®®®¬
ª®®®®¬
= ω̃(t)

©«
©«
rxx

rxy

rxz

ª®®®®¬
©«
ryx

ryy

ryz

ª®®®®¬
©«
rzx

rzy

rzz

ª®®®®¬
ª®®®®¬

(19)
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jonka viimeinen termi on R(t), jolloin yhtälö on yksinkertaisesti

ÛR(t) = ω̃(t)R(t) (20)

(Baraff 1999, s. D7-D9)

3.2.3 Orientaation kuvaus kvaternioilla

3x3 rotaatiomatriisi on intuitiivinen ja yksinkertainen tapa kuvata kappaleen orientaatiota,

mutta sillä on kaksi vakavaa puutetta, joiden vuoksi on parempi käyttää toisenlaista

orientaation kuvausta. Suurin varjopuoli rotaatiomatriisin käytössä on sen kanssa

tapahtuva arvojen ajautuminen. Integroitaessa yhtälöä 20, kasautuu rotaatiomatriisin

termeihin numeeristen virheiden vuoksi epätarkkuutta, jonka vuoksi rotaatiomatriisi ei kuvaa

puhtaasti rotaatiota. Rotaatiomatriisin ajautuminen ilmenee visuaalisesti kappaleen muodon

vinoutumisena, kun sen orientaatio muuttuu. Toinen iso puute on, että rotaatiomatriisin

parametrien kokeman numeerisen virheen nollaus ei onnistu helposti. (Baraff 1999, s.

D20) Vaihtoehtoinen tapa kuvata kappaleen rotaatiota on käyttää Eulerin parametreja

(Bauchau 2011, s. 516).

Eulerin parametrit käyttävät neljää parametria kuvaamaan rotaatiota yksikkövektorin ympäri

ja mahdollistavat puhtaasti algebrallisen rotaation kuvauksen. Parametrit on määritetty

seuraavasti

e0 = cos
θ

2
, ®e = sin

θ

2
®n (21)

jossa ®n on yksikkövektori, jonka ympäri θ:n suuruinen kappaleen rotaatio tapahtuu. Rotaation

kuvaamiseen käytetään Eulerin parametreissa neljää termiä, kun rotaation määrittämiseen

tarvitaan vähintään kolme parametria. (Bauchau 2011, s. 516) (Baraff 1999, s. D20) Eulerin

parametrit eivät kuitenkaan ole itsenäisiä toisistaan, vaan niiden välillä on rajoite

e2
0 + e2

1 + e2
2 + e2

3 = 1 (22)



26

Kätevä tapa käsitellä Eulerin parametreja, on kuvata ne käyttämällä kvaternioita.

(Bauchau 2011, s. 516) Kvaternio on määritelty neljän elementin pituisena numerojoukkona

q =

©«

q0

q1

q2

q3

ª®®®®®®®¬
(23)

jossa q0 on kvaternion skalaariosuus ja q1...q3 = ®q on kvaternion vektoriosuus. (Baraff 1999,

s. D20) Vaikka kvaternio muistuttaa vektoria, se ei sitä ole, sillä kvaternion transformaatio ei

tapahdu vektorin tavoin (Bauchau 2011, s. 514). Kvaterniota kutsutaan yksikkökvaternioksi,

jos sen normi

| |q| | =
√

qT q =
√

q2
0 + ®qT ®q = 1 (24)

Yksikkökvaternio on juuri tämän takia kätevä tapa käsitellä Eulerin parametreja, sillä yhtälö

22 merkitsee, että | |e| | = 1, joka on yksikkökvaternion normin ehto. (Bauchau 2011,

s. 516) Koska yksikkökvaterniot käyttävät neljää parametria rotaation kuvaukseen, kun

rotaatiomatriisissa vastaava määrä on yhdeksän, on kvaternioiden kokema ajautuminen

numeeristen virheiden vuoksi huomattavasti pienempää. Lisäksi kvaterniot kuvaavat

puhdasta rotaatiota vain siinä tapauksessa, että sen suuruus | |q| | = 1. Tällöin on kvaternioita

käyttämällä helppoa korjata mahdollinen ajautuminen yksinkertaisesti normalisoimalla

kvaternio yksikkökvaternioksi. (Baraff 1999, s. D20-21)

Määrittämällä kahden kvaternion kertolasku seuraavaksi

qe = ©«
q0e0 − ®q · ®e

q0 ®e + e0 ®q + ®q × ®e
ª®¬ (25)

voidaan q(t):n derivaatta kuvata yhtälöllä
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Ûq(t) = 1
2
ω(t)q(t) (26)

jossa ω(t) on kvaternio

©«

0

ωx(t)

ωy(t)

ωz(t)

ª®®®®®®®¬
. Ûq(t):n yksityiskohtainen johto on luettavissa Baraff et al.

liitteessä B. (Baraff 1999, s. D21) Rotaatiomatriisi R(t) on tarvittaessa helposti laskettavissa

kvaterniosta yhtälöllä

R(t) =
©«

1 − 2q2
2 − 2q2

3 2q1q2 − 2q0q3 2q1q2 + 2q0q2

2q1q2 + 2q0q3 1 − 2q2
1 − 2q2

3 2q2q3 − 2q0q1

2q1q2 − 2q0q2 2q2q3 + 2q0q1 1 − 2q2
1 − 2q2

2

ª®®®®¬
(27)

(Baraff 1999, s. D22)

3.2.4 Nopeudet ja ulkoiset voimat

Kappaleen jonkin pisteen nopeus Ûri(t) saadaan derivoimalla yhtälö 8, ja käyttämällä ÛR(t):n

määrittelyä se voidaan kirjoittaa muotoon

Ûri(t) = ω(t) × (ri(t) − x(t)) + v(t) (28)

jossa partikkelin nopeus koostuu kahdesta erillisestä komponentista, lineaarisesta nopeudesta

v(t) ja angulaarisesta komponentista ω(t) × (ri(t) − x(t)). (Baraff 1999, s. D8-D9)

Jäykkään kappaleeseen kohdistuvat ulkoiset voimat voidaan kuvitella vaikuttavan johonkin

kappaleen todelliseen tai kuvitteelliseen partikkeliin. Ulkoiset voimat ovat voimia, jotka

pyrkivät vaikuttamaan kappaleen asemaan tai orientaatioon, kuten painovoima, ilmanvastus,

sekä kontaktivoimat. Kappaleeseen vaikuttava ulkoisten voimien summa F(t) on

F(t) =
∑

Fi(t) (29)
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jossa Fi(t) on i:een partikkeliin kohdistuva kokonaisvoima. F(t) ei kerro voimien

vaikutuspisteestä mitään, mutta tämä saadaan ulkoisten momenttien määritelmästä, joka

on

τ(t) =
∑

τi(t) =
∑
(ri(t) − x(t)) × Fi(t) (30)

jossa τ(t) on kappaleeseen kohdistuvien ulkoisten momenttien summa, τi(t) on kappaleen

i:een partikkeliin kohdistuva momentti. (Baraff 1999, s. D11-D12)

3.2.5 Lineaarinen liikemäärä

Kappaleen tilavektorin määrittämistä varten tarvitaan vielä lineaarisen ja angulaarisen

liikemäärän yhtälöt. Tilavektori olisi mahdollista määritellä liikemäärien sijasta lineaarisella

ja angulaarisella kiihtyvyyksillä, mutta laskennan yksinkertaistamisen vuoksi on parempi

käyttää liikemääriä kuvaamaan kappaleen nopeuksien muutosta. Kappaleen lineaarinen

liikemärä P(t) on sen partikkelien liikemäärien summa, eli

P(t) =
∑

mi Ûri(t) =
∑

mi [v(t) + ω(t) × (ri(t) − x(t))] (31)

Yhtälö 31 voidaan kirjoittaa muodossa

P(t) =
∑

miv(t) = Mv(t) (32)

kun hyödynnetään referenssikoordinaatiston ollessa massakeskipisteessä mahdollistamaa

yhteyttä

∑
mi (ri(t) − x(t)) =

∑
mi (R(t)r̄0i + x(t) − x(t)) = R(t)

∑
mi r̄0i = 0 (33)

Tällöin kappaleen lineaarinen liikemäärää voidaan käsitellä, kuin se olisi yksittäisen

partikkelin, jolla on massa M ja nopeus v(t) liikemääränä. M:n ollessa vakio, on P(t):llä ja

v(t):llä yhteys
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P(t) = Mv(t) (34)

Derivoimalla ajan suhteen saadaan

Ûv(t) =
ÛP(t)
M

(35)

jossa liikemäärän muutos ÛP = F(t). Liikemäärän muutoksen ja kappaleeseen vaikuttavien

ulkoisten voimien yhteyden yksityiskohtaisen johdon voi lukea Baraff et al.:n liitteessä A.

(Baraff 1999, s. D12)

3.2.6 Pyörimismäärä

Kappaleen angulaarisen liikemäärän, eli pyörimismäärän käyttö tilavektorissa on hyödyllistä,

sillä se yksinkertaistaa liikeyhtälöitä, johtuen pyörimismäärän säilyvyydestä, kun

kappaleeseen ei kohdistu ulkoisia momentteja. Kappaleen pyörimisnopeus päinvastoin voi

muuttua pyörimismäärän pysyessä vakiona. Pyörimismäärä L(t) saadaan yhtälöstä

L(t) = J(t)ω(t) (36)

jossa J(t) on kappaleen hitausmomentti. (Baraff 1999, s. D13) Hitausmomentti kertoo

miten kappaleen massa on sijoittunut suhteessa massakeskipisteeseen. Hitausmomentti on

analoginen rotaatiossa lineaarin liikkeen massalle ja kuvastaa kappaleen kykyä vastustaa

orientaation muutosta vääntömomentin vaikutuksesta. Hitausmomentin laskenta simulaation

jokaisella aika-askeleella olisi laskennallisesti liian raskasta, mutta koska jäykän kappaleen

muoto ei muutu simulaation aikana, voidaan hitausmomentti laskea valmiiksi kappaleen

lokaalissa koordinaatistossa ennen simulaation ajamista. (Baraff 1999, s. D13) Kutsutaan

tätä hitausmomenttia Jbody:ksi. Hyödyntämällä tätä, saadaan kappaleen hitausmomentti

globaalissa koordinaatistossa laskettua helposti

J(t) = R(t)JbodyR(t)T (37)
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Jäykän kappaleen laskennassa on myös hyötyä hitausmomentin käänteisluvusta, joka voidaan

laskea yhtälöllä

J−1(t) =
(
R(t)JbodyR(t)T

)−1
= R(t)J−1

bodyR(t)
T (38)

sillä R(t)T = R(t)−1 ja (R(t)T )T = R(t). (Baraff 1999, s. D14-D15) Pyörimismäärän

muutoksen ja kappaleen kokemien ulkoisten momenttien yhteys on lineaarisen liikemärän ja

ulkoisten voimien tavoin

ÛL(t) = τ(t) (39)

Yhtälön 39 yksityiskohtaisen johdon voi lukea Baraff et al.:n liitteessä A. (Baraff 1999, s.

D13)

3.2.7 Tilavektori

Jäykän kappaleen tilavektori Y(t) voidaan nyt määritellä seuraavasti

Y(t) =

©«

x(t)

q(t)

P(t)

L(t)

ª®®®®®®®¬
(40)

Jäykän kappaleen tila on määritelty asema- ja orientaatiotiedoilla, sekä lineaarisella

liikemäärällä ja pyörimismäärällä, jotka kertovat kappaleen nopeustietoja. Tilavektorin

lisäksi laskentaan tarvitaan useampi apusuure, jotka voidaan tarvittaessa laskea tilavektorin

sen hetkisistä suureista. (Baraff 1999, s. D15) Apusuureita ovat muunmuassa rotaatiomatriisi

R(t), sen käänteisluku R−1(t), lineaarinen nopeus v(t), kulmanopeus ω(t), hitausmomentti

J(t) globaalissa koordinaatistossa ja sen käänteisluku J−1(t). (Baraff 1999, s. D15)

Tilavektorin derivaatta yhdelle kappaleelle on siten
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d
dt

Y(t) = d
dt

©«

x(t)

q(t)

P(t)

L(t)

ª®®®®®®®¬
=

©«

v(t)
1
2ω(t)q(t)

F(t)

τ(t)

ª®®®®®®®¬
(41)

jota integroidaan simulaation aikana ja ratkaistaan kappaleen asema ja nopeudet joka

aika-askeleella. (Baraff 1999, s. D15) Kontaktien hallinta useampien kappaleiden välillä

hoidetaan kappaleen 5.3 mukaisella menetelmällä.
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4 LEIKKAUSVOIMIEN LASKENTA

Tunnetuin ja yksinkertainen metallin leikkausta kuvaava malli on niin sanottu yhden

leikkaustason malli (single-shear plane model). Vaikka metallin leikkaamisen perusilmiöt

ja mekaniikat ovat olleet tunnettuja jo 1800-luvulta lähtien (Markopoulos 2013), on Ernst ja

Merchantin malli 1940-luvulta (Ernst & Merchant 1941) muodostunut leikkaamisteorioiden

kulmakiveksi, joka tulee vastaan lähes jokaisessa metallin leikkauksen teoriaa käsittelevässä

kirjassa. (Astakhov; Markopoulos 2013) Mallissa lastun leikkaantuminen idealisoidaan

siten, että lastu leikkautuu irti yhden leikkaustason suuntaisen leikkausjännityksen johdosta.

Leikkaustaso on kulmassa φ leikkauspintaan nähden. Leikattu lastu liukuu terän rintapintaa

pitkin terän kulkiessä materiaalissa eteenpäin leikkauspinnan suuntaisesti. Lastun ja terän

rintapinnan välissä on kitkaa, joka otetaan huomioon leikkausvoimien yhtälöissä kitkakulman

β f riction avulla. (Atkins 2009 II, s. 55) (Markopoulos 2013) Mallissa oletetaan, että leikkaus

tapahtuu tasossa, jolloin leikkaus on samanlainen koko terän matkalta ja, että leikkauspituus

w on paljon suurempi kuin leikattavan lastun paksuus t0. (Atkins 2003) Kuvassa 5 on

nähtävissä Ernst-Merchantin mallin voimatasapainoympyrä ja tärkeimmät parametrit, sekä

nopeusdiagrammi.

Kuva 5. Ernst ja Merchantin leikkausmallin voimaympyrä. (Astakhov, muokattu)

Leikkauksen resultanttivoima FR on jaeteltavissa voimakomponentteihin F ja N joista
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ensimmäinen on terän rintapinnan suuntaisesti ja toinen tätä kohtisuoraan. Resultanttivoima

on lisäksi jaettavissa leikkaustason suuntaiseen ja sitä kohtisuoraan olevaan komponentteihin

Fs ja Fn, sekä leikkauspinnan suuntaiseen ja leikkauspinnan normaalin suuntaiseen

komponentteihin Fc ja Fv. αrake on terän rintapinnan ja leikkauspinnan normaalin välinen

kulma, β f riction on kitkakulma, jolla on yhteys kitkakertoimeen β f riction = arctan µ.

(Atkins 2003; Markopoulos 2013)

Merchantin mallin mukaan leikkauksessa leikkaustason kulma φ muuttuu siten, että se

minimoi leikkauksen vaatiman työn Fcv. Koska työ on verrannollinen leikkausvoimaan

Fc, tarvitsee työn minimoimiseksi löytää leikkaustason kulman yhtälö, joka minimoi

leikkausvoiman suuruuden. Kuvasta 5 on nähtävissä, että leikkaustason suuntainen voima on

Fs = F cos(φ + β f riction − αrake) (42)

Sama voima voidaanmyös laskea leikattavanmateriaalin leikkauslujuuden τs ja leikkaustason

pinta-alan As, sekä lastun poikkipinta-alan Ac avulla

Fs = τs As =
τs Ac

sin φ
(43)

Yhtälöitä 42 ja 43 käyttämällä saadaan voimaresultantiksi

FR =
τs Ac

sin φ
1

cos(φ + β f riction − αrake)
(44)

Leikkausvoima Fc saadaan voimatasapainoympyrästä, jolloin se on

Fc = FR cos(β f riction − αrake) (45)

Yhdistämällä yhtälöt 44 ja 45 saadaan leikkausvoiman yhtälöksi
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Fc =
τs Ac

sin φ
cos(β f riction − αrake)

cos(φ + β f riction − αrake)
(46)

Differentioimalla yhtälö 46 φ:n suhteen ja asettamalla se nollaksi, saadaan leikkaustason

kulman φ yhtälöksi

φ =
π

4
− 1

2
(
β f riction − αrake

)
(47)

josta voidaan ratkaista Merchantin mukaan leikkaustason kulman minimi. Ernst-Merchantin

malli ei kuitenkaan sopinut hyvin yhteen kokeellisten tuloksien kanssa. (Astakhov 2005;

Atkins 2003; Markopoulos 2013) Merchantin yhtälö ennustaa, että eri kitkakulman arvoilla

leikkaustason kulman pitäisi pysyä vakiona eri materiaaleille, mikä ei vastaa sitkeiden

metallien leikkaamisen kokeellisia tuloksia. Kuvasta 6 ilmenee, että suurimmassa osasta

sitkeistä metalleista leikkaustason kulma on pienempi, kuin Ernst-Merchantin teorian

ennuste. Leikkaustason kulma on myös selkeästi materiaalikohtainen, mitä Ernst-Mechantin

teoria ei pysty ennustamaan. Tästä johtuen myöskään Merchantin teorian ennustama

leikkausvoima ei vastaa mittaustuloksia. (Atkins 2003)

Kuva 6. Kokeellinen data leikkaustason kulmalle eri materiaaleilla ja Ernst-Merchantin

teorian ennuste kulmalle. (Atkins 2003)
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4.1 Atkinsin muokkaukset leikkaamisteoriaan

Parantaakseen Ernst-Merchantin mallia, jotta se täsmäisi paremmin kokeellisten

tuloksien kanssa, perinteiset metallin leikkauksen teoriat keskittyivät tarkempiin

plastisuusvuomalleihin, jotka kuvaavat kuinka leikkauksessa syntyvät lastut muodostuvat,

sekä lastun ja terän välisen kitkan tarkempaan kuvaukseen. Huomattavasti edistyneistä

plastisuusvuo- ja kitkamalleista huolimatta, eivät perinteiset metallin leikkauksen teoriat

saaneet leikkausvoiman laskentaa ennustamaan mittaustuloksien arvoja oikein, lisäksi niillä

oli vaikeuksia selittää kvantitatiivisesti metallin leikkauksessa havaittuja ilmiöitä, kuten

leikkaamispaineen kasvun leikkauspaksuuden pienentyessä. (Atkins 2003) (Atkins 2009 II,

s. 55-56)

Perinteiset metallin leikkauksen teoriat käsittelivät leikkausta lastun plastisuusvuon, sekä

lastun ja terän välisen kitkan interaktiona, jossa uusien pintojen luomiseen vaadittavan

energian osuus leikkauksen työstä ei ole merkittävä. Atkins (Atkins 2003) osoitti, että

materiaalin leikkaus on osa sitkeää murtumismekaniikkaa, jossa pinnanmuodostumiseen

kuluva työ on merkittävä osa leikkauksen kokonaistyöstä. Hän siten korjasi metallin

leikkaamisteoriassa olleita puutteita, jonka vuoksi perinteiset plastisuusvuo- ja kitkateoriat

eivät pystyneet selittämään useita metallin leikkaamisessa tapahtuneita ilmiöitä. Eritoten

Atkinsin malli pystyi sitomaan pääleikkaustason kulman materiaalista riippuvaiseksi, mikä

oli ollut hyvin tiedossa kokeellisesti, mutta jolle perinteisillä teorioilla ei ollut selitystä.

(Atkins 2003)

Ottamalla huomioon pintojen muodostumisessa vaativan energian, Atkins suoritti

tarkastelun työn tasapainosta toisin kuin Merchant, kuka tarkasteli voimatasapainoa

(Ernst & Merchant 1941). (Atkins 2003) Työn tasapainoyhtälö leikkauksessa on

Fcv = τyγε t0wv +
[
Fc sec(β f riction − αrake) sin β f riction

] v sin φ
cos (φ − αrake)

+ Rwv (48)

jossa Fc on leikkauspinnan suuntainen leikkausvoimakomponentti, τy on

leikkausmyötöjännitys, γε on leikkaustason suuntainen leikkausvenymä, t0 on

leikkaamattoman lastun paksuus, w on ortogonaalisen leikkauksen leveys ja R on
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pinnanmuodostuksen vaatima energia (murtumislujuus). Yhtälön oikean puolen termit

kuvaavat järjestyksessä (i) leikkaustason suuntaisen sisäisen plastisoitumisen työtä, (ii)

työkalun rintapinnan ja materiaalin välistä kitkaa ja viimeisenä (iii) uusien pintojen

muodostumisenergiaa. (Atkins 2003) Kuvassa 7 on nähtävissä leikkaustapahtuman termit

(i), (ii) ja (iii).

Kuva 7. Ortogonaalisessa leikkauksessa tapahtuvat muodonmuutosprosessit. (Karpat 2009,

muokattu)

Leikkaustason suuntainen leikkausvenymä saadaan laskettua

γε =
cos(αrake)

sin(φ) cos(φ − αrake)
(49)

Yhtälö 48 voidaan kirjoittaa muodossa

Fc

wτyt0
=

cos(β f riction − αrake)
sin φ cos(φ + β f riction − αrake)

[
1 +

R cos(αrake − φ) sin φ
τyt0 cosαrake

]
(50)

Asettamalla yhtälön toinen termi nollaksi, redusoituu yhtälö Ernst-Merchantin

voimatasapainoyhtälöksi. (Atkins 2003) Leikkaustason kulma saadaan minimoitua

derivoimalla yhtälö 50 ja ratkaisemalla saatu yhtälö
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[
1 −

sin β f riction sin φ
cos(β f riction − αrake) cos(φ − αrake)

] [
1

cos2(φ − αrake)
− 1

sin2 φ

]
= − [cot φ + tan(φ − αrake) + Z]

[ sin β f riction

cos(β f riction − αrake)
{ cos φ

cos(φ − αrake)
+

sin φ sin(φ − αrake)
cos2(φ − αrake)

}
]
(51)

joka täytyy ratkaista numeerisesti. Atkinsin määrittämä yksikötön parametri Z

Z =
R
τyt0

(52)

tekee leikkaustason kulmasta materiaalikohtaisen. Asettamalla Z = 0, leikkaustason

kulman yhtälö redusoituu vastaamaan Ernst-Merchantin yhtälöä 47 (Atkins 2003). Williams

(Wyeth 2008) sai myöhemmin ratkaistua leikkaustason kulman minimoimisen suljetussa

muodossa, jonka ratkaisu on

cot (φ) = tan(β f riction − αrake) ±
√

1 + tan2(β f riction − αrake) + Z
{
tan(β f riction − αrake)

}
(53)

Materiaalikohtaisen, ja leikkauspaksuudesta riippuvaisen termin Z takia leikkaustason

kulmalle on Ernst-Merchantin yhden janan ennusteen sijasta joukko janoja, jotka muuttuvat

Z:n mukaan. Pidettäessä kitkakulma β f riction vakiona, Z:n kasvu pienentää leikkaustason

kulmaa. Kitkakulman kasvattaminen myöskin pienentää φ:tä. Koska Z riippuu materiaalin

lisäksi leikkauspaksuudesta, täytyy siten leikkaustason kulman muuttua leikkauspaksuuden

suhteen. Pienillä Z:n arvoilla, suuruusluokkaa 10−1 10−2 leikkaustason kulma on

riippumaton Z:n suuruudesta. Toisin sanoen, kun leikkauspaksuus kasvaa suuremmaksi

kuin suurinpiirtein 10 R
τy
, on leikkaustason kulman suuruus riippumaton leikkauspaksuudesta

kyseisellä materiaalilla. Leikkauspaksuuksilla, joilla φ pysyy vakiona, pysyy myös

leikkaustason suuntainen venymä γε vakiona, jos leikkauksen rintakulma αrake ei muutu.

Hyvin pienillä leikkauspaksuuksilla γε :n suuruus kasvaa. Z:n ollessa suurempi kuin
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0.1 raja-arvo, jolla φ pienenee ja γε kasvaa, ilmenee metallin leikkauksessa havaittu

kokoefekti-ilmiö. (Atkins 2003)

Kokoefekti on metallin leikkauksessa havaittu ilmiö, jossa leikkaamispaine (specific cutting

pressure) kasvaa leikkauspaksuuden pienentyessä. Kuvassa 8 näkyy 0.48 % hiiliteräksen

leikkauspaine Fc

wt0
leikkauspaksuuden t0 funktiona, mistä käy selvästi kokoefekti ilmi.

Kokoefekti on tunnettu ilmiö murtumismekaniikassa, joka johtuu metallinleikkauksessa

pinnanmuodostukseen vaaditun energian ja plastisuusvuon/lastun muodostumisenergian

skaalauseroista. Pinnanmuodostumisenergia on verrannollinen pinta-alaan, kun taas

lastunmuodostuminen on verrannollinen tilavuuteen. Kyseessä on siis neliö-kuutiolain

ilmentymä. On merkillepantavaa, että parametrilla R
τy t0

= Z
γε

on yhteys plastisen

murtumismekaniikan skaalaustermiin ξ =
∫

σ
R dε V

A . Murtumismekaniikassa käytetty

plastisen tilavuuden suhde särön pinta-alaan V
A on leikkauksessa t0, kun leikkaus tapahtuu

yhdellä leikkaustasolla. Yhteys näkyy selkeämmin yhdistämällä termit, jolloin Z
γε
= 1

ξ . Kun

otetaan huomioon, että Z = R
τy t0
= 2mc

σc

t0
, jossa mc on rajoituskerroin (constraint factor)

ja σc on murtumismekaniikassa käytetty särön kriittinen avautuma, käy ilmi, että Z on siis

särön kriittisen avautuman suhde leikkaamattoman lastun paksuuteen. (Atkins 2003)

Kuva 8. 0.48 % hiiliteräksen leikkauspainekuvaaja. Y-akselilla on leikkauspaine ja

X-akselilla leikkauspaksuus.(Atkins 2003)

Atkinsin mukaan leikkausvoiman laskemiseksi yhtälö 50 voidaan kirjoittaa muotoon
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Fc =
τwγε

Q
t0 +

Rw
Q

(54)

jossa Q on kitkakorjaustermi, joka saadaan yhtälöllä

Q = 1 −
sin(β f riction) sin(φ)

cos(β f riction − αrake) cos(φ − αrake)
(55)

Yhtälössä 54 t0:n sisältävä termi on vakio tilanteessa, jossa t0 on tarpeeksi suuri, että

Z = R
τy t0

< 0.1. Tällöin γε arvo pysyy edellä mainitusti vakiona. Tässä tilanteessa

leikkausvoima Fc on lineaarisesti verrannollinen leikkauspaksuuden t0 arvoon. Hyvin pienillä

leikkauspaksuuden arvoilla Fc vs t0 on epälineaarinen ja alaspäin kaartuva, mutta kuvaaja

ei läpäise origoa, vaan sille jää positiivinen arvo Rw, joka kuvaa materiaalin lujuutta

(toughness). Tätä voidaan käyttää hyödyksi määritettäessä materiaalin leikkauslujuutta

kokeellisesti. (Atkins 2003)

Leikkauspinnan normaalin suuntainen voimakomponentti Fv saadaan laskettua

Fv = Fc tan(β f riction − αrake) (56)

Fc ja Fv:tä hyödyntämällä voidaan leikkaustason suuntainen leikkausvoima Fs laskea

Fs = Fc cos φ − Fv sin φ (57)

Avaamalla Fc ja Fv:n, voidaan yhtälö 57 kirjoittaa muotoon

Fs =

[ cos(φ − αrake + β f riction) cosαrake

cos(β f riction − αrake) cos(φ − αrake) − sin β f riction sinαrake

]
τyAs

+

[ cos(φ − αrake + β f riction) cos(φ − αrake)
cos(β f riction − αrake) cos(φ − αrake) − sin β f riction sinαrake

]
Rw (58)
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jossa As =
wt0

sin φ on leikkaustason pinta-ala. Asettamalla rintakulma αrake = 0, yhtälö

yksinkertaistuu muotoon

Fs = τyAs + cos φRw (59)

Todellisessa leikkauksessa rintakulman ei ole mahdollista olla nolla, mutta Atkinsin mukaan

leikkauksessa tyypillisesti käytettyjen terien rintakulmien arvoilla yhtälöjen 57 ja 59 välillä

ei ole merkittävää eroa, joten tietyissä tapauksissa on laskennassa mahdollista käyttää

yksinkertaistettua muotoa. (Atkins 2003)

Rosa et al. (Rosa 2006) suorittivat leikkauskokeita lyijyllä, sekä vertasivat kokeellisesti

saatuja tuloksia algebrallisiin ja erilaisiin elementti-menetelmiin. He osoittivat, että metallin

työstössä käytetyt perinteiset plastisuusvuohon ja kitkaan pohjautuvat mallit ennustavat lastun

vuokenttien ja lastujen muodot, mutta vaaditun leikkausvoiman ennusteet ovat huomattavasti

alemmat, kuin kokeellisesti mitatut arvot. Käyttämällä Atkinsin mallia (Atkins 2003), joka

ottaa plastisuusvuon ja kitkan lisäksi huomioon pinnanmuodostukseen vaaditun energian, on

yksinkertaisellakin plastisuusvuo- ja kitkamallillamahdollista ennustaa leikkausvoimat, jotka

ovat yhtenevät kokeellisesti mitattujen arvojen kanssa. Tämä osoitti, että perinteisten mallien

puute ennustaa oikean suuruisia leikkausvoimia oli suoraan kytköksissä puuttuneeseen

pinnanmuodostuksen energiaan, eikä liian yksinkertaisiin plastisuusvuo- ja kitkamalleihin.

(Rosa 2006)

Wyeth taasen sovelsi Atkinsin mallia (Atkins 2003) onnistuneesti Nylon 66:een

(Wyeth 2007), sekä kuivaanDouglas kuuseen (Wyeth 2008). Orlowski et. al (Orlowski 2013)

käyttivät Atkinsin mallia ennustamaan leikkausvoimia sahatessa metsämäntyä Pinus

Sylvestris kolmella eri sahatyypillä. Vaikka malli on lähtöisin metallin leikkauksesta,

se on materiaalikohtaisen parametrin Z ansiosta yleistettävissä huomattavan erilaisille

materiaaleille, mukaanlukien puulle. (Atkins 2009 II, s. 99-109) (Atkins 2004 III;

Orlowski 2013; Wyeth 2008)
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4.2 Lastun muodostuminen

Materiaalia leikattaessa, siitä irtoavat lastut voivat olla hyvinkin erilaisia, riippuen

leikkausparametreista ja leikkaustapahtumasta. Vaikuttavia tekijöitä lastun tyyppiin ovat

muunmuassa leikkaavan terän päästökulma, terän ja leikattavan materiaalin välinen

kitka, leikkauspaksuus, sekä leikattavan materiaalin ominaisuudet, kuten murtumislujuus,

leikkauslujuus, sitkeys ja kovuus. (Atkins 2004)

Lastutyypit voidaan jakaa kolmeen ryhmään (Atkins 2004):

•jatkuva lastu (continuous)

•epäjatkuva lastu (discontinuous / shear-type)

•repeytyvä lastu (tear-type)

Kuvassa 9 on nähtävissä ryhmien mukaiset lastutyypit leikattaessa puuta. (Atkins 2004)

4.2.1 Jatkuva lastu

Jatkuvan lastun leikkaus tapahtuu terän ja materiaalin risteyskohdassa, jossa materiaalin

leikkausmyötöjännitys ja -venymä ylittävät pääleikkaustason suuntaisen materiaalin

lujuuden. (Atkins 2004) Lastu leikkautuu irti leikkausmurtumana, pääleikkaustason

suuntaisesti, lähtien terän kärjestä kohti kappaleen vapaata pintaa kappaleen 4.1 mukaisesti.

(Atkins 2004 II)

4.2.2 Epäjatkuva lastu

Epäjatkuva lastu kattaa alleen useita erilaisia lastuja. Termi epäjatkuva ei tarkoita, että

leikkauksessa muodostuvat lastut irtoaisivat toisistaan erillisiksi palasiksi. Epäjatkuviin

lastuihin luetaan myös sahalaitaisesti irronneet lastut, joiden paksuus vaihtelee jaksottaisesti.

Lastun muodostuksessa syntyvät sahalaidat eivät myöskään ole välttämättä kiinni

lastussa, vaan ovat irtoneet siitä leikkauksessa. Sahalaitaisuutta voi esiintyä lastun

ylä- tai alapuolella, tai molemilla puolilla. Se syntyy lastussa olevien paikallisten

epäyhtenäisten leikkausvoiden vaikutuksesta. Epäjatkuvuudet vuossa syntyvät, kun

muodonmuutoksista johtuvan lämmönnousun vaikutukset ylittävät muokkauslujittumisen

vaikutukset materiaaliin. Lastuissa voi myös olla suurinpiirtein leikkaussuunnasta

poikkisuoraan kulkevia säröjä, jotka alkavat joko lastun ylä- tai alapinnasta. Lastujen
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Kuva 9. Valokuvat eri lastutyypeistä leikatessa puuta. a) jatkuva lastu b) epäjatkuva lastu c)

repeytyvä lastu (Atkins 2004)
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moninaisuuden vuoksi, erityyppisiä epäjatkuvia lastuja voi olla usein vaikea erottaa toisistaan.

(Atkins 2004)

Materiaalin paikallinen, lämmönnoususta johtuva pehmeneminen on riippuvainen

lämmönmuutoksen nopeudesta. Muutoksen nopeuteen vaikuttavat muunmuassa

muodonmuutoksista johtuva lämmön synty, lämmön johtuminen, sekä konvektio.

Materiaaleilla joilla on huono lämmönjohtuvuus, tai suurnopeusleikatessa materiaaleita

joiden lämmönjohtuvuus olisi normaalitilanteessa riittävän hyvä, muodostuu leikattavaan

materiaaliin suuri lämpögradientti, joka aiheuttaa yhdessä muokkauslujittumisen kanssa

epäjatkuvuuksia materiaalivuohon terän mitalla. (Atkins 2004)

Toinen epäjatkuva lastutyyppi muodostuu, kun lastu murtuu pääleikkaustason suuntaisesti irti

materiaalista. Metallien sitkeässä murtuminen liittyy mikrotason voidien syntyyn, kasvuun

ja yhdistymiseen, ja on vahvasti riippuvainen materiaalin kohdistuvasta hydrostaattisesta

jännityksestä. Yksinkertainen empiirinen yhtälö, jolla onmahdollistamäärittää leikkaustason

suuntainen kriittinen venymä, jolla tämäntyyppinen epäjatkuva lastu on mahdollinen, on

γcr = γ f + sσacross (60)

jossa γ f on leikkausmurtumisvenymä, jolla materiaali murtuu σacross ollessa 0. σacross

on materiaalissa oleva, leikkaustasoa kohtisuoraan oleva jännitys, joka on normalisoitu τy:n

suhteen ja s on puristusjännityksestä johtuva kerroin, joka kasvattaa kriittistä venymää.

(Atkins 2004) Käyttämällä hyväksi Atkinsin kehittämää teoriaa (Atkins 2003), jolla on

mahdollista ennustaa leikkaustason kulma φ, leikkaustason venymä γε ja jännitys σacross

tietyllä päästö- ja kitkakulmalla ja Z:n arvolla, on mahdollista määrittää päästökulman

ja leikkauspaksuuden kombinaatiot, joilla kriittinen leikkausvenymä saavutetaan. Teorian

ennustamat arvot sopivat kokeellisesti saatuihin tuloksiin, ja kyseinen lastutyyppi on

tyypillistä leikatessa alhaisilla päästökulmilla ja leikkauspaksuuksilla. (Atkins 2004)

Pelkkään venymään perustuva kriteeri ei täysin kuvasta todellisuutta, sillä se antaa ymmärtää,

että lastut murtuisivat kokonaan irti toisistaan, kun kriittinen venymä saavutetaan. Näin ei

aina ole, vaan särö voi olla lyhyempi, kuin lastun paksuus. Särö rajoittuu lastun alapinnalle, ja
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sen pituus kasvaa leikkauspaksuuden kasvaessa. Hydrostaattinen jännitys ei ole yhtenäinen

leikkaustason yli, vaan terän kärjen lähettyvillä jännitys on vetoa ja muuttuu puristukseksi

edettäessä lastun paksuuden yli lastun pinnalle. Jännitysjakauma aiheuttaa edellä mainitun,

kokeellisesti havaitun särön käyttäytymisen, jossa särö alkaa terän kärjestä ja kulkee lastun

pintaa kohti leikkaustason suuntaisesti. (Atkins 2004)

4.2.3 Repeytyvä lastu

Leikkauspaksuuden kasvaessa tarpeeksi suureksi, kaikki materiaalit murtuvat epästabiilien

säröjen kautta, jotka irrottavat könttejä työstettävästä kappaleesta. Repeytyvän lastun

muodostus on samankaltaista, jossa materiaali murtuu jaksottaisesti terän kärjen edessä

epätasaiseti kulkevalla säröllä. Särö on suurinpiirtein leikkauspinnan suuntainen, joka etenee

äkisti jonkin matkaa terän edellä ja pysähtyy kunnes terä saavuttaa särön alkupisteen ja sama

toistuu. Terän liikkuessa, se kuormittaa lastua puristusmaisesti, joka taipuu ja/tai nurjahtaa

ja lopulta murtuu irti. (Atkins 2004)

Atkinsin mukaan lastun aksiaalisesta kuormituksesta johtuva leikkausmurtuma voidaan

ratkaista epälineaarisen elastisen murtumismekaniikan ongelmana, käyttäen Henckyn

kokonaisvenymän plastisuutta. Ratkaistut yhtälöt on luettavissa lähteen (Atkins 2004)

liitteessä 2. Leikkauspinnan suuntainen voimakomponentti FCII voidaan laskea yhtälöstä

FCII

R∗w
=

2 1
n+1

[ n+1
n

] n
n+1

(Z∗) 1
n+1

(61)

jossa R∗ on leikkausmurtumislujuus murtumismekaniikanmoodi II:ssa, joka ei ole sama kuin

yhtälössä 52 käytetty R. Z∗ on yhtälön 52 tapainen dimensioton parametri, joka saadaan

laskettua korvaamalla R R∗:llä, ja n on sitkeille metalleille välillä 0 < n0.5. Yhtälö 61

on riippumaton särön pituudesta, sekä terän päästökulmasta, sillä ratkaisussa oletetaan, että

αrake = 0. Oletus on pätevä päästökulman arvoille välilä −25 < αrake < +25 astetta.

Todellisessa tapauksessa terä aiheuttaa lastuun leikkauspinnan suuntaisen normaalivoiman

lisäksi taipumista ja nurjahtamista edistäviä voimia. (Atkins 2004)

Lastun muodostaminen plastisella taivutuksella tapahtuu, kun terän kiilamainen muoto

pakottaa terän edellä kulkeneen särön irrottaman osan taivutukseen. Särön kasvu tapahtuu
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plastisena taivutuksena moodin I vetomurtumana. Lastun muodostamiseen vaadittava voima

saadaan hyödyntämällä Henckyn kokonaisvenymän plastisuutta, kuten edellä mainitussa

tapauksessa. Leikkauspinnan suuntainen voima saadaan yhtälöstä

FCI

Rw
=

n+1
n sin(β f riction + θ)
θ cos( θ2 + β f riction)

(62)

jossa θ on αrake:n komplementtikulma, mitattuna leikkauspinnan tasosta, R on

avautumismoodin I vetomurtolujuus ja n onmuokkauslujittumisen jännitys-venymä yhteyden

exponentti σ = σ0ε
n. Taivutusmurtuman voima on riippumaton leikkauspaksuudesta, sekä

särön pituudesta. (Atkins 2004)

Todellisessa leikkauksessa repeytyvän lastun muodostus on sekoitus puristusta, taivutusta,

sekä nurjahdusta. Juokseva särö muodostuu ensin moodin II murtumisella terän liikkeen

suuntaisesti, jonka jälkeen terä liikkuessaan eteenpäin taivuttaa lastua ja murtaa lastun särön

juuresta moodin I vetomurtumisena. Tyypillinen tällainen leikkaustapahtuma on epätasainen,

mutta syklinen. (Atkins 2004) Kuvassa 9 c) on puulla hyvin nähtävissä tämän tyyppisen

repeytyvän lastun molemmat murtumismekanismit.

Yleisesti puhuttaessa hauraista tai sitkeistä materiaaleista, verrataan niiden käyttäytymiseen

laboratoriotesteissä, mutta materiaalit on mahdollista ryhmitellä käyttämällä materiaalin

karakteristista pituutta

(
KC

τy

)2
=

E R
τ2
y

=
E
τy

R
τy

(63)

jossa KC on kriittinen jännityksen intensiteettikerroin. Jäykkä-plastinen alueella suhde
E
τy

R
τy
≈ R

τy
. Materiaalin käyttäytyminen murtumisessa ja leikkauksessa riippuu kappaleen

koon suhteesta karakteristiseen pituuteen. Koon ollessa huomattavasti suurempi kuin

karakteristinen pituus, materiaali käyttäytyy hauraasti ja paljon pienempi koko vastaisesti

sitkeästi. Karakteristinen pituus voidaan muuttaa dimensiomattomaksi jakamalla se

leikkauspaksuudella, jolloin saadaan jäykkä-plastinen tapauksessa Z yhtälön 52 mukaisesti.

Z kertoo missä leikkaus tapahtuu elasto-plastisella alueella ja myös minkätyyppisiä
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lastuja leikkauksessa muodostuu. Pelkästään leikkauspaksuuden muutoksella voi olla

dramaattisia vaikutuksia leikkaustapahtumaan. Tämän lisäksi materiaaliominaisuuksien

muutos kappaleen koon, leikkausnopeuden, lämpötilan tai muiden olosuhteiden kuten kitkan

muutos vaikuttaa leikkaukseen. Kuvassa 10 on nähtävissä kuinka leikkauksen kulkiessa

hauraasta lastun muodostuksesta elastoplastiseen ja jatkuvaan lastuun, leikkausvoiman

suuruus ja vaihtelu muuttuvat. Jaksottaiset voimapiikit tihenevät ja tasanevat, kunnes

ne yhtyvät toisiinsa ja voima ei tipu nollaan vaihtelusta huolimatta. Siirtyminen lisää

elasto-plastiselle alueella aiheuttaa voiman muuttumisen sykliseksi, jossa voiman suuruuden

vaihtelu pienenee edelleen. Saavutettaessa plastiselle alueelle, muuttuu voima lähes tasaiseksi

ja lastu jatkuvatyyppiseksi. (Atkins 2009)

Kuva 10. Leikkaustyypin muutos kuvattuna leikkausvoiman ja leikkauspaksuuden

suhteella. (Atkins 2009)

4.3 Leikkausvoimat puun sorvauksessa

Puu on ortotrooppinen materiaali, jonka ominaisuudet ovat erilaiset ja toisistaan

riippumattomat kolmessa toisiaan kohtisuoraan olevassa suunnassa. Pituussuuntainen akseli

(L) on puun syiden suuntaisesti, radiaalinen akseli (R) on puun vuosirenkaiden suuntaisesti ja

kolmas akseli (T) on tangentiaalisesti vuosirenkaisiin nähden, sekä kohtisuorassa puun syihin.

Nämä pääsuunnat ovat näkyvissä kuvassa 11. Puun elastisten ominaisuuksien kuvaamiseksi,
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Kuva 11. Puun pääakselien suunnat syiden ja vuosirenkaiden suhteen. (Kretschmann 2010)

tarvitaan yhteensä 12 materiaaliarvoa, joista yhdeksän on itsenäisiä: kolme kimmomodulia

E , sekä kolme liukukerrointa G jokaiselle pääsuunnalle L, T, ja R, ja kuusi Poissonin vakiota

υ. (Kretschmann 2010)

Puun leikkaussuunnat määritetään kahdella asteluvulla, joista ensimmäinen kertoo terän

orientaation ja toinen leikkaussuunnnan puun syiden suhteen. Lisäksi jokaiselle

leikkaussuunnalle on kaksi moodia riippuen vuosirenkaiden suunnasta. Puun työstössä

on kolme pääleikkaussuuntaa: 90°-90°(sahaus), 0°-90°(sorvaus) ja 90°-0°(höyläys).

(Kivimaa 1950) Puun eri leikkaussuunnat ja moodit ovat näkyvissä kuvassa 12.

Puuta sorvatessa, leikkaus tapahtuu pääasiassa 0°-90°suunnassa, sekä hetkellisesti

90°-90°suunnassa oksakohtia leikattaessa. (Thibaut 2004)

Kuva 12. Puun eri leikkaussuunnat puun syiden suhteen (Kivimaa 1950): a) moodi I; b)

moodi II (Cristovao et al. 2012)
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Koska sorvattu viilu on käytännössä lopputuote, on tärkeää, että leikkaustapahtuma pidetään

mahdollisimman vähän viilua ja pölliä vahingoittamana. (Thibaut 2004) Viilun sorvaus

tapahtuu jatkuvan ja epäjatkuvan lastun leikkauksen rajalla. Vastaterän aiheuttamat,

suuret puristusjännitykset muokkaavat leikkaustapahtumaa, ja pitävät lastun muodostuksen

jatkuvan lastutyypin alueella, jolloin leikkaustapahtuma pysyy mahdollisimman edullisena

viilun pinnan laadun kannalta. Käytettäessä liian vähäistä puristusastetta, tai ilman

vastaterää sorvatessa, viilu muodostuu epäjatkuvana lastutyyppinä, jossa viilun pohjaan

syntyy viilun pintaa kohti kulkevia säröjä, jotka heikentävät viilun ulkonäköä, sekä sen

lujuusominaisuuksia. (Atkins 2009 II, s. 100-102) (Thibaut 2004; Wyeth 2008) Kuvassa 13

on näkyvissä sorvauksen aikaiset jännitykset ja muodonmuutosprosessit, kun viilu leikkautuu

irti epäjatkuvana lastuna.

Kuva 13. Murtumisprosessit viilun sorvauksessa. 1) Puristusjännitykset vastaterän ja terän

läheisyydessä. 2) Pääleikkaustaso ja sen suuntaiset leikkausvoimat. 3) Vetomurtuma terän

edellä. 4) Elastinen muodonmuutos pöllissä, kaukana terän ja vastaterän aiheuttamista

jännityksistä. (Atkins 2009 II, s.101, muokattu)

Viilun sorvauksessa terän rintakulma on tyypillisesti huomattavasti suurempi, kuin metallin

leikkauksessa käytettävien terien, sekämyös leikkaustason kulma on huomattavasti suurempi,

kuin metallin leikkauksessa. Sorvauksessa käytettävä rintakulma on noin 70 °luokkaa, kun se

vastaavasti on metalliterillä alle 30 °ja joissain tapauksissa jopa negatiivinen. Leikkaustason

kulma on metallia työstettäessä tyypillisesti alle 45 °kun sorvauksessa kulma on lähes
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pystysuora, noin 80 °luokkaa. (Atkins 2009 II, s. 101) (Csanady 2013; Thibaut 2004)

Thibaut et al. (Thibaut 2004) suorittivat sorvauskokeita eri puulajeilla ja tutkivat

sorvausparametrien vaikutusta terän ja puun väliseen kitkaan. He havaitsivat, että

leikkausnopeudella ja kitkakulmalla oli lineaarinen suhde semilogaritmisella asteikolla

yhtälön

β f riction = 28 log(v) − 4.667 (64)

mukaisesti leikkausnopeuden ollessa 1...1000 mm/s. (Thibaut 2004) Kitkakulman suhde

leikkausnopeuteen kastanjalle eri lämpötiloissa on nähtävissä kuvassa 14. Kitkakulman

muutoksella leikkausnopeuden suhteen on merkittävä vaikutus leikkausprosessiin.

Kitkakulman muutoksen huomioiminen on tärkeää, tarkasteltaessa leikkausvoimia eri

nopeuksilla, ja se selittää leikkausvoimien epätyypilliset vaihtelut, joita ei ole

pystytty selittämään käyttämällä vakiota kitkakulmaa puun leikkausvoimien tarkastelussa.

(Thibaut 2004)

Kuva 14. Kitkakulman muutos leikkausnopeuden suhteen kastanjalla. (Thibaut 2004)
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Puun ortotropiasta huolimatta, sorvauksessa pääasiallisesti tapahtuvan leikkauksen ollessa

0°-90°suunnassa ja oletettaessa, että vastaterä pitää leikkaustapahtuman jatkuvan lastun

alueella, jossa lastu leikkautuu leikkaustason suuntaisesti irti pöllistä, voidaan pöllin

sorvaamista kuvata kappaleen 4.1 yhtälöillä. (Atkins 2009 II, s. 99-109) (Thibaut 2004)
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5 SORVAUSMALLI

Sorvimalli koostuu kahdesta kokonaisuudesta, jotka toimivat yhdessä. Ensimmäiseen

kokonaisuuteen kuuluvat sorvin mekaniikka, hydrauliikka, pneumatiikka, sekä

sähkömoottorit ja sähköiset toimilaitteet, jotka on mallinnettu Mevean Modeller

ohjelmalla (Kund 2017). Mevea on monikappaledynamiikkaan perustuva, reaaliaikainen

simulaatiomallinnusohjelma. Se koostuu kolmesta pääohjelmasta; Modeller-ohjelmasta,

jolla voi luoda simulaatiomalleja, esimerkiksi kuormapyörääjän mekaniikan, hydrauliikan

ja voimansiirron. I/O Toolbox:sta, joka mahdollistaa input ja output yhteyden luomisen

Mevean Solverin ja ulkoisien ohjelmien välille, kuten ohjausjärjestelmien PLC:hen, Matlabin

Simulink malleihin tai liikealustoihin. Kolmas ohjelma on Solver, eli ratkaisijaohjelma.

Solverilla ajetaan reaaliaikaisia, Modellerilla ja I/O Toolboxin avulla rakennettuja malleja,

ja mallista saatuja tietoja voidaan joko plotata reaaliaikaisesti ajon aikana tai tallentaa

jälkikäsittelyä varten. Lisäksi Solver mahdollistaa simulaatioajon tallentamisen animaationa

myöhempää tarkastelua varten. (Mevea 2017)

Toinen kokonaisuus koostuu sorvauksen prosessimallista, ja siihen liittyvistä kontakti-

ja kitkamallinnuksista, jotka ovat tämän diplomityön sisältö. Malli on koodattu

Julia-ohjelmointikielellä, joka on on MIT:ltä lähtöisin oleva yleinen ohjelmointikieli, jonka

pääpaino on tieteellisessä laskennassa. Julia on verrattain uusi kieli, jonka kehittäminen

aloitettiin vuonna 2009. (Bezanson et al. 2017) Yksi suurimmista motiiveista Julian

luonnille oli ratkaista tieteellisessä laskennassa oleva ns. "Kahden kielen ongelma".

(Bezanson et al. 2012)

Kahden kielen ongelma kuvaa tieteellisessä laskennassa vakiintunutta tapaa, jossa ohjelma

kirjoitetaan aluksi korkean tason ohjelmointikielellä, kuten Matlab tai Python. Kun on

todettu, että ohjelma toimii odotetusti, kirjoitetaan ohjelman suorituskyvyn pullonkaulat

nopeammalla kielellä, kuten C tai Fortran. Tämä aiheuttaa useita haittapuolia. Se lisää

koodin monimutkaisuutta, sillä kahdella kielellä yhdessä koodaaminen on hankalampaa

kuin molemmilla yksinään. Koodin tarvitsee tällöin toimia onnistuneesti kahden kielen

rajapinnoissa parametrien tyyppien ja muistinhallinnan osalta. Siirtyminen kielestä toiseen

hankaloittaa myös ohjelman kokonaisoptimointia. Lisäksi ohjelman tekijät tarvitsevat
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riittävät taidot kahdella ohjelmointikielellä yhden sijasta, mikä vähentää mahdollisia

avustajia ohjelman kirjoittamiseen, sekä hidastaa ja hankaloittaa ohjelmakoodin ylläpitoa.

Alemman tason kielellä kirjoitetun koodin osat menettävät myös korkeamman tason kielen

tarjoamat edut koodin kirjoittamisen tehokkuuden parantamisessa. Tämä ongelma vahvistuu

erityisesti kirjoitettaessa rinnakkaisesti ajettavaa koodia, josta tulee nopeasti monimutkaista.

(Bezanson et al. 2012; Bezanson et al. 2017) Julia on lupaava ohjelmointikieli kahden kielen

ongelman ratkaisuun. Kieltä kehitettäessä on tehty harkittuja suunnitteluvalintoja, jotka

mahdollistavat tuotteliaan ja selkeän korkeatasoisen kielen koodin kirjoittamisen joka kääntyy

suorituskykyiseksi konekieleksi. Nämä valinnat ovat (Bezanson et al. 2017):

•Tyyppijärjestelmä, joka mahdollistaa valinnaisen muuttujien tyyppien määrittämisen.

•"Multiple dispatch" järjestelmä, joka käyttää funktion argumenttien tyyppejä menetelmien

valitsemiseen

•Metaohjelmoinnin mahdollistama koodin luonti

•Datavuo-algoritmi, jonka avulla useimpien funktioiden ja menetelmien läpi kulkevien

muuttujien tyypit on mahdollista päätellä

•Koodin erikoistaminen parametrien tyyppien mukaan

•JIT-kääntäjä (ajonaikainen kääntäminen) joka käyttää LLVM-infrastruktuuria

•Julialla kirjoitetut kirjastot, jotka hyödyntävät edellisiä pointteja

Julian vahvuuksien vuoksi, sillä on mahdollista kirjoittaa lähes C- ja Fortran-kielen

suorituskykyistä koodia pienemmällä ohjelman rivien määrällä, joka on lisäksi

helpompilukuisempaa kuin alempitasoisten kielien koodi. (Bezanson et al. 2017) Kuvassa

15 on nähtävissä vertailu Julian ja eri ohjelmointikielien suorituskyvyn välillä.

Sorvi- ja prosessimalli ovat yhteydessä toisiinsa Socket-yhteyden avulla, joka käyttää

TCP/IP-protokollaa. Malleillemääriteltiin rajapinta sorvinmallin tekijän kanssa (Kund 2017)

ja päätettiin mitä tietoja mallien välillä tarvitsee kulkea. Prosessimallille lähetetään

sorvimallista terän, karojen, tukirullien sekä puun asema- ja orientaatiotietoja ja vastaavasti

prosessimallista lähetetään sorvimallille terään, karoihin ja tukirulliin kohdistuvat kontakti
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Kuva 15. Eri ohjelmointikielien suorituskyvyn vertailu eri algoritmeilla. 1.0 = C-kielen

suorituskyky kyseisellä algoritmilla. (Bezanson et al. 2017)

ja leikkausvoimat. Mallien tarvitsee toimia synkronoidusti, ettei laskennassa synny

vääriä voimia tai epämääräistä käyttäytymistä. Socket-yhteyden käyttö varmistaa mallien

synkronoimisen, minkä takia kyseinen yhteystyyppi valittiin mallien välille. Lisäksi se

mahdollistaa mallien ajamisen eri tietokoneilla, mikäli yhden tietokoneen laskentateho

havaitaan riittämättömäksi.

5.1 Rakenne/diskretisointi

Pöllin muoto kuvataan n ∗ k kokoisena pistejoukkona kolmessa eri koordinaatistossa.

Pistejoukossa on k määrä profiileja jaettuna tasaisin väliajoin pöllin pituudelle,

joissa jokaisessa on n määrä pisteitä tasaisin väliajoin kokonaiskulman ollessa 2π.

Geometrian kuvauksessa määräävänä koordinaatistona on pöllin keskipisteeseen sijoitettu

sylinterikoordinaatisto. Sylinterikoordinaatistossa pisteet kuvataan matriisin R, ja vektorin θ

avulla. Matriisi on n∗k kokoinen, jossa sarakkeen rivit 1...n sisältävät yhden profiilin pisteiden

säteiskoordinaatit. Vektori θ on n pitkä ja säilyttää pisteiden väliset kulmat. Pisteiden kulmien

ollessa kaikille profiileille samat, voidaan tieto pitää vektorissa, eikä matriisissa.

Sylinterikoordinaatistosta pisteet muutetaan ensiksi lokaaliin karteesiseen koordinaatistoon,

joka määrittää pöllin muodon monikappaledynamiikkaosioita varten. Pöllin asema

ja orientaatio kuvataan globaalissa koordinaatistossa. Pisteiden asema kuvataan sekä

lokaalissa, että globaalissa koordinaatistossa n ∗ k kokoisilla matriiseilla, joiden elementit

sisältävät pisteiden x-, y- ja z-koordinaatit kyseessä olevassa koordinaatistossa. Pöllin
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orientaatio kuvataan Eulerin parametreilla, ja pisteet transformoidaan lokaalista globaaliin

Eulerin parametreista lasketulla rotaatiomatriisilla. Sylinterikoordinaatiston ja lokaalin

koordinaatiston origot ovat samassa pisteessä ja vastaavat Meveassa olevan pöllipartikkelin

referenssikoordinaatiston paikkaa. Globaalin koordinaatiston origo vastaa Mevean globaalia

origoa. Kuvassa 16 on nähtävissä periaate pöllin muodon kuvauksesta.

Kuva 16. Havainnekuva pöllin muodon kuvauksesta prosessimallissa.

Syy usean koordinaatiston käyttöön on monitahoinen. Sorvauksen kontaktien ja

sorvausvoimien laskenta on suoraviivaisempaa sylinterikoordinaatistossa, kuin karteesisessa

koordinaatistossa, kun taas monikappaledynamiikan osiot, kontaktien tarkastelu,

kontaktivoimien laskenta, pöllin aseman ja orientaation laskenta ja seuranta ovat luontevampia

suorittaa karteesisessa koordinaatistossa. Lisäksi karteesinen koordinaatisto vastaa Mevean

mallin koordinaatistoa, mikä yksinkertaistaa paikka- ja voimatietojen välitystä prosessimallin

ja Meveamallin välillä.

Sylinterikoordinaatiston käyttö lisäksi mahdollistaa tulevaisuudessa todellisen sorvin

keskittäjän antureilta saadunmittausdatan käytön. Sorvin keskittäjässä on laserviuhka-anturi,

joka skannaa pöllin muodon noin 3 mm:n välein pöllin pituussuunnassa ja asteen välein

pöllin pyörähtäessä keskittäjän karoilla yhden täyskierroksen verran. Anturilta saatava

mittausdata vastaa prosessimallin n ∗ k pistejoukkoa arvoilla n = 360 ja k = 486. Tämä
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mahdollistaa tulevaisuudessa todenmukaisemman pöllin muotojen käytön simulaatiossa, ja

Mevean virtuaalianturien avulla on mahdollista, että simulaatiomallin keskittäjässä mitataan

virtuaaliantureilla todellisen anturin mittausdatan perusteella luodun pöllin geometriaa, ja

haluttaessa voidaan esimerkiksi tuoda virtuaalianturin data prosessimallin alkugeometriaksi

pöllille.

5.2 Kontaktien hallinta

Pöllin ja rullien väliset, sekä pöllin ja karojen väliset kontaktit suoritetaan prosessimallissa

muokatulla Drumwrightin kehittämällä PID-rangaistusmenetelmällä (Drumwright 2008).

Kyseinen rangaistusmenetelmä kontaktien mallintamiseen Juliassa valittiin kahdesta syystä.

Ensimmäinen on, koska malliin kohdistuu samat reaaliaikasimulaation vaatimukset

kuin Mevea-malliin, jossa on käytetty PD-rangaistusmenetelmää impulssipohjaisten

kontaktimenetelmien sijasta (Moisio 2013). PD-rangaistusmenetelmässä kappaleiden

kontakteissa on virtuaaliset jousi-vaimennin elementit, jotka pyrkivät estämään kappaleiden

penetraation toistensa sisään. Rangaistusmenetelmää kuvataan myös termillä pehmeä

kontakti, sillä se sallii aina hieman kappaleiden välistä penetraatiota, jotta kontaktin

jousielementti voi tuottaa voimaa. (Moisio 2013) Toinen syy, miksi mallissa käytetään

PID-rangaistusmenetelmää, eikä PD-rangaistusta, kuten Meveassa, on sen tuoma lisäys

kontaktien stabiiliuteen jatkuvassa, tai lepokontaktissa (Drumwright 2008).

Kontaktien välinen palauttava voima Fpenalty lasketaan yhtälöllä

Fpenalty = max
(

kpdi − kv Ûsn + ki Iterm

Nkontaktit
, 0

)
(65)

jossa kp on kontaktien välinen jousivakio, di on kontaktipisteen i painuma, kv on

vaimennusvakio, Ûsn on kontaktin normaalin suuntainen suhteellinen nopeus, ki on

integraatiovakio ja Iterm on integraatiotermi. Rangaistusmenetelmän voima normalisoidaan

jakamalla se kontaktien lukumäärällä Nkontaktit , jolloin kontaktien lukumäärän kasvaminen

tai vähentyminen ei vaikuta palauttavan voiman suuruuteen. Muutoin kontaktien kasvaminen

yhdestä kahteen kaksinkertaistaisi rangaistusvoiman Fpenalty suuruuden. (Drumwright 2008)

Menetelmän integraatio-osion laskeminen ei ole yhtä suoraviivaista, kuin P- ja D-osioiden,
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sillä kontaktipisteiden painumahistoriasta täytyy pitää lukua, joka on hankalahkoa

ja vaatii laskentatehoa. Lisäksi integraatiotermi kasvaa, kunnes kappaleet irtoavat

toisistaan. Tätä epätoivottua tapahtumaa kutsutaan "popping"-ilmiöksi, jossa lepokontaktissa

olevat kappaleet hypähtävät hieman ylöspäin ja irtoavat kontaktista. Drumwrightin

lähestyminen näitä kahta ongelmaa kohtaan on seuraava. Sen sijaan, että seurattaisiin

kaikkien pisteiden painumahistoriaa, summataan ainoastaan kulloisenkin aika-askeleen

kontaktipisteiden maksimipainumaa. Tällöin vältetään tarve pitää kirjaa yksittäisten

kontaktien painumsta, mikä helpottaa integraatio-osion laskemista. Poppingin estämiseksi,

integraatiotermin laskennassa käytetään unohduskerrointa 0 < λ < 1. Unohduskerroin

vähentää aiempien painumien vaikutuksen integraatiotermin suuruuteen ja minimoi

popping-ilmiön. Drumwrightin mukaan unohduskertoimen arvon on empiirisesti todettu

toimivan suuruusvälillä 0.8 < λ < 0.9 kohtuullisen hyvin. Integraatiotermi lasketaan

yhtälöllä

Iterm =

t−1∑
i=0

λt−i−1 max d (y, i) (66)

jossa t on nykyinen askel simulaatiossa, λ on unohduskerroin, d(y, i) on pisteen y painuma

simulaation askeleella i. (Drumwright 2008) Rangaistusvoimien laskennan jälkeen voidaan

kappaleiden väliset kitkavoimat laskea. Kitkavoimien laskenta on kuvattu kappaleessa 5.3.

Pöllin ja karojen väliset kontaktit on kuvattu globaalin Z-akselin suhteen yhtälailla

rangaistusmenetelmällä. Reaktiovoimat globaalin X- ja Y-akselin suhteen on toteutettu

rajoitteella, joka näkyy yhtälössä

Fx,ykara + Fx,yp Üolli/2 = 0 (67)

jossa Fx,ykara on X- tai Y-suuntainen karaan vaikuttava voima ja Fx,yp Üolli on vastaavasti X- tai

Y-suuntainen pölliin vaikuttava voima. Rajoite varmistaa pöllin pysymisen vakaasti karojen

välissä X- ja Y-suunnissa. Todellisuudessa karan ja pöllin välisessä kontaktissa karan terät

uppoavat pölliin hieman ja pitävät siten pöllin paikallaan niin kauan kuin pöllin pyörittämistä

vastustavat sorvausvoimat eivät kasva suuremmiksi kuin puun materiaalin kyky välittää
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pyöritysmomenttia. Tämän tapahtuessa puu ei pysty välittämään karojen pyöritysmomenttia,

ja pölli pysähtyy sorviin paikoilleen. Koska karat edelleen pyörivät, ja niitä puristetaan

hydraulisesti pölliä päin, alkavat ne toimia poran tavoin ja porautuvat pölliin sisään. Tätä

tapahtumaa kutsutaan "Spin-out":ksi. (Lutz 1976) Tässä työssä on rajattu spin-out ilmiön

mallintaminen työn ulkopuolelle, minkä vuoksi on perusteltua käyttää rajoitteita pitämään

pölli paikoillaan karojen välissä. Mallia jatkokehittäessä on mahdollista vaihtaa pöllin

pitäminen paikoillaan rangaistus- ja kitkakontaktiksi, jolloin on myös mahdollista mallintaa

pöllin spin-out tilanne sopivilla kitkamallin parametrien valinnoilla.

5.3 Kitkamalli

Kitka on tärkeä ilmiö kappaleiden kontaktien mallinnuksessa. Kontaktissa olevien

kappaleiden liikkuessa toistensa suhteen, niiden välissä oleva kitka muuttaa liike-energiaa

lämmöksi ja kitkavoima vaikuttaa kontaktien tangentiaalisen liikesuunnan vastaisesti pyrkien

pitämään kappaleet paikoillaan. Kitka on monimutkainen ja epälineaarinen ilmiö, johon

vaikuttavat muunmuassa pintojen mikrotason epätasaisuudet, niiden muodonmuutokset,

pintojen materiaalit, mahdollinen pintojen välissä olevan voiteluaineen ominaisuudet,

staattinen sähkö sekä ympäristön olosuhteet. (Canudas et al. 1995)

Kitkamallit voidaan jakaa staattisiin ja dynaamisiin malleihin. Staattiset mallit, eivät

sisällä kontaktin aikahistoriaa, ja ovat ainoastaan riippuvaisia kontaktin normaalivoimasta

ja suhteellisesta tangentiaalisesta nopeudesta. Staattisia malleja ovat esimerkiksi klassiset

kitkamallit Coulombin kitkamalli ja viskoosinen kitkamalli. Tyypillisesti staattiset kitkamallit

ovat funktioita, joilla kuvataan Coulombin kitka, viskoosinen kitka ja Stribeck-efekti eri

tavoin. Staattiset mallit ovat verrattain yksinkertaisia, eivätkä pysty kuvaamaan monia kitkan

ilmiöitä tarkasti, tai ollenkaan. Tämän vuoksi staattiset kitkamallit eivät sovellu yleiseen

kontaktin mallinnukseen, kuin tietyissä hyvin yksinkertaisissa tapauksissa, joissa ei vaadita

tarkkaa paikoitusta. (Canudas et al. 1995)

Dynaamiset kitkamallit sen sijaan sisältävät kontaktin aikahistorian esimerkiksi integraation

kautta, mikä mahdollistaa kitkan ajasta riippuvaisten ilmiöiden kuvaamisen. Kitkan

on todettu sisältävän ajasta riippuvaisia ilmiöitä, kuten esiliukuma (predisplacement),

muutoksen suhteellisuus (rate-dependence), ja hystereesi. (Canudas 2008) Dynaamisia

kitkamalleja ovat esimerkiksi Dahlin malli, joka kuvaa kitkaa stressinä kvanttitasolla
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olevien kontaktien välillä. Kitkavoiman ja kappaleiden aseman suhde on siten analoginen

jännitys-venymäkäyrän mukaisesti hystereesin huomioonottaen, olettaen, että kontaktissa

tapahtuu pysyviä muodonmuutoksia (Dahl 1968), sekä Armstrong-Hélouvryn ehdottama

seitsemän parametrin malli (Armstrong-Hélouvry 1992), joka kuvaa kitkaa kahdella eri

yhtälöllä riippuen siitä onko kyseessä stick- vai slip-tilanne, sekä LuGren kitkamalli

(Canudas et al. 1995). Pöllin ja laitteiden välisten kontaktien vaatiessa vakaata ja tarkkaa

kitkamallia lepo- ja pyörimiskontaktien vuoksi, sekä ottaen huomioon, että Mevean

ohjelmassa kitka on mallinnettu LuGren menetelmällä (Moisio 2013), on luontevaa, että

prosessimallissa kitka mallinnetaan myöskin LuGren mallilla.

LuGren kitkamalli on saanut nimensä mallin kahden yliopiston, Lund ja Grenoble, nimistä,

joissa mallia yhteistyössä kehittäneet tutkijaryhmät sijaitsivat. LuGren kitkamalli on jatkoa

Dahlin kitkamallille, ja pystyy kuvaamaan Stribeck-efektistä johtuvan stick-slip-ilmiön, mitä

Dahlin malli ei sisällä. (Canudas 2008) LuGren mallissa kahden jäykän kappaleen väliset

kontaktit kuvataan kuvan 17 mukaisten elastisten harjaksien avulla. Kun kappaleiden

välillä on tangentiaalinen liike, harjakset taipuvat ja aiheuttavat tangentiaalisen liikettä

päinvastaiseen suuntaan vaikuttavan voiman kappaleisiin. Harjakset toimivat siten jousien

tavoin ja kitkavoima on tällöin yhteydessä harjaksien jäykkyyteen ja taipumaan. Jos voima

kasvaa riittävän suureksi, osa harjaksista taipuu niin paljon, että ne alkavat luistaa, ja kappaleet

liukuvat toistensa suhteen. (Canudas et al. 1995)

LuGren mallissa kontakti kuvataan harjaksien keskimääräisellä taipumalla z, joka

mallinnetaan yhtälöllä

Ûz = Ûst − σ0
| Ûst |
g Ûst

z (68)

jossa Ûst on kontaktissa olevien pintojen suhteellinen tangentiaalinen nopeus, g Ûst on nopeudesta

riippuvainen funktio, joka riippuu useista tekijöistä, kuten materiaalin ominaisuuksista,

voitelusta ja lämpötilasta. Sen ei myöskään tarvitse olla symmetrinen, jolloin sen avulla

on mahdollista saada suunnasta riippuvainen käytös mallinnettua. (Canudas et al. 1995)

Tyypillinen g Ûst funktio, jolla saadaan Coulomb-kitka ja Stribeck-efekti kuvattua on annettu

yhtälössä
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Kuva 17. Kontaktirajapinta kahden pinnan välillä. Kontakti kuvataan elastisten harjaksien

avulla. (Olsson 1996)

g Ûst = Fc + (Fs − Fc)e
−
��� ÛsÛx0

���α (69)

jossa Fc on Coulombin kitkavoima, Fs on staattinen kitkavoima ja Ûx0 on Stribeck-nopeus

(Canudas 2008). Kontaktista johtuva kitkavoima saadaan laskettua yhtälöllä

Ff = σ0z + σ1(v) Ûz + Ct Ûst (70)

jossa Ff on kitkavoima, σ0 on harjaksien jäykkyystermi, σ1(v) on nopeudesta riippuva

vaimennustermi, joka kuvaa mikrovaimennusta, Ct on kitkakerroin joka yhdessä Ûst :n kanssa

kuvaa viskoosista kitkaa. Yhteys Dahlin malliin ilmenee, jos asetetaan g Ûst =
Fc

σ0
ja σ1 = Ct =

0. Tällöin LuGren malli redusoituu Dahlin malliksi ja yhtälöt 68 ja 70 antavat

ÛFf = σ0 Ûz = σ0 Ûs
(
1 − F

Fc
sgn(v)

)
(71)

joka on Dahlin mallin yksinkertaisempi versio. (Canudas et al. 1995) Myöhemmin Canudas

et al. muokkasivat yhtälön 70 muotoon
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Ff = [σ0z + σ1(v) Ûz + Ct Ûs] fn (72)

jossa fn on kontaktin normaalivoima ja yhtälön 69 muotoon

g Ûst = µk + (µs − µk)e
−
��� ÛsÛx0

���α (73)

jossa µk on normalisoitu Coulombin kitkakerroin ja µs on normalisoitu staattinen

kitkakerroin, µk ≤ µs, ∈ [0, 1]. α on kerroin, jolla on mahdollista muuttaa käyrän

muotoa. α:n arvo on tapauskohtainen, joka tarvitsee valita sopivaksi käyttökohteesta riippuen.

(Canudas et al. 1999) α:lle (Canudas et al. 1999) käyttivät arvoa 0.5 ja (Canudas et al. 1995)

arvoa α = 2.

Yksinkertaisemmassa muodossa vaimennuskerroin σ1 voidaan määrittää vakioksi. Mallin

passiivisuusehdon 74 täyttyminen voi rajoittaa σ1:sen arvon liian alhaiseksi, sillä ehdon

toteutuminen nojaa riittävän suureen viskoosiseen vaimennukseen, joka dominoi σ1:n

harjaksien vaimennusta.

Ct > σ1
(Fs − Fc)

Fc
(74)

Liian pienetσ1:n arvot voivat aiheuttaamallinmuuttumisen lineaarisesti vaimentamattomaksi

75 taipuman ja nopeuden ollessa lähellä nollaa (z = Ûs = 0), sillä viskoosinen vaimennus ei

ole riittävän suuri alhaisilla nopeuksilla. (Canudas 2008)

m
d
dt
v + (σ1 + Ct) Ûs + σ0x = Ff (75)

σ1:sen tarvitsee siten olla pieni, jotta mallin passiivisuus säilyy, mutta suuria arvoja

tarvitaan vaimentamaan linearisoitu malli. σ1 kuvaa vaimennusta esiliukuma/stiktio

alueella, ja parametrin merkitys on vähäinen siirryttäessä pois esiliukuman vaikutusalueelta

nopeuden Ûs kasvaessa, sillä Ûz lähestyy arvoa 0 nopeammin kuin Ûs. Mallin parametreja
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säätäessä on huomioitava, että σ1:sen arvo on tapauskohtainen. Hitaasti liikkuvissa

järjestelmissä, joiden liikkeet mikro- ja nanotasolla ovat tärkeitä, on σ1:sen vaikutus

kitkamalliin merkittävä. Tällaisia ovat esimerkiksi atomivoimamikroskooppi, satelliitit

ja ultraäänimoottorit. Parametrin säätäminen näissä kohteissa on tällöin tehtävä tarkasti

riittävällä resoluutiolla mitatusta todellisesta datasta. (Canudas 2008)

Mekaanisissa järjestelmissä, kuten toimilaitteet, robotit, CNC-koneet, ajoneuvot yms. missä

liikkeiden suuruudet ja liikenopeudet ovat vähintään mm-luokkaa, σ1:sen merkitys on

vähäinen ja sen tärkein tehtävä on varmistaa linearisoidun yhtälön riittävä vaimennus

presliding vaikutusalueella. Tällaisissa kohteissa suhteellisen vaimennuskertoimen ζ valinta

voidaan tehdä siten, että σ1 täyttää ehdon

σ1 = 2ζ
√
σ0m − Ct (76)

esiliukuma-alueella. Tyypillinen valinta ζ :n arvoksi, joka antaa hyvin käyttäytyvän stick-slip

transition on ζ = 1. (Canudas 2008) Riippumatta siitä, valitaankoσ1 mittausdatan perusteella

vai vaimentamaan linearisoitu yhtälö 75, on sen täytettävä edellä mainittu passiivisuusehto

74. Tämä ehto rajoittaa suhteellisen vaimennuksen valintaa rajoittamalla sen arvon olemaan

ζ <
Ct

s
√
σ0m

(
Fc

Fs − Fc
+ 1

)
(77)

Passiivisuuden ja kriittisen vaimennuksen täyttäminen voi joissain tapauksissa olla hankalaa,

joten on hyvä käyttää vakioarvon tilalla nopeudesta riippuvaa σ1(v) funktiota, jossa nämä

ominaisuudet voidaan määrittää itsenäisesti. (Canudas 2008) σ1(v) voidaan laskea funktiolla

σ1(v) = σ1e−
(
Ûst
vd

)2

(78)

jossa vd on parametri joka määrittää σ1(v):n transitionopeuden. Jotta mallin passiivisuus

säilyy, on oltava, että σ1 , 2ζ√σ0m ja
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vd < 4
√

2e
Fc

σ1
(79)

Tällöin systeemi on hyvin vaimennettu stiktiossa ja järjestelmän passiivisuus on taattu

suurillakin parametreilla. Transitionopeus vd voidaan valita riittävän pieneksi, että yhtälön

78 ehto täyttyy ja varmistaa σ1(v):n muuttuminen riittävän nopeasti, jotta tulon σ1(v) Ûz

muutoksessa σ1(v) on määräävä tekijä. Tällöin σ1(v) Ûz ≈ σ1 Ûz, kun v ≈ 0 ja σ1(v) ≈ 0,

kun v > ε , jossa ε on tietty raja-arvo. (Canudas 2008)

Prosessimallissa Ûz:n integroiminen tehdään erillään monikappaledynamiikan integroinnista.

Funktion 68 integroiminen suoritetaan puolisuunnikasintegroinnilla, joka lasketaan yhtälöillä

zn+1 = alpha ∗ zn + beta (80)

alpha =
2 + bhstep

2 − bhstep
(81)

beta =
2 Ûst hstep

2 − bhstep
(82)

b =
σ0 Ûs
g Ûst

(83)

jossa hstep on integraation askelväli. Kitkavoimat lisätään laskennan jälkeen kappaleiden

voimavektoreihin ennen monikappaledynamiikan integroimista.

5.4 Sorvausvoimien laskenta mallissa

Terän paikkatieto luetaan joka aika-askeleella Meveasta kahden, terän päätyihin sijoitetun

koordinaatistojen globaalin aseman avulla. Asematietoa tarvitsee esikäsitellä Juliassa

ennen kuin on mahdollista tarkastella osuuko terä pölliin ja laskea sorvauksesta aiheutuvat

leikkausvoimat. Meveasta saadut päätyjen asemat eivät täsmää pöllin päätyjen asemien

kanssa globaalin Z-akselin suunnassa. Ensimmäiseksi terän asemat muutetaan pöllin
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lokaaliin koordinaatistoon, jonka jälkeen muodostetaan vektori terän päätyjen välille ja

määritetään teräjanalla sijaitsevat pisteet, joiden z-koordinaatit vastaavat pöllin alku- ja

loppupäädyn profiilien z-koordinaatteja. Kun terän päädyt on määritetty, voidaan lasketa

päätyjen välillä olevat, pöllin profiileja vastaavat teräpisteet. Pisteiden ollessa tiedossa,

muutetaan niiden asema karteesisesta koordinaatistosta pöllin sylinterikoordinaatistoon, jotta

voidaan tarkastella helposti tapahtuuko leikkausta vai ei.

Ennen mahdollisen leikkauksen tarkastelua pitää kuitenkin määrittää pöllin pisteet, jotka

kulkivat edellisen aika-askeleen aikana terän pisteen ja pöllin profiilin keskipisteen välisen

"teräjanan" yli. Jos piste ylittää teräjanan, on leikkaus mahdollisesti tapahtunut aika-askeleen

aikana. Prosessimalli pitää kirjaa sylinterikoordinaatistossa nykyisen teräkulman lisäksi

edellisen aika-askeleen teräkulmasta. Koska koordinaatisto on pöllissä kiinni, muuttuu

terän sylinterikoordinaattien kulma joka aika-askeleella ja terä kiertää pölliä ympäri kulman

θter Üamatka verran. Vertaamalla pöllin pisteiden sinin ja cosinin merkkiä terälinjan suhteen

edellisellä ja nykyisellä aika-askeleella, voidaan määrittää mitkä profiilin pisteistä ovat

ylittäneet terälinjan yli aika-askeleella.

Kun terälinjan yli kulkevat pisteet on määritelty, voidaan tarkastella tapahtuuko leikkausta

vertaamalla teräpisteen ja pöllin pisteen säteiden suuruutta. Jos teräpisteen säde on pienempi

kuin pöllin pisteen säde, on leikkaus tapahtunut ja leikkauspaksuus kyseisellä kohtaa on

siten t0 = Ri,p Üolli − Ri,ter Üa. Sorvausvoimat ja voimien aiheuttamat momentit lasketaan

kappaleen 4 Atkinsin mallin yhtälöitä käyttämällä. Leikkaustapahtuman oletetaan olevan

puhdas leikkaus jatkuvan lastun alueella ja leikkaussuunta puussa on 0°-90°, jolloin puun

muita leikkaussuuntia ei oteta huomioon. Leikkauspaksuus t0 on sama yhden pöllin elementin

yli, mutta voi muuttua eri paksuudeksi seuraavassa elementissä. Käytettäessä puun muodon

kuvaamiseen riittävän suurta n ∗ k matriisia, on mahdollista kuvata hyvinkin tarkasti miltä

kohdin terä leikkaa pölliä (jos k = 486, niin 1.3 m pitkässä puussa yhden elementin

leikkauspituudeksi w tulee silloin 2,6 mm). Pöllin materiaalitietoina käytettiin Orlowski

et al. mittaamia metsämännyn Pinus Sylvestris arvoja. Pöllin tiheys on ρ = 525 kg
m3 ,

leikkausmyötölujuus τy = 22, 636 kPa ja keskimääräinen murtumislujuus R = 840 J
m2

(Orlowski 2013). Leikkauksessa otetaan huomioon kitkakulman muutos leikkausnopeuden

suhteen käyttämällä yhtälöä 64, jolla lasketaan joka aika-askeleella sen hetkinen kitkakulma.

Pöllin malliin on myös tehty mahdollisuus asettaa vuosirenkaille eri materiaaliarvot, sekä
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muuttamaan vuosirenkaiden paikkaa ja leveyttä mallin jatkokehittämistä varten. Saadut

sorvausvoimat pitää sen jälkeen muuttaa sylinterikoordinaateista globaaliin koordinaatistoon,

jonka jälkeen voimatiedot voidaan lähettää oikeassa muodossa Mevea-mallille.

Prosessimalli on laskennallisesti raskas johtuen elementtien suuresta määrästä, mikä aiheutti

ongelmia pitää simulaatiomalli reaaliaikaisena. Prosessimallin kontaktien laskennan, sekä

sorvimallin kontaktien ja hydrauliikan yhtälöiden jäykkyyden vuoksi simulaation aika-askel

täytyy pitää noin 1 ms luokassa, jotta vältytään ylisuurilta voimilta tai simulaation

hajoamiselta. Eritoten hydrauliikan mallinnus vaatii aika-askeleen pitämisen pienenä, sillä

jo 1.5 ms aika-askeleella mallista tuli epävakaa hydrauliikan komponenttien tilavuuden

muuttuessa negatiiviseksi. Pieni aika-askel sekä ratkaistavien yhtälöiden suuri määrä

yhdessä asettavat korkeita vaatimuksia mallia ajavan tietokoneen laskentateholle. Ajettaessa

molempia malleja samalla tietokoneella, yhden aika-askeleen laskentakierroksen kesto nousi

jopa yli 5 ms, jolloin menetettiin mallin reaaliaikaisuus. Prosessimallin elementtien

määrää pienennettäessä aika-askel saatiin pysymään lähempänä vaadittua 1 ms, mutta

sekä prosessi-, että sorvimallissa on useita kehityskohteita, joilla suorituskykyä saataisiin

parannettua. Suorituskykykongelmista huolimattamallilla onmahdollista saada sorvauksesta

johtuvia leikkausvoimatietoja välitettyä sorvimallille, ja käyttää simulaatiomallia esimerkiksi

toimilaitteiden alustavaan mitoittamiseen, tai sorvin ohjausjärjestelmän testaukseen sekä

kehittämiseen.
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6 YHTEENVETO

Tämän työn tavoitteena oli tehdä sorvausprosessimalli, joka toimii yhdessä sorvin

simulaatiomallin kanssa. Mallit kommunikoivat Socket-yhteyden avulla ja prosessimalli

vastaanottaa asema- ja orientaatiotietoja sorvin kappaleista. Prosessimallissa pölliä

käsitellään jäykkänä kappaleena, jonka dynamiikka kuvataan partikkelijoukkona käyttäen

Newton-Eulerin yhtälöitä, joissa pöllin orientaatiotieto kuvataan Eulerin parametrien

avulla. Prosessimalli etsii pöllin ja sorvin terän, tukirullien ja karojen väliset kontaktit,

jonka jälkeen se laskee kontaktivoimat kappaleiden välillä käyttäen Drumwrightin

(Drumwright 2008) rangaistusmenetelmää, sekä kitkavoimat käyttämällä LuGren kitkamallia

(Canudas et al. 1995). Prosessimallissa sorvauksesta johtuvat leikkausvoimat lasketaan

murtumismekaniikan yhtälöitä käyttäen ja saadut voimatiedot lähetetään sorvimallille

seuraavan aika-askeleen integroimista varten. Prosessimalli lisäksi pitää kirjaa pöllin

muodon, massan sekä inertian muutoksesta joka aika-askeleella.

Sorvausprosessimalli on laskennallisesti raskas johtuen leikkausvoimien toimivaa laskentaa

varten tarvittavan pöllin elementtimäärän suuruudesta, sekä kappaleiden välisten kontaktien

etsinnän ja rangaistus- ja kitkavoimien laskennasta joka aika-askeleella. Lisäksi

prosessimallin laskenta suoritetaan suurimmaksi osaksi vain yhdellä tietokoneen prosessorin

laskuytimellä. Tämä aiheuttaa huomattavia haasteita säilyttäämallin laskenta reaaliaikaisena,

eikä itse sorvimallin laskennan raskaus edesauta tilannetta. Socket-yhteyden mahdollistama

mallien erottaminen erillisille tietokoneille on hyödyksi juuri tällaisten tilanteiden

takia. Selkeä mallin suorituskyvyn kehityskohde olisi myös hyödyntää Julian tarjoamaa

mahdollisuutta moniydinlaskentaan tai vaihtoehtoisesti hyödyntää laskennassa tietokoneen

näytönohjaimen grafiikkaprosessoreita, joiden vahvuus on juurikin tehdä paljon samanlaisia,

toisistaan riippumattomia ja rinnakkaisia laskutoimituksia. Näihin lukeutuisivatmuunmuassa

mallin kontaktipisteiden etsiminen, kontakti- ja kitkavoimien, sekä leikkausvoimien laskenta.

Tällä hetkellä mallissa leikkausvoimat lasketaan vain yhdellä leikkaustapauksella, eli

0°-90°suunnan leikkaus jatkuvana lastuna. Mallin jatkokehittämistä varten olisi luontevaa

ensin lisätä malliin puun syiden ja niiden suhteen olevien leikkaussuuntien huomiointi, jonka

jälkeen malliin pystyisi lisäämään puun vuosirenkaiden, sekä oksien huomiointi. Myös
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eri lastutyyppien huomiointi olisi oiva kehityskohde, joskin silloin kyseessä olisi pitempi

kehitysprojekti johtuen tämänhetkisestä puutteesta datassa, jolla pystyisi kvantitatiivisesti

määrittelemään, minkä lastutyypin leikkaustapahtuma olisi dominoiva eri sorvaustilanteissa

eri puulajeilla.

Muita mahdollisia kehityskohteita ovat muunmuassa pöllin spin-out ilmiön huomioon

ottaminen, sekä kontaktiparien etsintäalgoritmin parantaminen. Koska pölli joudutaan

kuvaamaan tiheänä partikkelijoukkona, on mahdollisia kontaktipareja pöllin ja sorvin

eri kappaleiden välillä suuri määrä, joiden etsimiseen sekä voimien ratkaisuun menee

pitkään. Kontaktiparien etsinnän, sekä eritoten rangaistusvoimien laskennan nopeuttaminen

helpottaisi huomattavasti mallin reaaliaikaisuusvaatimuksen ylläpitämistä.



67

LÄHTEET

Armstrong-Hélouvry, B. 1992. Control of machines with friction. Automatica, 28: 6. S.

1285-1287.

Astakhov, V.P. Metal Cutting Theory - Missed Chances Or a Science

Without History: Part 1 [Verkkodokumentti]. [Viitattu 26.6.2017] Saatavilla:

http://viktorastakhov.tripod.com/mc1.pdf

Astakhov, V.P. Metal Cutting Theory - Missed Chances Or a Science

Without History: Part 2 [Verkkodokumentti]. [Viitattu 26.6.2017] Saatavilla:

http://viktorastakhov.tripod.com/mc2.pdf

Astakhov, V.P. On the inadequacy of the single-shear plane model of chip formation. Int J

Mech Sci, 47. S. 1649-1672.

Atkins, A.G. 2003. Modelling metal cutting using modern ductile fracture mechanics:

quantitative explanations for some longstanding problems. International Journal of

Mechanical Sciences, 45. S. 373–396.

Atkins, A.G. 2004. Rosenhain and Sturney revisited: the ’tear’ chip in cutting interpreted in

terms of modern ductile fracture mechanics. Proceedings of the Institution of Mechanical

Engineers, 218: 10. S. 1181-1194.

Atkins, A.G. 2004. Toughness and cutting: a newway of simultaneously determining ductile

fracture toughness and strength. Engineering Fracture Mechanics, 72. S.849-860.

Atkins, A.G. 2004. Fracture Toughness and the Cutting of Wood. Proceedings of the 2nd

International Symposium on Wood Machining. Austria. 5.-7.7.2004. S. 205-210.

Atkins, A.G. 2009. Toughness and processes of material removal. Wear, 267. S. 1764-1771.

Atkins, A.G. 2009. The Science and Engineering of Cutting. 1. Ed. Elsevier. 373 s.

Baraff, D. & Kass, M. & Witkin, A. 1999. Physically

Based Modeling. Siggraph ’99 course notes. Saatavilla:

https://graphics.stanford.edu/courses/cs448b-00-winter/papers/phys_model.pdf



68

Bauchau, O.A. 2011. Flexible Multibody Dynamics. Solid Mechanics and its Applications,

176. Springer. 703 s.

Bezanson, J. & Karpinski, S. & Shah, V.B. & Edelman, A. 2012. Julia: A Fast

Dynamic Language for Technical Computing. ArXiv e-prints. arXiv:1209.5145. Saatavissa:

https://arxiv.org/abs/1209.5145

Bezanson, J. & Edelman, A. & Karpinski, S. & Shah, V.B. 2017. Julia: A Fresh Approach

to Numerical Computing. Society for Industrial and Applied Mathematics, 59: 1. S. 65-98.

Canudas de Wit, C. & Olsson, H. & Åström, K.J. & Lischinsky, P. 1995. A New Model

for Control of Systems with Friction. IEEE Transactions on Automatic Control, 40:3. S.

419-425

Canudas de Wit, C. & Horowitz, R. & Tsiotras, P. 1999. Model-Based Observers for

Tire/Road Contact Friction Prediction. In: Nijmeijer H., Fossen T. (eds) New Directions

in nonlinear observer design. Lecture Notes in Control and Information Sciences, vol 244.

Springer, London. S. 23-42.

Canudas deWit, C. &Åström, K.J. 2008. Revisiting the LuGre frictionmodel. IEEEControl

Systems Magazine, 28:6. S.101-114

Csanády, E. & Magoss, E. 2013. Mechanics of Wood Machining, 2nd edition.

Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 202 s.

Cristóvão, L. & Broman, O. & Grönlund, A. & Ekevad, M. & Sitoe, R. 2012. Main cutting

force models for two species of tropical wood. Wood Material Science & Engineering, 7:3.

S. 143-149.

Dahl, P. 1968. A solid friction model. Aerospace Corp., El Segundo, CA, Tefch. Rep.

TOR-0158(3107-18)-1.

Drumwright, E. 2008. A Fast and Stable Penalty Method for Rigid Body Simulation. IEEE

Transactions on Visualization and Computer Graphics, 14:1. S. 231-240

Ernst, H. & Merchant, M.E. 1941. Chip formation, friction and high quality machined

surfaces. Surface treatment of metals. Am Soc Met, 29. S.299-378.



69

García de Jalón, J. & Bayo, E. 2009. Kinematic and Dynamic Simulation of Multibody

Systems -The Real-Time Challenge-. Springer-Verlag. 433 s.

Karpat, Y. 2009. Investigation of the effect of cutting tool edge radius on material separation

due to ductile fracture in machining. International Journal of Mechanical Sciences, 51. S.

541-546.

Kivimaa, E. 1950. Cutting force in wood-working. State institute for Technical Research,

VTT Publication No. 18.

Koponen, H. 1998 Puulevytuotanto. Opetushallitus. 210 s.

Kretschmann, D.E. 2010. Mechanical Properties of Wood. Teoksessa: Wood Handbook -

Wood as an Engineering Material. Centennial Edition. USDA Forest Service. 2010. S. 5-1

- 5-44.

Kund, K. Virtuaalimallin hyödyntäminen viilusorvin tuotekehityksessä. Lappeenranta

University of Technology. Diplomityö.

Lutz, J.F. & Patzer, R.A. 1976. Spin-Out of Veneer Blocks During Rotary Cutting of Veneer.

USDA Forest Service. FPL 278.

Markopoulos, A.P. 2013. Finite Element Method in Machining Processes. Springer-Verlag

London. 1. S. 11-27.

Mevea Software. 2017. [Viitattu 5.4.2017]. Saatavissa:

http://mevea.com/products/software/

Moisio, S. A Soft Contact Collision Method For Real-Time Simulation of Triangularized

Geometries in Multibody Dynamics. Dissertation. Lappeenranta University of Technology.

Olsson, H. 1996. Control Systems with Friction. Dissertation. Lund Institute of Technology.

Orlowski, K.A. & Ochrymiuk, T. & Atkins, A.G. & Chuchala, D. 2013. Application of

fracture mechanics for energetic effects predictions while wood sawing. Wood Sci Technol,

47. S. 949-963.



70

Rosa, P.A.R. & Martins, P.A.F. & Atkins, A.G. 2006. Revisiting the fundamentals of metal

cutting by means of finite elements and ductile fracture mechanics. International Journal of

Machine Tools & Manufacture, 47. S. 607-617.

Shabana, A. A. 2001. Computational Dynamics. John Wiley & Sons. 497 s.

Thibaut, B. & Beauchêne, J. 2004. Links between Wood Machining Phenomena and Wood

Mechanical Properties: The Case of 0°/90°Orthogonal Cutting of GreenWood. Proceedings

of the 2nd International Symposium on Wood Machining. Austria. 5.-7.7.2004. S. 149-160.

Wyeth, D.J. 2007. An investigation into the mechanics of cutting using data from

orthogonally cutting Nylon 66. International Journal of Machine Tools & Manufacture,

48. S. 896-904.

Wyeth, D.J. & Goli, G. & Atkins, A.G. 2008. COST Action E35 2004-2008: Wood

machining - micromechanics and fracture. Holzforschung, 63. S. 168-180.


	JOHDANTO
	SORVAUS
	Sorvauksen työvaiheet ja teräkäsitteet

	MONIKAPPALEDYNAMIIKKA
	Partikkelin dynamiikka
	Jäykän kappaleen dynamiikka
	Massa ja massakeskipiste
	Orientaation kuvaus rotaatiomatriisilla
	Orientaation kuvaus kvaternioilla
	Nopeudet ja ulkoiset voimat
	Lineaarinen liikemäärä
	Pyörimismäärä
	Tilavektori


	LEIKKAUSVOIMIEN LASKENTA
	Atkinsin muokkaukset leikkaamisteoriaan
	Lastun muodostuminen
	Jatkuva lastu
	Epäjatkuva lastu
	Repeytyvä lastu

	Leikkausvoimat puun sorvauksessa

	SORVAUSMALLI
	Rakenne/diskretisointi
	Kontaktien hallinta
	Kitkamalli
	Sorvausvoimien laskenta mallissa

	YHTEENVETO
	LÄHTEET

