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Diplomityö käsittelee kallioporalaitteen eliniän kuormitusten arviointiin tarkoitetun 
simulointimallin rakentamista. Työssä luotiin modulaarinen malli, jolla voidaan 
simuloida dynaamisesti esteen yliajo. Esteen yliajo on perinteinen tehdastesti uusien 
laitteiden prototyypeille. Sillä pyritään saamaan selville laitteen 
maksimikuormitustapaukset. 
 
Pintaporalaitteen simulointimalli tehtiin ADAMS-ohjelmistolla laitteen suunnittelussa 
tehtyjä CAD-malleja hyödyntäen. ADAMS-ohjelmistolla mallinnettiin laitteen 
yksinkertaistettu mekaniikka siten, että laite oli jaettu viiteen eri moduuliin. Runko ja 
telasto olivat omana osionaan. Puomi ja syöttölaite oli oma kokoonpanonsa ja ohjaamo 
sekä katteet olivat kaksi erillistä modulia. Viides moduuli oli hydrauliikka, joka 
simuloitiin rinnakkaissimulointina EASY5-ohjelmistolla. 
 
Simuloituja esteen yliajon tuloksia verrattiin prototyyppilaitteen tehdastestien 
mitattuihin kuormituksiin. Vertailu tehtiin mallinnettujen neljän sylinterin paineita 
tarkastelemalla. Tuloksia tarkastellessa havaittiin, että simulaatiomalli antaa varsinkin 
staattisissa tarkasteluissa oikean suuntaisia tuloksia. Dynaamisissa tilanteissa koneen 
maksimikuormituksilla mallinnustarkkuus ei tämän työn laajuudessa ole riittävä 
varsinaiseen eliniän analysointiin. Sen sijaan mallinnustekniikka todettiin periaatteessa 
toimivaksi ja jatkokehityskelpoiseksi. 
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ABSTRACT 
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This thesis is about the building of a simulation model that is to be used to estimate the 
lifetime stresses of a rock drilling rig. A modular model that could simulate dynamics of 
tramming over obstacle was created. Tramming over an obstacle is a common test with 
the prototypes of a new rig type. It is used to find out the maximum stress cases. 
 
The simulation model of a surface rock drilling rig was build with ADAMS software 
using the CAD models that were created during the development of the machine. The 
simplified mechanics of the rig was modeled in ADAMS so that the rig was divided into 
five modules. Frame and crawlers are one module. Boom and feedrail are another 
assembly. Cabin and cover are two individual modules. The fifth model is hydraulics. 
Hydraulics was simulated simultaneously using EASY5 software. 
 
The results of the simulated tramming over obstacle were compared to measured ones 
from the tests of a prototype rig. Pressures of the four cylinders in hydraulic module 
were compared to measured pressures. Simulation model seems to be fairly accurate in 
static cases. In dynamic steps and especially in the maximum load cases it seems that 
the accuracy of the simulation model is not sufficient to analyze lifetime stresses of the 
rig. The modeling technique itself was adequate and suitable for further development. 
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SYMBOLIT 

 

A1,2 pinta-ala (sylinterin männän tai varren) 

Be tehollinen puristuskerroin 

Bo hydrauliöljyn puristuskerroin 

Bputki sylinterin (putken) puristuskerroin 

C1,2 paineenrajoitusventtiilin statiikkaa kuvaavia puoliempiirisiä parametreja 

Cdyna paineenrajoitusventtiilin dynamiikkaa kuvaava puoliempiirinen parametri 

CR1,R2 rajoiteyhtälöitä 

d putken sisähalkaisija 

ε suhteellinen venymä 

E materiaalin kimmokerroin 

Fs sylinterin tuottama voima 

Fµ kitkavoima 

G putoamiskiihtyvyys 9,81 m/s2 

G transformaatiomatriisi 

k liuskavakio 

Kprv paineenrajoitusventtiilin kuristusta kuvaava muuttuja 

prvK&  paineenrajoitusventtiilin kuristusta kuvaavan muuttujan muutos 

L pituus 

∆L pituuden muutos 

λ Lagrangen kerroin 

η hyötysuhde (tässä tapauksessa sylinterin) 

jM  kappaleen j massamatriisi 

m&  massavirta 

im&  massavirta sisään 

om&  massavirta ulos 

p1, p2, pn eri tilavuuksissa vaikuttavia paineita 

pref paineenrajoitusventtiilin avautumispaine tai asetuspaine 

pfo paine, jolla paineenrajoitusventtiili on täysin auki 

pp pumpun tuottama paine 

pt tankin paine, lähtökohtaisesti 0 
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ρi,o tiheys, eri tiheydet alaindeksein 

Q tilavuusvirta 

Qi tilavuusvirta sisään 

Qo tilavuusvirta ulos 

j
cQ  kappaleen j yleistettyjen rajoitevoimien vektori 

j
iQ  kappaleen j yleistettyjen inertiavoimien vektori 

j
eQ  kappaleen j yleistettyjen ulkoisten voimien vektori 

j
vQ  kappaleen j neliöllinen nopeusvektori 

jq  kappaleen j yleistettyjen koordinaattien vektori 

R1,2,n resistanssi, eri vastukset alaindeksein 

∆R resistanssin muutos 

R lokaalin koordinaatiston siirtymää kuvaava vektori 

pr  pisteen p paikkavektori 

pr&  pisteen p nopeusvektori 

pr&&  pisteen p kiihtyvyysvektori 

s putken seinämän paksuus 

tr vasteaika (venttiilin) 

T kineettinen energia 

U jännite 

u  pisteen paikkavektori kappaleen lokaalissa koordinaatistossa 

u~  pisteen paikkaa kappaleen lokaalissa koordinaatistossa kuvaava 

vinosymmetrinen matriisi 

V1,2,n tilavuus, eri tilavuudet alaindeksein 

Vtot järjestelmän kokonaistilavuus 

ω  kulmanopeusvektori 

ω
~  kulmanopeutta kuvaava vinosymmetrinen matriisi 

x sylinterin asema 

x&  sylinterin liikenopeus  

ξ sylinterin kitkaa kuvaava funktio 

∂  osittaisderivaatta 
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LYHENTEET JA MERKINNÄT 
 

ACar ADAMS/Car-ohjelma, ks. ADAMS 

ADAMS Automatic Dynamic Analysis of Mechanical Systems 

ATV All-Terrain Vehicle 

CAD Computer Aided Design, tietokoneavusteinen suunnittelu 

CAE Computer Aided Engineering, tietokoneavusteinen insinöörityö 

CAN Controller Area Network, automaatioväylä 

DTH Down-The-Hole 

FEM Finite Element Method, äärellisten elementtien metodi 

FOPS Falling object protective structure, putoavilta objekteilta suojaava rakenne 

MBS Multi-Body Simulation, monikappaledynamiikkasimulointi 

ROPS Roll over protective structure, kaatumiselta suojaava rakenne 

SMC Sandvik Mining and Construction 
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1 JOHDANTO 

 

Koneita suunnitellessa on mitoitettava runko ja komponentit. Koneen olisi oltava 

riittävän kestävä ja turvallinen, mutta ylimitoitus on kallista. Uutta konetyyppiä 

suunniteltaessa laitteen käytöstä ja kuormituksista voi olla valistuneita veikkauksia, 

mutta todellisia jännityksiä ja kuormitushuippuja ei tiedä kukaan.  

 

Normaalisti kallioporalaitteiden rakenteiden rasituksia tarkkaillaan venymäliuskoin 

prototyypeillä ajetuissa kenttätesteissä. Näiden kaivoksissa koneen työskennellessä 

suoritettujen mittausten etu on realistisesta työkierrosta saatava data. Haittapuolina ovat 

mittausten työläät valmistelut ja jälkikäsittelyt. Kriittiset kohdat täytyy valita FEM-

laskennan perusteella oikein ja anturien asentamisessa on oltava tarkkana, koska 

muutamia senttimetrejä jännityshuipusta sivussa oleva anturi voi näyttää huomattavasti 

liian pieniä jännityksiä. Anturien sekä niiden johdotusten paikoituksen ja suojauksen on 

oltava onnistunut, sillä ne ovat varsin haastavassa ympäristössä pölyn, veden ja eri 

kokoisten kallioperäisten partikkelien seassa. Ensimmäisellä viikolla tuhoutunut anturi 

tai tiedonkeräysyksikkö on paitsi kallis, myös aikaa vievä seikka. Prototyypille tehtävä 

kenttämittaus kestää yleensä noin kuukauden, jonka jälkeen mittausdata täytyy käsitellä 

väsymislaskentaa ja tarvittavien johtopäätösten tekemistä varten. Tämä vaikuttaa 

suoraan tuotteen lanseeraamiseen ajankohtaan, koska mahdollisia muutoksia joudutaan 

ensin odottamaan ja sitten pahimmassa tapauksessa suunnittelemaan ja toteuttamaan. 

 

Poralaitteille tehdään usein prototyyppivaiheessa kenttämittauksia huomattavasti 

nopeampia ja halvempia niin sanottuja tehdastestejä. Tehdastesti sisältää normaalisti 

erilaisten esteiden yliajoa tehtaan piha-alueella venymäliuskat ennalta määritettyihin 

paikkoihin asennettuna. Näin pyritään hakemaan laitteen pahimpia kuormitustapauksia 

ja etsimään niiden heikkoja kohtia. Testien perusteella voidaan määrittää lähinnä 

laitteen kestokykyä. Väsymisanalyyseihin tehdastestien tulokset eivät sovellu hyvin, 

sillä tuloksissa on pelkästään voimakkaita jännitysheilahduksia. Näin ollen elinikäarviot 

ovat merkittävästi todellisuutta lyhyempiä. Tehdastestien perusteella tehtävään 

elinikälaskentaan on Sandvik Mining and Constructionissa tehty ajoittain tutkimustyötä. 

Miika Pulkkisen diplomityössä vuodelta 2003 etsittiin tilastollisia malleja, joilla 

kuormitukset saataisiin vastaamaan pitkien kenttämittausten arvoja.  
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Sandvik Mining and Construction on yksi maailman johtavista kaivos- ja 

maarakennusteollisuuden louhintalaitteiden, porakaluston ja niihin liittyvien palveluiden 

tuottajista. Tuotetarjontaan kuuluvat muun muassa louhinta-, murskaus-, lastaus- ja 

kaivonporauslaitteet sekä tavarankäsittelyyn tarkoitetut kuljettimet. Louhinta- ja 

kallionporauslaitteet jaetaan pääsääntöisesti maan alla, tunneleissa työskenteleviin ja 

maanpäällä toimiviin laitteisiin. Tämän työn ensisijainen sovelluskohde on 

pintaporaukseen eli esimerkiksi avolouhoksille ja rakennustyömaiden kallioleikkauksiin 

tarkoitettu, ns. down-the-hole poralaite Sandvik DI550 (kuva 1). 

 

 
Kuva 1. Sandvik DI550 [1] 

 

Sandvik DI550 pintaporalaitteen ensimmäinen prototyyppi oli kenttätestijaksolla 

Saksassa 2/2011 – 4/2011. Tässä työssä käytetty mittausaineisto on Proto2 -laitteen 

tehdastesteistä marraskuulta 2010, kesäkuulta 2012 sekä elokuulta 2013. 
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1.1 TAVOITE JA RAJAUS 

 

Tässä työssä kehitetään nopeaa menetelmää maanpinnalla toimivan kallioporalaitteen 

kuormitusten arviointiin suunnitteluvaiheessa. Tavoitteena on simulaatiomalli, jolla 

voidaan ennustaa luotettavasti poralaitteen kuormitukset. Dynaamisessa simulaatiossa 

ajetaan tehdastestiä vastaava esteen ylitys, sillä satunnaisen kaivosmaaston simulointi 

on liian vaativa ja tuloksiltaan epätarkka urakka. Mallin on oltava modulaarisesti 

koottavissa, jotta muutosten tekeminen ei vaadi täydellistä ja hidasta mallin 

uudelleenrakentamista. Lisäksi tavoitteena on siirtää mahdollisimman suuri osa 

komponenteista ja kokoonpanoista suoraan CAD-ympäristöstä, mallien sisältämää 

informaatiota hyödyntäen. Malli kootaan olemassa olevasta pintaporalaitteesta ja 

pyritään validoimaan se koneelle aiemmin tehtyjen mittausten pohjalta. Mallin pohjalta 

pyritään tuomaan tietoa suunnitteilla olevan pysyvän testipaikan rakentamiseen. 

 

Työssä käytettävät menetelmät ja niiden taustalla oleva teoria ovat alaa seuranneille 

tuttua menneiltä vuosilta. Monikappaledynamiikasta ja hydrauliikan simuloinnista on 

tehty diplomitöitä 90-luvulta lähtien. Käytettävän ADAMS-ohjelmistopaketin 

ADAMS/Car-ohjelman (ACar) ensimmäinen versio on julkaistu jo 1998. Modulaarisuus 

suunnittelussa on autoteollisuudesta tuttua 80-luvulta. Jostain syystä 

monikappaledynamiikkaa ei Suomessa käytetä juuri muualla kuin isoimmissa 

koneensuunnittelun yksiköissä. Niissäkään ei yleensä käytetä ACar-ohjelmaa, vaikka 

ACar tarjoaa valmiin mahdollisuuden modulaarisen mallin tekemiseen. Ohjelmaan olisi 

saatavilla teloilla liikkuvien ajoneuvojen mallinnukseen erityisesti tarkoitettu ATV 

Toolkit, mutta sen käyttö on ohjelmistotaloudellisista syistä mahdotonta tämän 

opinnäytteen aikana. Hydrauliikan simulointiin käytettävä EASY5-ohjelmisto on alun 

perin lentokoneteollisuuden tarpeisiin kehitetty ohjelmisto, jolla voidaan hydrauliikan 

lisäksi simuloida aerodynamiikkaa melko kattavasti ja mekaniikkaa auttavasti. 

Kotimaan tasolla tämänkin ohjelman käyttö vaikuttaa olevan harvinaista. Työn 

hyötyarvo onkin olemassa olevien työkalujen yhdistämisessä ja simuloinnin kynnyksen 

laskemisessa mallien rakentamista nopeuttamalla.  

 

Työssä ei puututa varsinaiseen väsymislaskentaan eikä edes simulointien tulosten 

skaalaamiseen elinikälaskentaa varten, koska niistä riittää asiaa useampaankin 
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diplomityöhön. Tarkoitus ei ole myöskään suunnitella uutta pintaporalaitetta tai 

muutoksia entisen koneen rakenteisiin. 

 

Työssä käsitellään aluksi käytettävät menetelmät ja teoria riittäväksi katsotulla tavalla. 

Kolmas kappale käsittelee tutkittavaa konetta sekä simulointimallin rakentamista. 

Neljännessä kappaleessa tarkastellaan mallin onnistumista todellisiin mittauksiin 

vertaamalla. Lopuksi tehdään johtopäätökset ja kartoitetaan mahdolliset 

jatkokehityskohteet.  
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2 KÄYTETYT MENETELMÄT 

 

Diplomityö tehdään Sandvik Mining and Constructionin tiloissa Tampereella. Tärkein 

työkalu on yrityksellä jo käytössä oleva MSC Softwaren MBS-ohjelma ADAMS/Car. 

ACar:n perustana ovat monikappaledynamiikan liikeyhtälöt, jotka käsitellään luvussa 

2.1. ACar sisältää mallinnusalustoja, alimoduuleita, ajosekvenssejä ja erilaisia 

tieprofiileita, jotka voivat olla käyttökelpoisia testimallin rakennuksessa. ACar:lla 

tehtyyn malliin liitetään hydrauliikan kuvaus EASY5-ohjelmalla. 

Hydrauliikkamallinnuksen teoria on käyty työssä hyödynnettyjen komponenttien osalta 

luvussa 2.2. Yksinkertaistettuna ACar lähettää sylintereiden paikan ja nopeuden, joiden 

perusteella EASY5 palauttaa sylinterin tuottaman voiman. Mallien verifiointiin 

tarvittava tieto saatiin olemassa olevalle koneelle tehtävillä kenttämittauksilla ja 

tehdastesteillä. Mittauksia tehtiin venymäliuskoilla, paineantureilla ja 

kiihtyvyysantureilla. Mittauksien analysointiin käytetään IMC Softwaren FAMOS -

ohjelmaa. Kuormitusten mittaamisen teoriasta ja simulaatiomallin verifioinnista on 

molemmista omat lukunsa. 

 

 

2.1 MONIKAPPALEDYNAMIIKAN TEORIA 

 

Monikappaledynamiikka on laskentatapa, jolla voidaan analysoida useista kappaleista 

koostuvien mekaanisten järjestelmien dynamiikkaa. Sitä käytetään muun muassa 

robottien, ajoneuvojen ja erilaisten koneiden mekaniikan analysointiin, yleensä 

prototyyppimittausten sekä muiden tietokoneavusteisen insinöörityön metodien 

yhteydessä. [2, 3] 

 

Monikappaledynamiikassa jäykät tai joustavat taso- tai avaruuskappaleet ovat nivelten 

välityksellä vuorovaikutuksessa toisiinsa. Kappaleiden kiertymistä ei tehdä ennakko-

oletuksia. Kiertymät voivat olla suuriakin. Tästä syystä ratkaisut esitetään yleensä 

aikatasossa. Myös taajuustason analyysit ovat mahdollisia, mutta niitä ei käsitellä tässä 

työssä. Monikappaledynamiikan liikeyhtälöiden ratkaisun numeerisessa muodossa, sillä 

suuret kiertymät aiheuttavat epälineaarisuutta yhtälöihin. [3, 4] 
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2.1.1 JÄYKÄN KAPPALEEN KUVAUS 
 

Monikappaledynamiikassa kappaleen pisteet esitetään paikkavektorin ja kiertymän 

kuvauksen avulla. Jäykän avaruuskappaleen massapisteen P kuvaus (kuva 2) yleisesti 

voidaan kirjoittaa muotoon. 

 

iiiiii uRuARrp +=+=     (1) 

 

missä matriisi A on kappaleen kiertomatriisi. 

 

 
Kuva 2. Jäykän avaruuskappaleen kuvaus [3] 

 

Kolmiulotteisessa tapauksessa kiertomatriisi muodostuu kolmen eri akselin, φ, θ ja ψ, 

ympäri tapahtuvista kierroista. Kulmia sanotaan Eulerin kulmiksi. Kappaleen 

yksittäisen pisteen nopeudet ja kiihtyvyydet saadaan selville derivoimalla vektoria r p 

ajan suhteen. Partikkelin nopeudeksi saadaan avaruustapauksessa 

 

θGuARu)A(ωRrp
&&&& −=×+=    (2) 

 

missä G on transformaatiomatriisi, jonka avulla voidaan ilmaista kulmanopeusvektori 

ω  kiertomatriisin aikaderivaatan θ&  kautta. Kiihtyvyydelle voidaan muodostaa 

avaruustapauksessa yhtälö 
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[ ] [ ] 







−−+








−=

θ

R
GuAGuωA

θ

R
AuGIrp &

&
&

&&

&&

&& ~~~0   (3) 

 

Yleistetyt koordinaatit ovat muuttujia, jotka kuvaavat systeemin partikkeleiden aseman 

ja asennon täysin. Tasotapauksessa vapausasteita on kolme, kaksi asemaa ja yksi 

asentoa kuvaava. Avaruustapauksessa tarvitaan kuusi muuttujaa, kolme asemalle ja 

kolme orientaatiolle. Yleistetyt koordinaatit kuvataan yleensä vektorilla q 

 

 q = [RT  θT] = [R1   R1   R1   θ
T]   (4) 

 

missä R1-3 kuvaavat lokaalin koordinaatiston sijaintia globaalissa koordinaatistossa ja θT 

on kappaleen rotaatiokoordinaatteja kuvaava vektori. Rotaatiokoordinaatteja tarvitaan 

avaruustapauksessa kolme, kun käytetään kääntömatriisin määrittelyyn Eulerin kulmia. 

[3, 4, 5] 

 

 

2.1.2 RAJOITEYHTÄLÖT 
 

Jäykät kappaleet liitetään toisiinsa esimerkiksi niveliä, jousia tai puslia kuvaavien 

rajoitteiden avulla. Nivelet synnyttävät vuorovaikutuksen eri koordinaattien välille. 

Vuorovaikutusta kuvaavat rajoiteyhtälöt muodostavat systeemille kinemaattisia side-

ehtoja, jotka rajoittavat liikkeitä. [3, 4] 

 

Jos kahden avaruuskappaleen i ja j pisteet ovat kiinnitettyjä toisiinsa ja samassa 

paikassa, voidaan pisteen P asemaa kuvaava vektori pr  muodostaa molempien 

kappaleiden i ja j lokaalin koordinaatiston kautta. Niinpä voidaan luoda yhtälö pisteen P 

asemalle globaalissa koordinaatistossa, koska tässä tapauksessa täytyy päteä ji
pp rr = .  

 

Systeemin rakenteen mukaan voidaan luoda yhtälöitä, jotka ratkaisemalla saadaan 

rajoiteyhtälöitä CR1,R2,Rn niin paljon, kuin on rajoitteita järjestelmässä. Kuvan 

tapauksessa niitä on kaksi. Rajoiteyhtälöiden määrä kertoo systeemin 

liikemahdollisuudet. Mikäli rajoiteyhtälöiden määrä on isompi kuin systeemin 
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vapausasteiden määrä, on systeemi ylirajoitettu eikä se voi liikkua. Systeemin 

vapausasteiden määrä voidaan laskea vähentämällä yleistettyjen koordinaattien 

määrästä rajoiteyhtälöiden määrä. [3, 4] 

 

 

2.1.3 LIIKEYHTÄLÖT 
 

Järjestelmän dynamiikka kuvataan liikeyhtälöillä, jotka muodostetaan esimerkiksi 

Lagrangen yhtälön ja kineettisen energian lauseen avulla. Yhtälöiden tulee kuvata 

järjestelmä täysin. Kappaleiden asemat ratkaistaan rajoiteyhtälöiden perusteella. 

Kappaleen massa ja hitausominaisuudet käyvät ilmi massamatriisista. Kun tiedetään 

kappaleen nopeus, kiihtyvyys, asema, massa ja hitausominaisuudet, voidaan ratkaista 

voimat esimerkiksi nivelistä tai jousista. [3] 

 

Virtuaalisen työn periaatetta voidaan soveltaa monikappalejärjestelmän liikeyhtälöiden 

muodostamiseen. Kun edellisessä kappaleessa kuvatulla tavalla muodostettujen 

rajoiteyhtälöiden C(q,t) = 0 yleistettyihin koordinaatteihin kohdistetaan virtuaalinen 

siirtymä δq ja sovelletaan Taylorin sarjamenetelmää voidaan rajoiteyhtälöistä 

muodostaa osittaisderivaatta  

 

0=
∂
∂

q
q
C
δ      (5) 

 

jossa voidaan merkitä =∂
∂

q
C  Cq. Cq on dimensioiltaan nnc ×  matriisi, jota kutsutaan 

Jacobin matriisiksi. [3] 

 

Ulkoisen voiman yleistetty voimavektori kirjoitetaan 

 

∑
= ∂

∂=
pn

i j

i
ii

1 q
r

FQe     (6) 
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jossa iF  on kappaleeseen vaikuttava voimavektori, ir  on kappaleen partikkelin 

mielivaltainen siirtymä ja jq  yleistetty koordinaattien vektori.. Yleistetty 

voimakomponentti j
eQ liittyy aina vastaavaan yleistettyyn koordinaattiin jq . 

 

Yleistetyt inertiavoimat voidaan kirjoittaa yleistettyjen koordinaattien, massamatriisin ja 

neliöllisen nopeusvektorin avulla 

 

T
v

TT
i QMqQ −= &&     (7) 

 

missä massamatriisi M  on  

 

 ( ) dV
V




















−
−

= ∫ GuuGGuA

GuAI
M TTT ~~~

~
ρ    (8) 

 

Neliöllinen nopeusvektori vQ  huomioi kappaleen pyörimisen aiheuttaman 

keskipakovaikutuksen kappaleen lokaaliin koordinaatistoon. Jos massakeskipiste on 

lokaalin koordinaatiston origossa, on neliöllinen nopeusvektori nolla. Neliöllinen 

nopeusvektori lausutaan 

 

dV
V























−
−

−= ∫ uωωuGθGuuG

θGuAuωωA
Q

TTTTV ~~~~~~

~~~~

&&

&&

ρ   (9) 

 

Monikappaledynamiikan liikeyhtälöt voidaan muodostaa asettamalla ulkoisten voimien 

tekemä ja inertiavoimien tekemä virtuaalinen työ yhtä suureksi. 

Monikappalejärjestelmän liikeyhtälö lausutaan massamatriisin, yleistettyjen 

koordinaattien toisen derivaatan, neliöllisen nopeusvektorin ja ulkoisten voimien 

nopeusvektorin avulla 

 

0=−− ev QQqM &&     (10) 
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Yksittäisen kappaleen liikeyhtälöä muodostettaessa täytyy ottaa edellisten lisäksi 

huomioon rajoitevoimien tekemä virtuaalinen työ. Kappaleen liikeyhtälö kuuluu 

 

0QQQqM cev =−−−&&     (11) 

 

jossa cQ  on yleistettyjen rajoitevoimien vektori. Rajoitteiden voidaan huomioida 

liikeyhtälössä kahdella eri tavalla. Rajoiteyhtälöt voidaan sijoittaa liikeyhtälöihin. Tämä 

johtaa siihen, että liikeyhtälöitä on yhtä monta kuin systeemin vapausasteita. 

Ongelmaksi muodostuu liikeyhtälöiden epälineaarisuus, joka aiheuttaa ongelmia 

numeerisessa ratkaisussa. Sijoitusmenettelyllä muodostetut liikeyhtälöt eivät sisällä 

rajoitevoimia. [3, 4, 5] 

 

Yleisempi tapa on lisätä rajoiteyhtälöt liikeyhtälöihin Lagrangen kertoimen avulla. 

Lagrangen kertoimen käyttö lisää yhtälöryhmään rajoitteita kuvaavia algebraliyhtälöitä 

niin monta kuin systeemillä on rajoitteita. Tämän lisäksi liikeyhtälöitä on yhtä paljon 

kun systeemillä on yleistettyjä koordinaatteja. Liikeyhtälöt sisältävät rajoitevoimien 

kuvaukset. Yleistettyjen rajoitevoimien vektori cQ  lausutaan Lagrangen kertoimen 

avulla 

 

λCQ T
qc −=      (12) 

 

jolloin sijoittamalla yhtälöön 17 kappaleen liikeyhtälöksi saadaan  

 

0=+−− λCQQqM T
qev&&     (13) 

 

Numeerista ratkaisua varten yhtälö voidaan muokata muotoon, josta voidaan ratkaista 

yleistettyjen koordinaattien kiihtyvyydet sekä Lagrangen kertoimet. [3, 4] 

 








 +








=








−

c

ve

q

T
q

Q

QQ

C

CM

λ

q
1

0

&&
   (14) 
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2.2 HYDRAULIIKKAMALLINNUKSEN TEORIA 

 

Yleensä hydraulipiirit mallinnetaan keskittyneiden paineiden teoriaa käyttäen. 

Mallinnettava hydraulipiiri ajatellaan tilavuuksiksi, joissa paine on tasaisesti jakautunut. 

Näiden välillä on kuristimia, jotka säätelevät tilavuusvirtaa eri tilavuuksien välillä (kuva 

3). Hydraulipiirin venttiilit tyypistä riippumatta idealisoidaan kuristimiksi. [6] 

 

 
Kuva 3. Yksinkertainen hydraulipiiri ja sen idealisointi tilavuuksiksi ja kuristimiksi. [6] 

 

Kuristimien läpi kulkeva tilavuusvirta lasketaan muodostamalla kullekin tilavuudelle 

paineen differentiaaliyhtälöt. Tilavuuteen menee sisälle massavirta im& , joka lausutaan 

 

1Qm ii ρ=&      (16) 

 

jossa ρ on tiheys ja Q tilavuusvirta. Tilavuudesta poistuva massavirta om&  voidaan 

vastaavasti lausua 

 

ooo Qm ρ=&      (17) 

 

Tutkittavan tilavuuden V massa on luonnollisesti  

 

Vm ρ=      (18) 

 

Tilavuuden massan muutos on mahdollinen vain, jos massavirrat sisään ja ulos eivät ole 

yhtä suuria. Massan muutokselle voidaan kirjoittaa 



 
 

20 

oi mmm
dt

d
&& −=     (19) 

 

josta edelliset yhtälöt 16-18 sijoittamalla päästään muotoon 

 

ooii QQV
dt

d ρρρ −=)(     (20) 

 

Derivoidaan yhtälö 20, saadaan 

 

ooii QQ
dt

dV
V

dt

d ρρρρ −=+    (21) 

 

Voidaan olettaa, että nesteen tiheys ei muutu virtauksessa, eli ρi = ρo = ρ. Yhtälö 21 

siistiytyy muotoon 

 

oi QQ
dt

dVV

dt

d −=+
ρ

ρ
    (22) 

 

Seuraavassa kappaleessa käsiteltävän puristuskertoimen yhtälö (Be on tilavuuden 

tehollinen puristuskerroin) on 

 

dV

dp
VBe −=      (23) 

 

Kun sijoitetaan tunnettu yhteys ρ
ρd

V
dV −=  puristuskertoimen yhtälöön, saadaan 

 

eB

dp
d

ρρ =      (24) 

 

Sijoitetaan yhtälö 24 yhtälöön 22, ja saadaan 
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oi
e

QQ
dt

dV

B

V

dt

dp −=+     (25) 

 

Pienellä muotoilulla päästään paineen aikaderivaattaan  

 








 −−=
dt

dV
QQ

V

B

dt

dp
oi

e     (26) 

 

missä termi dV/dt kuvaa tilavuuden muutosta eli usein sylinterin männän liikettä. Yhtälö 

32 on hydrauliikan dynaamisen simuloinnin perusta, ja sitä kutsutaan virtauksen 

jatkuvuusyhtälöksi. [6] 

 

 

2.2.1 PURISTUSKERTOIMET 
 

Hydrauliikan mallinnuksessa olennaisimmat nesteen ominaisuudet ovat puristuskerroin 

ja viskositeetti. Nesteen viskositeetilla on vaikutusta etenkin laminaarisessa 

virtauksessa. Laskennassa käytetään usein kinemaattista viskositeettia, johon 

vaikuttavat nesteen kitkaominaisuuksien lisäksi tiheys, paine ja lämpötila. 

Puristuskerroin vaikuttaa hydraulijärjestelmän kokoonpuristumiseen ja siten 

ratkaisevasti koko koneen dynamiikkaan. Puristuskertoimeen vaikuttavat myös 

järjestelmän paine ja lämpötila. Normaalisti lämpötilan ja paineen vaikutukset ovat 

kuitenkin niin pieniä, että puristuskerroin oletetaan vakioksi. Hydraulinesteille se on 

tavallisesti Bo = 1500 MPa. [6] 

 

Kokonaista järjestelmää tarkasteltaessa on otettava huomioon myös sylinterien, putkien 

ja varsinkin letkujen jousto. Järjestelmälle on laskettava tehollinen puristuskerroin, Be. 

Sylinterien ja hydrauliputkien jousto voidaan laskea kohtuullisen tarkasti 

teräsrakenteille tarkoitetuilla paineastiakaavoilla. Sylinterin tai hydrauliputken 

puristusmoduuli on 
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d

sE
Bputki =      (27) 

 

jossa s on putken seinämänvahvuus, E kimmomoduuli ja d putken halkaisija. [6] 

 

Erilaisten letkujen puristumisesta on vain valistuneita arvauksia, sillä kattavia 

mittauksia aiheen pohjalta ei ole löytynyt. Merkittävimmät teholliseen 

puristuskertoimeen vaikuttavat tekijät ovat yleisesti letkujen jousto sekä 

hydraulinesteeseen liuennut ilma. Ilma on noin tuhat kertaa niin kokoonpuristuvaa kuin 

neste. Järjestelmän kokonaista puristuskerrointa laskiessa on otettava huomioon 

kaikkien osatekijöiden puristuvuus. Se saadaan ottamalla kunkin tekijän kertoimeksi sen 

tilavuuden suhde koko järjestelmän tilavuuteen. Tehollinen puristuskerroin lasketaan 

kaavasta 

 

putkintot

n

putkitotputkitotoe BV

V

BV

V

BV

V

BB
+++=

2

2

1

111
  (28) 

 

Tämän työn tapauksessa voidaan kuitenkin jättää letkut ja putket huomiotta, sillä 

kuormanlaskuventtiili on välittömästi sylinterin jälkeen. Ajotilanteessa suuntaventtiili 

on suljettuna eikä kuormanlaskuventtiilille tule tällöin pilotpainetta. Niinpä 

kuormanlaskuventtiilikin pysyy painerajaansa asti suljettuna, eikä letkujen jousto 

vaikuta puomin liikkeisiin. [6] 
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2.2.2 SYLINTERI 
 

Hydraulisista toimilaitteista yksi yleisimmistä on sylinteri, vieläpä kaksitoiminen 

sellainen. Kaksitoimisen hydraulisylinterin (kuva 4) tuottama voima Fs saadaan 

laskettua kammoiden paineiden ja männän eri puolien pinta-alojen avulla.  

 

2211 ApApFs −=     (29) 

 

Tämä on kuitenkin vain teoreettinen maksimi, sillä osa voimasta kuluu sylinterin 

sisäisten kitkojen voittamiseen.  

 

 
Kuva 4. Hydraulisylinterin vapaakappalekuva. [6] 

 

Hydraulisylinterin voima on 

 

µFApApFs −−= 2211     (30) 

 

jossa Fµ on kitkan kokonaisvoima. Kitkaa muodostuu tiivisteiden ja sylinteriputken tai 

männänvarren välisestä kontaktista. Kitkavoiman suuruus riippuu männän 

liikenopeudesta, mutta riippuvuus ei ole lineaarinen. Kitka on viskoosista, kun tiiviste 

liikkuu öljykalvon päällä ilman fyysistä kosketusta sylinterin seinään. Kosketuksen 

tapahtuessa kitka on luonteeltaan coulombista, ja todellinen kitkavoima on näiden 

kahden kombinaatio. Kammioiden välisellä paine-erolla, tiivistetyypillä sekä 

pysähtymisajalla on myös vaikutusta, joten kitkavoiman malli simulaatioissa on yleensä 

melko karkeasti idealisoitu. Kitkaa ei kuitenkaan voida jättää huomiotta, koska se 

vaikuttaa merkittävästi järjestelmän värähtelyyn ja heilahdusten vaimenemiseen. Eräs 

yleinen kitkavoiman approksimaatio on 
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)1)()(( 2211 ηξµ −−= ApApxF &    (31) 

 

jossa η on sylinterin hyötysuhde. Funktio )(x&ξ  kuvaa sylinterikitkaa nopeuden suhteen, 

ja se on yleensä määritetty mittaamalla sylinterivoimaa eri paineilla. Tyypillistä kitkan 

nopeusriippuvuudelle on, että se on hyvin pienillä nopeuksilla suurimmillaan ja laskee 

aluksi nopeuden kasvaessa. Tämä johtuu lähinnä voitelevan öljykalvon ominaisuuksista. 

Coulombisen kitkan osuus pienenee ja viskoosisen osuus kasvaa. Nopeuden 

kasvaminen kasvattaa kuitenkin aina viskoosikitkaa, joten käyrä nousee loivasti 

nopeuden kasvaessa. [6] 

 

 

2.2.3 KUORMANLASKUVENTTIILI 
 

Kuormanlaskuventtiiliä (kuva 5) käytetään kuormien staattiseen ja dynaamiseen 

hallintaan sekä toimilaitteiden suojaamiseen ylikuormitukselta. Se säätelee virtausta 

hydrauliselta toimilaitteelta ulos ja toimilaitteelle sisään. Sitä käytetään estämään 

kuorman putoaminen letkun rikkoontuessa sekä karkaaminen  kuormaa laskettaessa. 

Karkaamisella tarkoitetaan tässä tahattoman suurta liikenopeutta painovoiman auttaessa 

kuormaa paineettoman puolen suuntaan. 
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Kuva 5. Kuormanlaskuventtiilin poikkileikkauskuva. [7] 

 

Kuormanlaskuventtiili koostuu periaatteessa kahdesta suunnasta pilotpaineensa saavasta 

paineenrajoitusventtiilistä ja vastaventtiilistä (kuva 6). Vastaventtiili sulkee virtauksen 

toimilaitteelta (portti 1) suuntaventtiilille (portti 2), mutta sallii suuntaventtiililtä tulevan 

virtauksen esteettä. Vastaventtiilin kara on tosin aina hieman virtausta kuristava tekijä, 

kuten kaikki venttiilit. Paineenrajoitusventtili saa pilotpaineen toimilaitteelta sekä 

toimilaitten toisen portin painelinjasta (portti 3). 

 

 
Kuva 6. Kuormanlaskuventtiilin kaaviokuva. [7] 

 

Yleensä kuormanlaskuventtiilit asennetaan suoraan kiinni toimilaitteeseen pareittain 

(kuva 7). Näin saadaan aikaan sylinteri, joka ei liiku ennen kuin toiseen porttiin 

syötetään paine. Tällöin toisen portin kuormanlaskuventtiilille johdettu pilotpaine avaa 

paineenrajoitusventtiilin, joka edelleen rajoittaa virtausta. Paineenrajoitusventtiilin 

avautumista säädellään ns. pilotsuhteella. Jos toimilaitteelle menevä letku rikkoontuu, 

vastaventtiili estää kuorman putoamisen. 
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Kuva 7. Kuormanlaskuventtiilien tyypillinen asennus sylinteriin. [8] 

 

Tutkittavassa tapauksessa kuormanlaskuventtiilin läpi ei kulje tilavuusvirtaa, sillä 

ajotilanteessa suuntaventtiilit ovat kiinni ja puomien painelinjat avoinna tankkiin. 

Niinpä molempien kuormanlaskujen vastapuolen pilotpaine on 0, ja 

paineenrajoitusventtiili suljettu. Myös vastaventtiilit ovat kiinni, sillä venttiililtä ei tule 

tilavuusvirtaa. Näin ollen kuormanlaskuventtiili toimii ainoastaan, mikäli sille annettu 

paineraja ylitetään, eli toimilaitteelta tuleva pilotpaine avaa paineenrajoitusventtiilin. 

Kuormanlaskuventtiili voidaan siten yksinkertaistaa paineenrajoitusventtiiliksi. Näin on 

järkevää tehdä siksi, että hydrauliikan simulointiin käytettävä EASY5-ohjelmisto ei 

sisällä suoraan kuormanlaskuventtiilin mallia. 

 

Paineenrajoitusventtiili (kuva 8) on yleensä puoliempiirisesti mallinnettu. 

Puoliempiirinen mallinnustapa yhdistää analyyttisen mallin ja mittauksiin perustuvat 

ominaiskäyrät. Malli sinänsä on analyyttinen, mutta esimerkiksi venttiilin dynaaminen 

käyttäytyminen erilaisilla paine-eroilla on määritetty mittaamalla ja koostettu 

ominaiskäyriksi. Näiden käyrien perusteella määritetyt puoliempiiriset parametrit 

voidaan liittää simulointimalliin.  

 

 
Kuva 8. Paineenrajoitusventtiilin kaaviokuva. [9] 
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Paineenrajoitusventtiili (kuva 9) on yleensä jousikuormitteinen venttiili, joka on 

lähtökohtaisesti suljettu. Paineraja valitaan jousta muuttamalla tai esijännitystä 

mekaanisesti säätämällä. Kun paine venttiiliä ennen kasvaa asetuspaineen pref 

suuruiseksi, pilotpaineen kanava voittaa jousivoiman. Paineenrajoitusventtiili on usein 

kytketty tankkilinjaan, joten voidaan olettaa, että alkutilanteessa p0 = 0. 

 

 
Kuva 9. Paineenrajoitusventtiilin poikkileikkauskuva. [6] 

 

Paineenrajoitusventtiilin tilavuusvirta voidaan lausua muodossa 

 

11 pKQ prv=     (32) 

 

jossa dtKK
T

prvprv ∫=
0

&     (33) 

 

jossa 
dyna

prvref
prv C

KpCCpp
K

)( 1211 ⋅+−−
=&   (34) 

 

missä C1 ja C2 ovat venttiilin ominaisuuksia kuvaavia puoliempiirisiä parametreja ja 

Cdyna venttiilin dynaamista käyttäytymistä kuvaava parametri. [6, 9] 
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2.3 SIMULAATIOMALLIN VERIFIOINTI JA VALIDOINTI 

 

Jotta simulaatiomallista olisi jotain hyötyä, sen täytyy vastata todellisuutta halutulla 

tarkkuudella. Tarkkuus sinänsä voi olla hyvinkin laaja käsite, kunhan mallin käyttäjä on 

tietoinen asiasta ja osaa suhteuttaa simuloinnin tulokset ja havainnot todellisuuteen. 

Kirjallisuudessa tunnetaan simulaatiomallin verifioinnin ja validoinnin käsitteet. 

Verifioinnilla tarkoitetaan varmistumista siitä, että malli itsessään on oikein. Toisin 

sanoen mallin pohjana oleva teoria ja simulaatioalgoritmit ovat oikein. Mallin 

validoinnilla taas tarkoitetaan varmistumista siitä, että simuloinnin tulokset ovat 

haluttujen rajojen sisällä juuri tarkasteltavassa sovelluskohteessa. Malli voi siis olla 

validi esimerkiksi tasapainotarkasteluihin, vaikka sillä ei puomin paikoitusta pystytä 

tutkimaan. Kaavio yksinkertaistetusta mallinnusprosessista validoinnin ja verifioinnin 

osalta on esitetty kuvassa 10. 

 

 
Kuva 10. Yksinkertaistettu mallinnusprosessi validoinnin ja verifioinnin osalta. [10] 

 

Usein mallin absoluuttisen tarkkuuden saavuttaminen on paitsi tuhottoman kallista, 

myös aikaa vievää. Tästä syystä on asetettava tavoitetaso mallin luotettavuudelle tai 

katto kustannuksille. Simulointimallin luotettavuuden ja kustannusten suhteesta 

esitetään periaatepiirros kuvassa 11. 
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Kuva 11. Simulaatiomallin kustannusten ja luotettavuuden suhde. [10] 

 

Robert G. Sargent suosittaa artikkelissaan Verification and Validation of Simulation 

Models mallin kelpoisuuden tarkasteluun seuraavanlaista proseduuria: 

1) Ennen mallin kehittämistä on sovittava kehitystiimin, rahoittajien ja 

mahdollisesti käyttäjien kanssa validoinnin menettelytavoista ja 

vähimmäisvaatimuksista. 

2) Mallista tarvittavien ulostulomuuttujien haluttu tarkkuus on määriteltävä 

mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 

3) Jos mahdollista, tarkasta mallin pohjana olevat oletukset ja teoriat. 

4) Jokaisella iterointikierroksella on suoritettava vähintään konseptimallin 

pintapuolinen validointi. 

5) Jokaisella iterointikierroksella on tutkittava mallin käyttäytymistä laskennassa. 

6) Viimeistään viimeisellä iteroinnilla on verrattava simulaation ja todellisen 

järjestelmän mitattavia suureita erilaisilla asetuksilla. 

7) Dokumentoi validointi osana simulaatiomallin dokumentointia. 

8) Jos mallia käytetään myöhemmin, tee mallin kelpoisuuden jaksottaiselle 

arvioinnille aikataulu. 

 

Tässä työssä ei välttämättä kyetä hyödyntämään tai toteuttamaan kaikkia askelia. 

Tarkkuuden absoluuttinen määritteleminen johtanee kohtuuttomaan työkuormaan, kun 

tarkoituksena on selvittää työtavan mahdollisuuksia suunnittelussa. 
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2.4 KUORMITUSTEN MITTAUKSEN TEORIA 

 

Jotta simulointimallin onnistumista voidaan tarkastella, täytyy oikean koneen 

käyttäytymistä ja kuormituksia mitata. Jotta ymmärrettäisiin, mitä on mitattu ja miksi, 

on syytä perehtyä kuormitusten mittaamisen teoriaan. Samalla luodaan paremmat 

edellytykset arvioida sitä, onko tulosten erot selitettävissä puutteellisella tai 

virheellisellä simulointimallilla, epätarkoilla mittauksilla vai kenties molemmilla. Tätä 

diplomityötä tukevat mittaukset suoritettiin venymäliuskoja, paineantureita, 

kiihtyvyysantureita sekä inklinometrejä eli asentoantureita käyttäen. 

 

Venymäliuska (kuva 12) on sähköinen johdin, jossa venymän muutos aiheuttaa 

mitattavan resistanssin muutoksen. Resistanssin muutos on suoraan verrannollinen 

venymään. Tutkittavan kohteen venymä välitetään johtimeen liiman avulla. 

 

 
Kuva 12. Venymäliuskan periaatekuva. Kuvassa a on venymän välittävä materiaali, b sähköinen 

johdinmateriaali, c ovat liuskan liitäntäjohdot ja d on hilan tehollinen pituus. [11] 

 

Venymäliuskan toimintaa kuvataan yhtälöllä 

 

k

RR

L

L 0/∆
=∆=ε     (35) 

 

jossa ε on liuskan venymä, k liuskavakio ja R0 liuskan ominaisresistanssi. Liuskaan 

vaikuttava venymä on todellisuudessa kokonaisvenymätila, joka koostuu 

mittaussuunnassa vaikuttavasta komponentista, mittaussuuntaa kohtisuoraan 

vaikuttavasta komponentista sekä liukumasta. Lisäksi liuskan suhteelliseen resistanssiin 

vaikuttavat kappaleen ja liuskan lämpötilanmuutokset. Lämpötila muutoksia pyritään 

selvittämään ja kompensoimaan ns. dummy-liuskoilla. Ne sijoitetaan oletettavasti 
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jännityksettömään kohtaan, jotta niiden resistanssin muutoksesta voidaan selvittää 

lämpötilan aiheuttamat virheet tuloksissa. [11] 

 

Venymäliuskan vastuksen muutos on hyvin pieni ja sitä on etenkin liikkuvien koneiden 

tapauksessa hankala mitata luotettavasti. Siitä syystä mittauksessa käytettävä liuska tai 

liuskat kytketään täydennysvastuspiiriin, jota kutsutaan Wheatstonen sillaksi (kuva 13).  

 

 
Kuva 13. Wheatstonen silta. [11] 

 

Us on siltaan syötettävä jännite ja Uo sillan ulostulojännite. Vastuksia korvataan 

liuskoilla sen mukaan, mitä mitattava jännitystilanne vaatii. Ulostulojännite on 

samanlaisilla vastuksilla aina nolla. Kun liuskan resistanssi muuttuu venymän 

seurauksena, saadaan ulostulosta luettua jännite-ero. Siltakytkentä mahdollistaa myös 

itsenäisen lämpötilakompensoinnin käyttämisen, kun dummy-liuska kytketään osaksi 

vastuspiiriä. Nykyään lämpötilakompensointi on useimmissa liuskamalleissa 

sisäänrakennettuna. [11, 12] 

 

Venymäliuskoja käytetään rakenteisiin suoraan liimaamalla venymän mittaamisen 

lisäksi muun muassa paineantureihin. Paineanturi toimii siten, että esimerkiksi 

hydraulijärjestelmän paine johdetaan haaroituksella anturin rungon sisässä olevaa ohutta 

venymäliuskana toimivaa kalvoa vasten. Paineen mittaukseen voidaan käyttää myös 

pietsoresistiivisyyteen tai induktanssiin perustuvia antureita. Yleisimpiä ovat kuitenkin 
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venymäliuskoihin perustuvat paineanturit (kuva 14), joita tähän työhön liittyvissä 

mittauksissa on käytetty. [13, 14] 

 

 
Kuva 14. Venymäliuskoihin perustuvan paineanturin rakenne. [14] 

 

Kiihtyvyysanturi on sähkömekaaninen laite, joka mittaa staattisia ja dynaamisia 

kiihtyvyysvoimia käyttäen hyväksi pietsosähköisen kidettä (kuva 15). Esimerkiksi 

kvartsikide tuottaa puristuessaan sähkövarauksen. Jännitearvon muutosta mittaamalla 

voidaan mitata massan kiteeseen kohdistamaa voimaa ja sitä kautta kiihtyvyyttä 

Newtonin toisen lain mukaan. Näin voidaan tarkastella kappaleen asentoa maan 

vetovoiman perusteella, värähtelyjä tai kappaleen liiketilan muutoksia. [15, 14, 16] 

 

 
Kuva 15. Pietsosähköisen yksiakselisen kiihtyvyysanturin rakenne. [14] 

 

Työssä hyödynnetyissä mittauksissa käytetyt anturit ovat kolmiaksiaalisia 

kiihtyvyysantureita. Ne on kiinnitetty ruuvilla laitteen runkoon kuvan 16 tavoin. 
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Kuva 16. Kolmiakselinen kiihtyvyysanturi pintaporalaitteen runkoon kiinnitettynä. [17] 

 

Inklinometri eli asentoanturi kertoo anturin asennon suhteessa maan vetovoimaan. 

Yleisimmät inklinometrit ovat itse asiassa kiihtyvyysantureita, joiden tarkka mittausalue 

on alle 1,5 G eli putoamiskiihtyvyys. Tässä työssä tutkittavan koneen puomiin on 

sijoitettu valmistusvaiheessa inklinometri, jonka tietoja luetaan CAN-väylältä. [16, 17] 

 

 

2.5 MODULAARINEN RAKENNE 

 

Moduloinnilla tarkoitetaan tuotteen tai tässä tapauksessa simulointimallin jakamista 

itsenäisiin, toiminnallisiin kokonaisuuksiin. Moduulien välille on määritetty selkeät jaot 

siten, että jokaisella on oma tehtävänsä ja moduulien välillä on muuttumaton rajapinta. 

Simuloinnissa modulaarisuus mahdollistaa mallin rakentamisen ja jossain määrin jopa 

vefifioinnin pienemmissä kokonaisuuksissa.  
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Modulaarisuus on jaettu kirjallisuudessa viiteen eri tyyppiin [18]. Ne ovat 

1) komponentinvaihtokelpoisuus, jossa perusyksikkö voidaan varustaa 

useammalla erilaisella moduulilla, 

2) yhteisen komponentin jakaminen, eli sama komponentti voi esiintyä 

useammassa tuotteessa, 

3) parametrinen modulaarisuus, jossa esimerkiksi tuotteen pituutta 

varioidaan rakenteen pysyessä muuten samana, 

4) väylämodulaarisuus, jossa moduuleja voidaan liittää perusyksikköön 

mielivaltaisessa järjestyksessä, ja 

5) rakennuslohkomodulaarisuus eli ns. legomodulaarisuus. 

 

Mekaniikkasimuloinnissa ACar:lla kohta 3 toteutuu luonnostaan. Ohjelmassa jokaisen 

osan dimensiot ja massaominaisuudet ovat vapaasti muunneltavissa. Simulointimalli 

pyritään tekemään modulaariseksi ylläolevista kahdella ensimmäisellä tavalla.  

 

Simuloinnin kannalta olennaisia moduuleja ovat ainakin koneen alarunko, telasto ja 

puomi. Alarungossa on kiinni erilaisia komponentteja, muun muassa moottori, 

kompressori ja katteet. Näitä on syytä pystyä vaihtamaan alarungon päälle tarvittavien 

konevariaatioiden simuloinnin mahdollistamiseksi. Puomi koostuu kahdesta moduulista, 

sillä vaakaosa eli itse puomi voi olla kiinteä tai zoom-tyyppinen. Pystyosa eli syöttölaite 

voidaan toimittaa eri pituuksilla. Puomin on oltava vaihdettavissa, mutta toisaalta 

samoja puomeja voidaan käyttää useamman laitteen simuloinnissa. Simulointimallin 

myöhempää käyttöä varten on syytä rajata ohjaamo omaksi moduulikseen. Näin 

voidaan tarvittaessa suorittaa simulointeja kuljettajaan kohdistuvista kiihtyvyyksistä 

erilaisilla ohjaamoon liittyvillä ratkaisuilla. Hydrauliikka on käytännön syistä oma 

moduulinsa, sillä se toteutetaan eri ohjelmalla. Moduulin tunnuspiirteet kyllä täyttyvät, 

sillä sekin kytketään vakioidun rajapinnan kautta muihin moduuleihin. 
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3 TUTKITTAVA KONE JA SEN SIMULAATIOMALLI 

 

Sandvik DI550 on pintaporaukseen eli avolouhoksille ja rakennustyömaille tarkoitettu 

poralaite. Se soveltuu down-the-hole- eli pitkäreikäporaukseen 3-4,5” poraputkille. 

DI550:n massa on noin 23000 kg ja se liikkuu kahden telan avulla. Telat on laakeroitu 

rungon oskillointiakseliin (kuva 17), ja niiden keskinäistä asentoa säätelevät 

oskillointisylinterit. Sylinterit on kytketty venttiilien avulla toisiinsa siten, että 

oskillointi voi olla joko auki tai kiinni. [1,8] 

 

 
Kuva 17. DI550:n hitsattu runko, oskillointiakselin pää kuvassa alimpana. [19] 

 

Ohjaamo (kuva 18) on kumityynyjen varassa rungon päällä. Ohjaamo on ROPS- ja 

FOPS-hyväksytty HVC550-turvaohjaamo. Kuljettajan istuin on jousitettu, joka on syytä 

ottaa huomioon, jos tarkastellaan kuljettajan kokemia kiihtyvyyksiä. [1] 
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Kuva 18. HVC550 ohjaamon CAD-malli. 

 

Puomi (kuva 19) on laakeroitu rungon etuosan korvakkeisiin. Puomia ja sen päähän 

laakeroitavaa syöttölaitetta liikutellaan hydraulisylintereillä, jotka alla olevassa 

Keskinivan lujuuslaskentaraportista lainatussa kuvassa esitetään jousina. Puomi on 

tutkitussa koneyksilössä kiinteä, mutta zoom-puomi on valittavissa. Kuvassa alimpana 

on puomin nostosylinteri, keskimmäisenä puomin kääntösylinteri ja ylimpänä 

syöttölaitteen tilt-liikkeen sylinteri. 

 

 
Kuva 19. DI550 fix-puomi. [19] 
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Runkoa ja tekniikkaa verhoavat katteet. Katteiden 3D-malli on otettu visualisoinniksi. 

Vastaavasti katteiden alla olevien tekniikan komponenttien 3D-malleja ei ole 

ajansäästön vuoksi otettu mukaan, sillä komponenttien sijainnit ja massat ovat valmiin 

koneen tapauksessa jo tiedossa. 

 

Koneen hydrauliikka koostuu toimilaitteista, venttiileistä ja tilavuusvirtalähteistä, sekä 

koneen toimintakyvystä huolehtivista komponenteista kuten suodattimista ja 

jäähdyttimistä. Koko laitteessa on useita sylintereitä puomin, syöttölaitteen, 

porakankien sekä maatukien liikutteluun. Telat ja vinssit liikkuvat hydraulimoottoreilla. 

Toimilaitteille tilavuusvirtaa tuottaa säätyvä hydraulipumppu, jota pyöritetään 

dieselmoottorilla. Toimilaitteita ohjaillaan pääosin suuntaventtiilien avulla. Seuraavissa 

kappaleissa keskitytään niihin komponentteihin ja järjestelmiin, joilla on vaikutusta 

tämän työn simulointeihin. Näitä ovat puomin ja syöttölaitteen pystysuuntaisten 

liikkeiden sylinterit sekä oskillointisylinterit, sekä näihin liittyvät venttiilit. Pumppu, 

syöttölaitteen toimilaitteet, maatuet ja telaston hydraulimoottorit on rajattu ulkopuolelle, 

sillä niiden oletetaan vaikuttavan tutkittavaan tilanteeseen joko hyvin vähän tai ei 

lainkaan. 

 

Sylintereistä tarkastellaan puomin nostosylinteriä, syöttölaitteen tiltsylinteriä sekä kahta 

oskilloinnin sylinteriä. Kuva 20 esittää nostosylinteriin hydrauliikan kaksitoimisen 

sylinterin (Ø160/90 - 700), kuormanlaskuventtiilin sekä suuntaventtiililohkon 

nostosylinterin osalta. Tiltsylinterin kaavio on täysin vastaava, mutta sylinterin koko on 

Ø140/80 - 1050. Kuormanlaskuventtiilit ovat pilot-ohjattuja, ja niissä on 

paineenrajoitusominaisuus. Niiden nimellisvirtaus on 30 l/min. Kuormanlaskuventtiilien  

paineenrajoituksen avautumispaine on pref = 270 bar ja täyden avautumisen paine pfo = 

350 bar. Venttiilien aikavakioista ei löydetty järkevällä vaivalla riittävän tarkkaa tietoa, 

joten vasteajaksi arvioitiin  tr = 0,1 s. 
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Kuva 20. Puomin nostoliikkeen hydraulikaavio. [8] 

 

Suuntaventtiili on painekompensoitu proportionaalisuuntaventtiili. Kyseessä on varta 

vasten liikkuvia koneita varten suunniteltu ohjauslohko, jossa on sisäänrakennettuna 

painekompensointi ja kuormantunnistus. Karan (kuva 21) keskiasennossa 

suuntaventtiilistä on auki linja sylinterin molemmilta puolilta tankkiin. 

 

 
Kuva 21. Proportionaalisuuntaventtiilin kara, tankkiin avoin keskiasento. [20] 
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Avoin keskiasento on mahdollinen kuormanlaskuventtiilien käytön takia. Sylinteri 

pysyy siis paikallaan, kun venttiili on keskiasennossaan. Tankkiin avoin keskiasento 

mahdollistaa myös kuormanlaskuventtiilien paineenrajoitusominaisuuden käyttämisen. 

Näin vältetään erilliset paineenrajoitusventtiilit ja erillinen letkutus tankkiin.  

 

Oskillointisylinterit ovat kooltaan Ø140/90 – 190. Niillä on paineenrajoitusventtiilit, 

joiden asetuspaine on pref = 250 bar. Täyden avautumisen paineeksi on oletettu pfo = 

300 bar. Paineenrajoitusventtiilien vasteajaksi on arvioitu tr = 0,1 s. Oskilloinnilla on 

kaksi toimintatapaa (kuva 22). Oskillointi voi olla suljettuna tai auki. Sen ollessa 

suljettuna ovat sylinterien molempien painelinjojen on/off venttiilit kiinni ja sylinterit 

pyrkivät pysymään samassa asennossa. Oskilloinnin ollessa auki tilavuusvirta pääsee 

liikkumaan sylinterien välillä siten, että molempien sylinterien männän puolet on 

yhdistetty keskenään samoin kuin varren puolet. 

 

 
Kuva 22. Oskilloinnin hydraulikaavio. [8] 
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Tehdastestejä on ajettu molemmilla oskilloinnin asennoilla. Simuloinnit tehdään 

kuitenkin pelkästään oskillointi kiinni, ja verrataan sitten vastaaviin ajoihin mittauksista. 

Näin ollen oskilloinninkin kohdalla tullaan toimeen suoraan sylintereihin kiinnitettävillä 

paineenrajoitusventtiileillä. 
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3.1 SIMULAATIOMALLIN RAKENNE 

 

Simulaatiomallin pohjana on ACar-ohjelman template eli alusta. Templatessa 

määritellään mallin topologia pääpiirteittäin. Malli määritellään lähinnä hardpointien 

avulla. Hardpointit ovat pisteitä, joiden asema on määriteltävissä helposti myöhemmissä 

vaiheissa. Parametrisen määrittelyn takia useille samankaltaisille tuotteille voidaan siis 

käyttää samaa templatea. Kokoonpanon tekovaiheessa haetaan alimalleina (subsystem) 

kyseisen koneen komponentit ja määritellään niiden sijainti muokkaamalla hardpointeja 

esimerkiksi taulukkomuodossa. Kuva 23 on kuvakaappaus tässä työssä synnytetystä 

pintaporalaitteen templatesta. Kuva havainnollistaa lähinnä tarkkuuden ja työtavan, 

dokumentit ja tarkat mitat jääköön työn tilaajan tietoon. 

 

 
Kuva 23. Pintaporalaitteen ADAMS/Car Template. 

 

Subsystem eli alimalli voi olla tässä tapauksessa esimerkiksi puomi tai ohjaamo. 

Alimallille määritetään rooli, jonka perusteella se paikoitetaan kokoonpanossa. 

Templateissa on lähettäviä ja vastaanottavia kommunikaattoreita (output/input 

connectors), joita hyödyntämällä saadaan alimallit kiinnittymään haluttuihin paikkoihin 

ja haluttuihin niveliin kokoonpanossa. Alimallin osat on määritelty suhteessa johonkin 

tiettyyn pisteeseen, ei siis suoraan koordinaateilla. Niinpä kokoonpanossa ei tarvitse 
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paikoittaa alimallin osia uudestaan kokoonpanon origon mukaan. Paikoitus on kätevä 

tehdä esimerkiksi alimallin paikan määrittelevän hardpointin mukaan. 

 

Sandvik DI550 pintaporalaitteen mallissa on erillisinä alimalleina katteet, ohjaamo, 

puomi ja runko. Katteiden ja ohjaamon mallit ovat tässä versiossa lähinnä grafiikkaa ja 

massaa. Puomimalli sisältää kaiken kiinnityslevystä porakankeen, eli varsinaisen 

puomin lisäksi syöttölaitteen sekä puomin hydrauliikan. Rungon alimalli (kuva 24) 

sisältää rungon hitsauskokoonpanon, yksinkertaistetut telojen mallit sekä oskilloinnin 

hydrauliikan.  

 

 
Kuva 24. Rungon alimalli. 

 

Rungon massaan on laskettu kaikki rungon päällä olevan tekniikan komponentit. 

Erillisten massapisteiden käyttö olisi perusteltua uustuotteen suunnittelussa ja 

komponenttivaihtoehtoja simuloidessa, mutta tässä työssä käytetään ajansäästön nimissä 

kokonaisen alustan massaa. Telojen massa ja inertia on määritelty teloihin, sillä ne on 

nivelöity runkoon, eikä niitä silloin voida tarkastella samana kappaleena. 

 

Telat on yksinkertaistettu jäykiksi kappaleiksi, joiden ulkomitat vastaavat kohtalaisella 

tarkkuudella todellisen koneen teloja. Telat on nivelöity kiertonivelellä runkoon. 

Telojen ja testiradan välille on määritetty kontakti, joka pyrkii jäljittelemään todellisen 

telaston käyttäytymistä asfaltilla. Telojen ja tien välinen kontakti mallin ainoa 

tukireaktio pystysuunnassa. Lisäksi alustalle asetettiin rajoitteet inplane eli samassa 

tasossa ja perpendicular eli kohtisuorassa pitämään konetta suorassa linjassa 
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simuloinnin aikana. Inplane -rajoite pitää määrätyn markerin annetulla tasolla, tässä 

tapauksessa rungon keskellä olevan markerin origon pystysuuntaisen ja ajosuuntaisen 

akselin määrittämällä tasolla. Perpendicular –rajoite estää kiertymisen koneen 

pystyakselin ympäri. 

 

Testirata (kuva 25) on tehty ADAMSin pursotustyökalulla yhdestä kaksiulotteisesta 

kuviosta. Testiradan on tarkoitus vastata teloilla liikkuvan koneen kiipeämistä 

putkipalkin päälle ja keinahdusta siitä alas. Koska yksinkertaistettu tela ei vedä kuten 

oikea, joudutaan mallia liu’uttamaan alustalla. Telan ja tien välisen kontaktin 

käyttäytymisen vuoksi testiradan esteen alkuun täytyy tehdä luiska. Luiskan muoto on 

iteroitu sellaiseksi, että tela ei alkuvaiheessa pomppaa tai tökkää esteeseen vaan liukuu 

siististi sen päälle. 

 

 
Kuva 25. Putkipalkkia mallintava este. 

 

Telan ja tien välisessä kontaktissa säädellään kimmokerrointa, vaimennuskerrointa sekä 

sallitun tunkeuman maksimiarvoa. Lisäksi voidaan määrittää kontaktin kitka. Tässä 

mallissa tela liikkuu kitkattomasti alustalla. Tämä ei tietenkään vastaa todellista 

telakoneen etenemistä, mutta palkin päältä alas keinahtamisen simulointiin riittää 

kitkaton kontaktimalli. Kontaktiparametreja jouduttiin iteroimaan silmämääräisesti 

paremmaksi, sillä tasaisten jäykkien solid-kappaleiden välinen kontakti on 

epämääräinen ja aiheutti todellisuudesta poikkeavaa käyttäytymistä ensimmäisillä 

kokeiluilla.  

 

Oskillointisylinterit on kiinnitetty runkoon pallonivelin ja teloihin Hooken nivelin. Näin 

siksi, että estetään sylinterin tahaton pyöriminen. Se vaikeuttaa laskentaa, vaikka ei 



 
 

44 

todellisuudessa aiheuttaisikaan virhettä. Oskillointisylinteri ja sen varsi on liitetty 

toisiinsa translaationivelellä, joka estää kappaleiden keskinäisen rotaation ja pitää 

kappaleet samassa linjassa. Näin vältetään ylimääräiset vapausasteet sylinterin 

liikkuvien osien määrittelyssä. 

 

Hydrauliikan laskemista varten täytyy tietää simuloitavien sylinterien päädyn ja männän 

laen välinen etäisyys sekä liikenopeus, eli siis sylinterin asema ja liike. Nämä tiedot 

saadaan monikappaledynamiikkamallista ja syötetään EASY5-ohjelmaan, joka palauttaa 

tuloksena sylinterin tuottaman voiman. Lisäksi voidaan tulostaa hydrauliikkaan liittyviä 

suureita kuten paineita, venttiilien avautumisia ja tilavuusvirtoja. 

 

Hydrauliikaavio (kuva 26) on testitilanteen valinnalla ja komponenttien ominaisuuksia 

tutkimalla yksinkertaistettu äärimmilleen tätä kyseistä simulointia varten, kuten 

tutkittavaa konetta esitelleessä kappaleessa käytiin läpi. Yliajotestissä simuloidaan vain 

suoraan pystysuuntaisiin liikkeisiin vaikuttavia sylintereitä, joissa on 

paineenrajoitusventtiilit kytkettynä suoraan sylinterin päähän. Näilläkin komponenteilla 

on mallikirjastossa muuteltavia parametreja huomattavasti enemmän kuin lähtötietoja. 

 

 
Kuva 26. EASY5-ohjelmalla mallinnettu hydrauliikka. 

 



 
 

45 

Hydrauliikkaa mallintaessa jätetään huomiotta mahdolliset lämpötilan muutokset, koska 

niiden ei oleteta lyhyissä ilman pumppua tehtävissä simuloinneissa vaikuttavan 

tuloksiin merkittävästi. Myöskään öljyn viskositeettia ei huomioida, sillä virtaukset ovat 

joko olemattomia tai pieniä. Nesteen oletetaan olevan tasalaatuista eikä siinä ole 

ilmakuplia. Paineet oletetaan tilavuuksissa tasan jakautuneiksi. Sylintereille on arvioitu 

vaimennusvoima kuvaamaan sylinterikitkoja. Paineenrajoitusventtiilien aikavakioiden 

kanssa jouduttiin tekemään kompromisseja. 

 

Kaikki nivelet on mallinnettu kitkattomina, sillä puomin liikkeet simuloinnissa ovat 

pieniä. Nivelet on mallinnettu välyksettöminä, sillä välyksien kuvaaminen 

epälineaarisin kontaktein olisi vienyt kaiken laskentatehon ja perehtymisen. 

Tiltsylinterin kuljetustuen kontaktia katteisiin ei ole huomioitu, joten tiltsylinteri lepää 

sylinterinsä varassa myös kuljetustuella. Tämä tulee aiheuttamaan virhettä sylinterin 

paineisiin, mutta toisaalta  kontaktin määritteleminen kyseiseen epätasaiseen kohtaan ei 

olisi tarkoituksenmukaista. 

 

 

 
Kuva 27. Yleiskuva valmiin koneen mallista simuloinnin alkutilassa. 
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Mallia liikutetaan alustalla alkunopeuden ja nopeutta ylläpitävän voiman avulla. Näin 

pyritään kuvaamaan koneen käyttäytymistä esteen yliajossa, joka tehdään kaasu 

pohjassa. Alkunopeudeksi on arvioitu 1,8 m/s ja telan keskimääräistä vaakasuuntaista 

nopeutta ylläpitävä voima on asetettu telan pohjaan telan suuntaiseksi. 

 

Puomin asento määritellään malliin varioitavaksi muuttujaksi. Jokaista puomin niveltä 

pystytään säätämään, ja malli hakee puomin haluttuun asemaan ennen dynaamisen 

simuloinnin aloittamista. Tässä työssä tarpeellisia muuttujia ovat puomin nostoliike, 

syöttölaitteen kallistus eli tilt sekä syöttölaitteen siirto pystysuunnassa. Simuloinnin 

ensimmäinen sekunti suoritetaan staattisena, jolloin puomien liikuttelu haluttuun 

asemaan ei aiheuta dynaamiseen analyysiin alkuvärähtelyjä. 

 

Simulaatioita suoritetaan syöttölaite kuljetustuella sekä puomi ja syöttölaite pystyssä. 

Simuloinnit tiltsylinteri päätyä vasten ajettuna päätetään hylätä, sillä pienten 

nestetilavuuksien simulointi on haastavaa, eivätkä todelliset mittaustulokset tällaisille 

tapauksille ole erityisen luotettavia. Aika-askeleena käytetään 0,01 s ja simulointia 

jatketaan esteen ylityksen jälkeen vielä muutaman sekunnin ajan, jotta värähtelyä ja sen 

vaimenemista pystytään analysoimaan. Simulointiajaksi valitaan 10 s. 
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3.2  SIMULOINNIN TULOKSET  

 

Visuaalisten havaintojen perusteella telan kärki kiipeää jokseenkin samalla tavalla kuin 

todellisissa testeissä on nähty. Myös telaston alastulo tasaiselle on kohtalaisen 

uskottava. Mallin parametrien iteroinnin jälkeen ajettiin ensimmäisenä simuloinnit 

siten, että syöttölaite on taaksepäin kallistettuna, ikään kuin kuljetustuella, mutta 

ilmassa.  

 

Painetasot sylintereissä ovat alkutilanteessa (t = 1 m/s) järkevät. Nostosylinterissä (kuva 

28) varren puolella ei ole simuloinnin aikana juuri lainkaan painetta, mikä onkin 

luonnollista, sillä puomia ei vedä ylöspäin mikään. Isoimmissa heilahduksissa varren 

puolen painekin nousee hieman puomin massan hitauden venyttäessä sylinteriä. 

Kovimmat painepiikit männän puolella alastulohetkellä (t = n. 4,7 s) ja heti sen jälkeen 

ovat hyvin teräviä ja hyvin korkeita. Terävät piikit ovat yhden aika-askeleen mittaisia, 

joten niiden maksimiarvoon ei kannata takertua. 

 

 
Kuva 28. Yliajotestin simuloidut paineet nostosylinteristä, syöttölaite kuljetustuella. 

 

Kuvasta nähdään, että heilahtelu vaimenee tasaisella osuudella (t = 7-10 s) melko 

maltillisesti. Tästä voidaan päätellä, että sylinterin vaimennus ei vastaa täysin todellista 

sylinterikitkaa tai muita liikettä vastustavia voimia kuten nivelkitkaa. 

 

Tiltsylinteri on tässä simuloinnissa lyhimmillään. Syöttölaitteen asento on sellainen, että 

sen massa roikkuu männän puolen varassa, mikä näkyy melko selvästi painetasoistakin 
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(kuva 29). Pitkän syöttölaitteen heilahtelu aiheuttaa kuitenkin melkoisia painepiikkejä 

esteeltä alastulon jälkeen. Tiltsylinterin varren puolella esiintyy jopa epäuskottavan 

suuria, joskin lyhyitä piikkejä. Lähtötilanteessa varren puolella ei luonnollisesti ole 

lainkaan painetta, ja pienemmissä keinahduksissakin hyvin vähän. Ilmeisesti 

nivelpisteiden geometria aiheuttaa suuret painevaihtelut, sillä syöttölaitteen 

massapisteellä on kuljetusasennossa melkoinen momenttivarsi tiltsylinterin varren 

korvakkeeseen nähden. Männän puolella paineet ovat koko simuloinnin ajan 

huomattavasti uskottavammat. Painepiikit ovat suhteellisen isoja, mutta suuruusluokka 

vaikuttaa oikealta. Värähtely vaimenee loppua kohti melko tasaisesti, joskin hitaasti. 

 

 
Kuva 29. Yliajotestin simuloidut paineet tiltsylinteristä, syöttölaite kuljetustuella. 

 

Oskillointisylinterit on asennettu siten, että koneen kallistuminen taaksepäin nostaa 

männän puolen painetta venttiilien ollessa kiinni. Vastaavasti eteenpäin kallistuminen 

kasvattaa varren puolen painetta. Syöttölaitteen asemasta johtuen tässä simuloinnissa 

männän puoli on suuremmalla kuormalla. Vasemman ja oikean puolen 

oskillointisylinterien paineet ovat hyvin lähellä toisiaan, kuten sopiikin olettaa. 

Painetasot (kuva 30) ovat enimmäkseen alle 250 bar. Muutama isompi piikki 

alastulossa nousee huomattavasti oletettua korkeammalle. Piikit ovat tässäkin hyvin 

lyhytaikaisia. 
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Kuva 30. Yliajotestin simuloidut paineet oskillointisylintereistä, syöttölaite kuljetustuella. 

 

Värähtely vaimenee hitaasti tasaisella osuudella. Tämän voidaan ajatella johtuvan 

suurelta osin maakontaktin parametreista. Oskilloinnin pitkään jatkuva keinunta 

heijastuu tietenkin myös puomin sylintereiden liikkeisiin simuloinnin kolmella 

viimeisellä sekunnilla. 

 

Toinen simulointi ajettiin puomi ja syöttölaite pystyssä. Männän paineet kuvassa 31 

kertovat, että nostosylinteri on jo alkutilanteessa kovemmalla kuormituksella kuin 

edellisessä ajossa. Niin painepiikit kuin paineet ylipäätään ovat korkeammat, kuten 

sopiikin olettaa. Varren puolella ei ole painetta käytännössä missään vaiheessa. Piikitkin 

ovat matalahkoja, vaikka nestetilavuus varren puolella on lähes minimissään. 

 

 
Kuva 31. Yliajotestin simuloidut paineet nostosylinteristä, puomi ja syöttölaite pystyssä. 
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Syöttölaitteen ollessa pystyssä tiltsylinteri on melko lähellä maksimipituuttaan. Niinpä 

varren puolella on hyvin pieni nestetilavuus. Lisäksi alastulossa syöttölaite pyrkii 

retkahtamaan ajosuunnassa eteenpäin, mikä venyttää sylinteriä entisestään. Jo 

lähtötilanteessa sylinterissä on paine varren puolella (kuva 32). Esteen ylityksen jälkeen 

painepiikit varren puolella ovat hyvin korkeat, yli 600 bar. Syöttölaite keinuu siinä 

määrin, että männän puolellekin saadaan selkeitä piikkejä. Värähtely vaimenee 

kuitenkin järkevälle tasolle suhteellisen nopeasti. 

 

 
Kuva 32. Yliajotestin simuloidut paineet tiltsylinteristä, puomi ja syöttölaite pystyssä. 

 

Laitteen rungon ja runkoon kiinnitettyjen komponenttien painojakaumasta johtuen 

oskillointisylinterit ovat vedolla myös puomi ja syöttölaite pystyssä ajettaessa. 

Tällaisessa tilanteessa oskillointi on kuitenkin paremmin tasapainossa kuin syöttölaite 

kuljetustuella ajettaessa. Näin ollen oskillointisylinterien paineet (kuva 33) ovat 

lähtötilanteessa pienemmät kuin ensimmäisessä simuloinnissa. Myös piikit jäävät 

huomattavasti matalemmiksi. Jostain syystä oskillointisylinterien värähtelykin vaimenee 

toisessa simuloinnissa nopeammin kuin ensimmäisessä. Maakontaktin parametrit olivat 

kuitenkin molemmissa ajoissa samat. 
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Kuva 33. Yliajotestin simuloidut paineet oskillointisylintereistä, puomi ja syöttölaite pystyssä. 

 

Tuloksista voidaan suoraan päätellä ainakin staattisen tilanteen eri asennoissaan olevan 

koko lailla oikein. Päätelmä voidaan tehdä laskemalla puomin massapisteen ja sylinterin 

tukipisteiden perusteella sylinterille tarvittava voima. Dynaamisen simuloinnin 

paineiden analysointi lienee järkevää tehdä mittausten tarkastelun jälkeen.  
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4 SIMULOINTIMALLIN VERIFIOINTI 

 

Simulointimallin käyttökelpoisuus pyritään määrittelemään vertaamalla sitä tehdastestin 

tulokseen. Testissä poralaite ajetaan 140x140 mm neliöprofiilin yli (kuva 34). Palkit 

asetetaan paikallaan olevan telan eteen, joten voidaan olettaa laitteen nousevan palkkien 

päälle tasaisesti. Näköhavainnot osoittavat molempien telojen kiipeävän palkkien päälle 

yhtä aikaa. 

 

 
Kuva 34. Yliajotesti, DI550. [21] 

 

Käytännössä kone kiipeää palkille siten, että telan etuosa nousee reilusti palkkia 

korkeammalle ja putoaa sieltä maahan, kunhan telan takaosa keikahtaa palkin päälle. 

Puomin asennosta ja siten koneen painopisteestä riippuen telan kärki nousee eteenpäin 

ajettaessa enimmillään n. 80 cm korkeuteen. Taaksepäin ajettaessa niin sanottu 

pudotuskorkeus jää matalammaksi, alle 50 cm puomin asennosta riippuen. Yliajoja 

toistetaan useita kertoja tilastollisen varmuuden parantamiseksi ja mittavirheiden 

eliminoimiseksi. Puomia ja syöttölaitetta pidetään testeissä kuljetusasennossa (kuva 29), 

täysin pystyssä (kuva 35), 20° kulmassa syöttölaitteen yläosa taaksepäin sekä 

tiltsylinteri päätyyn ajettuna, eli syöttölaite eteenpäin kallistettuna. 
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Kuva 35. Yliajotesti, syöttölaite pystyssä. [17] 

 

Syöttölaite pystyssä ajaminen on käyttöohjeissa kiellettyä laitteen väärinkäyttöä, sillä 

sen tulisi aina laitetta siirrettäessä olla kuljetustuen varassa. Tämä ei kuitenkaan aina 

toteudu todellisuudessa, vaan laitetta siirrellään porausten välillä. Niinpä 

tehdastestissäkin väärinkäytetään konetta pahimpien mahdollisten tilanteiden 

toisintajana. 

 

Testit videoidaan visuaalisia vertailuja varten. Varsinaisia mittauksia on mahdollista 

tehdä useita. Venymäliuskoilla mitataan jännityksiä ennalta valituissa mittapisteissä. 

Sylinterien painetta mittaamalla saadaan melko luotettavasti selvitettyä kuormituksia 

puomin osissa. Kiihtyvyysantureita kiinnitetään runkoon ja syöttölaitteeseen (kuva 36). 

Niiden tarkoituksena on selvittää laitteen taajuusvaste kyseisessä kuormitustapauksessa. 
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Kuva 36. Yliajotestin kiihtyvyysanturin paikoitus sekä mittaussuunnat. [22] 

 

Heti tehdasmittausten alussa käy selväksi, että puomin ja syöttölaitteen liikkeet 

suhteessa runkoon eivät aiheudukaan vain puomin tai sen kiinnityspisteiden joustosta tai 

hydrauliikasta. Silmämääräisesti arvioituna suurin osa siirtymistä johtuu nivelten 

välyksistä. Tämä johtaa melkoisiin paine- ja kuormituspiikkeihin anturidatassa.  
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4.1 MITTAUSTEN TULOKSET  

 

Tuloksista keskitytään sylinterien paineantureista mitattuihin tuloksiin, koska niitä 

pystytään vaivattomasti vertaamaan simuloituihin. Venymäliuskamittauksia ei tässä 

kappaleessa käydä läpi, sillä simulointimallissa runko on vielä jäykkä kappale eikä 

sieltä kautta saada jännityksiä ulos. Asentoanturien tuloksia ei näissä mittauksissa 

tallennettu loggeriin, joten koneen asentoa arvioidaan silmämääräisesti videoilta. 

Kiihtyvyysanturin lukemat tallennettiin, mutta kiihtyvyystarkasteluja ei ehditty tehdä 

simulointimalliin, joten kiihtyvyysmittauksia ei esitellä tässä. Lisäksi simulointimallin 

ominaistaajuuksia ei saada selville jäykästä kappaleesta, eikä niiden muutenkaan voida 

olettaa olevan siellä päinkään powerpackin ja muiden runkoa jäykistävien 

toimilaitteiden puuttuessa. 

 

Esteen yliajoista tarkastellaan ensin mittauksia, joissa syöttölaite on ollut kuljetustuella. 

Mittauksissa on esteen ylitys molempiin suuntiin, kun taas simuloinneissa keskityttiin 

pelkkään eteenpäin ylitykseen. Niinpä vertaillessa on syytä tarkistella vain ensimmäistä 

20-30 sekuntia mittauksesta. Nostosylinterin paineista (kuva 37) havaitaan, että 

hydrauliikalle annetut painerajat ylitetään selvästi. Piikkipaine on jopa 550 bar. 

Painetason muutos esteen ylityksen jälkeen kielii siitä, että puomin asento on muuttunut 

eli paineenrajoitusventtiilit ovat avautuneet jonkin verran ylityksessä. 

 

 
Kuva 37. Yliajotestin mitatut paineet nostosylinteristä, syöttölaite kuljetustuella. [17] 
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Tiltsylinteri ei ole kovin suurella kuormituksella syöttölaitteen levätessä kuljetustuen 

varassa. Tiltsylinterin painekäyristä (kuva 38) nähdään kuitenkin, että yliajo aiheuttaa 

voimakkaita painevaihteluja tiltsylinterin männän puolelle. Suurimmat painepiikit 

ylittävät paineenrajoitusventtiilien painerajat, mutta ne ovat varsin lyhytaikaisia. 

 

 
Kuva 38. Yliajotestin mitatut paineet tiltsylinteristä, syöttölaite kuljetustuella. [17] 

 

Oskillointi on mittauksen yliajossa lukittuna. Oskillointisylinterien painekäyrissä (kuva 

39) näkyy selkeästi, että molempien telojen männän puolen paineet ovat identtiset, 

samoin kuin varren puolen paineet, ja niiden suuruus muuttuu käänteisessä suhteessa 

keskenään. Ylityksessä varren molempien puolien paineet käyvät hetkellisesti nollassa. 

Korkein painepiikki on noin 330 bar, joten paineenrajoitusventtiili on voinut aueta 

hetkellisesti. Piikki on kuitenkin hyvin lyhytaikainen ja kyseisen ajon ainut painerajan 

ylitys, joten sylinterin asento tuskin on muuttunut merkittävästi. 

 

 
Kuva 39. Yliajotestin mitatut paineet oskillointisylintereistä, syöttölaite kuljetustuella. [17] 

 

Tarkastellaan mittauksia, jotka on ajettu puomi ylhäällä ja syöttölaite pystyssä. 

Nostosylinterin paineista (kuva 40) voidaan havaita, että painetaso männän puolella on 

kautta linjan huomattavasti suurempi kuin normaalitilanteessa, eli syöttölaite 
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kuljetustuella mitatuissa. Paine männän puolella on käytännössä koko mittauksen ajan 

yli 450 bar, ja painepiikit kipuavat lähes 650 bar:in. 450 bar jatkuvalla paineella 

paineenrajoitusten pitäisi olla koko ajan auki, ja puomin laskeutua tuntuvasti, minkä 

huomaisi jo sivusta seuratessa. Luvuista voidaan päätellä paineanturin näyttäneen 

virheellisiä lukemia, sillä varren puolellakin jatkuva paine on anturin mukaan lähes 150 

bar. Testissä mukana olleiden henkilöiden näkemykset puolsivat päätelmää. Kyseisestä 

mittauksesta lienee viisainta tarkastella pelkästään painekäyrän muotoa ja jättää paineen 

lukema huomiotta. 

 

 
Kuva 40. Yliajotestin mitatut paineet nostosylinteristä, syöttölaite pystyssä. [17] 

 

Myös tiltsylinteri on kovemmalla rasituksella kuin normaalitilanteessa. Kuvasta 41 

voidaan lukea, että staattisessa tilanteessa männän puolen paine on jo noin 

puolitoistakertainen normaalitilanteeseen nähden. Syöttölaitteen heilahtelu 

moninkertaistaa rasituksen. Kovimmat piikit ovat yli 500 bar, joten 

paineenrajoitusventtiilit ovat mahdollisesti avautuneet. Huomattavaa on, että varren 

puolella sylinterissä ei ole juuri lainkaan painetta. 
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Kuva 41. Yliajotestin mitatut paineet tiltsylinteristä, syöttölaite pystyssä. [17] 

 

Oskillointisylinterien paineiden perustasoon syöttölaitteen nosto pystyyn ei juuri 

vaikuta, kuten kuvan 42 painekuvaajat kertovat. Sen sijaan painepiikit kasvavat yli 300 

bar:n ja nopeaa värähtelyä on enemmän.  

 

 
Kuva 42. Yliajotestin mitatut paineet oskillointisylintereistä, syöttölaite pystyssä. [17] 

 

Mittausten tuloksista havaitaan, että kuormanlaskuventtiilin takia sylinterin molemmilla 

puolilla on usein painetta. Tämä tekee saman tien eron simuloituihin tuloksiin ja 

vaikeuttaa vertailua. Simuloinnissa oletetaan, että sylinteri tuottaa voimaa vain toiseen 

suuntaan, ja toisen puolen paine on nolla. Lisäksi joissain ajoissa paineanturien lukemat 

ovat selkeästi joko virheellisiä, tai sitten kuormanlaskuventtiilit ovat jumissa. 

Sylinterien koeponnistuspaine on alihankkijalla 350 bar, joten voidaan olettaa yli 500 

bar jatkuvien paineiden aiheuttavan vaurioita sylinterille. Niinpä vertailu hankaloituu 

entisestään. Olisi järkevää verrata mitattujen sylinteripaineiden erotusta simuloituihin 

absoluuttisiin paineisiin, ja keskittyä painekäyrien muotoon sikäli kun niitä kyetään 

vertailemaan. 
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4.2 SIMULOITUJEN JA MITATTUJEN TULOSTEN VERTAILU 

 

Tarkastellaan nostosylinterin mitattuja ja simuloituja paineita syöttölaite kuljetustuella 

ajettaessa (kuvat 28 ja 37). Painekäyristä nähdään, että nousu esteen päälle aiheuttaa 

molempiin jokseenkin epämääräistä painevaihtelua, jossa kuitenkin männän puolen 

paine pienenee. Nousu esteen päälle kestää molemmissa noin 2 s. Tämän jälkeen 

kuvaajissa on suurin painepiikki, joka aiheutuu telan kosketuksesta maahan pudotuksen 

jälkeen. Mitattu piikki on hieman alle 600 bar, simuloitu noin 700 bar. Mittauksissa 

värähtely vaimenee lähes täysin 8 s aikana suurimman piikin jälkeen. Simulointia on 

jatkettu vain 5 s piikin jälkeen, mutta tänä aikana värähtely vaimenee varsin vähän. 

Varren puolella simuloinnissa ei ole lähtökohtaisesti lainkaan painetta, ja piikit jäävät 

alle 75 bar. Mitatuissa varren puolen lähtötaso on noin 50 bar ja suurimmat piikit yli 

130 bar. Tämä johtunee kuormanlaskuventtiilin ominaisuuksista, kuten edellisessä 

kappaleessa on todettu. Syöttölaite pystyssä ajojen (kuvat 31 ja 40) vertaaminen on 

hivenen turhaa mitattujen arvojen kyseenalaisen uskottavuuden takia. Yhteistä on 

kuitenkin sekä painetason että painepiikkien tuntuva nousu. Eroavaisuuksiakin on, 

simuloiduissa tuloksissa varren puolella ei ole juuri lainkaan painetta ja piikit matalia, 

kun taas mitatuissa on jatkuva paine ja useita korkeita piikkejä varren puolella. 

 

Tiltsylinterin paineita tarkastellessa havaitaan mallin olevan jossain määrin oikeilla 

jäljillä. Syöttölaite kuljetustuella tehtyjen ajojen (kuvat 29 ja 38) paineista nähdään, että 

männän puolella simuloidut paineet vastaavat mitattuja kohtalaisen hyvin. 

Alkutilanteessa paine on noin 125 bar, paine käy hetkittäin nollassa esteen ylityksen 

aiheuttamien heilahdusten takia ja heilahtelu vaimenee melko hitaasti ilmeisesti 

syöttölaitteen massan momenttivarresta johtuen. Sekä männän että varren puolen 

painepiikit ovat mitatuissa ja simuloiduissa keskenään yhtä suuria, tosin mitatuissa ne 

ovat suuruudeltaan 350 bar ja simuloiduissa 500 bar. Simuloinnissa esiintyy lisäksi yksi 

hyvin voimakas piikki tiltsylinterin varren puolella, mutta sen voidaan kestonsa ja 

suuruutensa perusteella olettaa olevan hyvin epärealistinen.  

 

Syöttölaite pystyssä ajetut tulokset tiltsylinteristä (kuvat 32 ja 41) ovat keskenään hyvin 

linjassa. Männän puolella ei ole juurikaan painetta, vain heilahdusten aiheuttamia 

piikkejä. Sekä männän että varren puolen painepiikit ovat simuloiduissa tuntuvasti 
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isompia, noin puolitoistakertaisia. Heilahtelun vaimeneminen on simuloiduissa 

tuloksissa saman kaltaista kuin mitatuissa. 

 

Oskillointisylinterien paineet eri teloissa ovat sekä simuloiduissa että mitatuissa 

tuloksissa hyvin lähellä toisiaan. Oskillointisylinterien värähtely vaimenee hyvin saman 

oloisesti mitatuissa ja simuloiduissa painekäyrissä. Oskilloinnin painepiikit kasvavat 

mittauksissa, kun puomi ja syöttölaite nostetaan pystyyn. Sen sijaan simuloidussa 

oskillointi käyttäytyy rauhallisemmin johtuen koneen tasapainoisemmasta asennosta. 

Erona on oskillointisylintereissäkin varren puolen painetaso männän puolen ollessa 

rasitettuna. Simuloiduissa sitä ei ole, mutta mitatuissa on. 

 

Simuloidut painepiikit ovat useimmissa tapauksissa suurempia kuin mitatut. Osasyy on 

kitkattomien nivelten käyttö. Sylinterin vaimennuksen kuvaus ei vastaa kaikkia kitkoja, 

joita laitteen liikkuessa esiintyy. Paineenrajoitusventtiilien aikavakio oli simuloinnissa 

0,1 s. Simuloinnin aika-askel oli kymmenesosa tästä. Paineenrajoitusventtiilin hitaus 

selittää korkeiden, mutta lyhyiden painepiikkien olemassaolon. Venttiili ei ehdi avautua 

rajoittaakseen korkeimpia paineita, ja paine ehtii laskeutua painerajojen alle ennen 

venttiilin avautumista.  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA KEHITYSKOHTEET 

 

Tavoitteena oli koota modulaarinen monikappaledynamiikkamalli pintaporalaitteesta 

tuotekehityksen CAD-malleja hyödyntäen ja simuloida sillä esteen yliajo, jota on 

käytetty tehdastestinä prototyyppilaitteille. Prosessi oli CAD-mallien käytön osalta 

hyvin opettavainen. Tuotekehityksen jäljiltä kokonainen koneen malli sisältää kaikki 

mahdolliset mallivariantit ja varusteluvaihtoehdot. Tästä syystä mallit ovat 

kohtuuttoman raskaita käsitellä; mallin avaaminen tavallisella toimisto-pc:llä voi kestää 

tunteja. Tätä työtä tehdessä mallien siistimiseen siihen kuntoon, että niitä voitiin edes 

jotenkin siirtää universaaliin tiedostomuotoon ja hyödyntää ADAMS-ohjelmassa, kesti 

useita viikkoja. Lisäksi mallien massatiedoista tai massakeskipisteistä ei ollut 

varmuutta, vaan jouduttiin käsin syöttämään mitattuja arvoja. CAD-mallien 

koordinaatistot eivät olleet yhtenevissä paikoissa, joten niiden paikoittaminen täytyi 

tehdä käsityönä. Lopulta CAD-geometriaa oli vain grafiikkana. Tämän työn tavoitteita 

silmällä pitäen CAD-geometrian kanssa työskentely oli hidasta ja vaivalloista, eikä siitä 

varsinaisesti saatu mitään hyötyä työhön.  

 

Tulevaisuutta silmällä pitäen voidaan kuitenkin tehdä joitain päätelmiä. CAD-

geometrian käyttäminen on mahdollista. Jos joitain koneen osia aiotaan mallintaa 

joustavana, on geometrian käyttäminen jopa pakollista. Tiedostomuotojen välinen siirto 

onnistuu nykyisillä työkaluilla useaan eri formaattiin. Parasolid-formaatin kanssa oli 

työtä tehdessä aika ajoin ADAMS-ohjelman parissa pyöriville entuudestaan tiedossa 

olevia ongelmia, mutta ne pystyttiin kiertämään shell-formaattia käyttämällä. 

Geometrian vienti ADAMS-ohjelmaan on helppoa. Mallin sisältämät materiaali-, 

massa- ja inertiatiedot kuitenkin hukkuvat matkalla, joten ne täytyy tarvittaessa lisätä 

myöhemmin. Joissain tapauksissa on mahdollista käyttää kokonaisen koneen tai 

osakokoonpanon massakeskipistettä ja massaa, joten yksittäisten CAD-komponenttien 

massatietojen puute ei haittaa. CAD-mallien käytössä on eduksi, jos malleihin päästään 

käsiksi varhaisessa vaiheessa tuotekehitystä. Tällöin koneen dynamiikan kannalta turhia 

piirteitä ei mahdollisesti ole vielä kovin paljoa, ja mallin tekijällä on asiat tuoreessa 

muistissa. Lisäksi FE-analyyseja varten valmiiksi muokatut mallit on hyvä etsiä käsiin, 

mikäli kappaleiden joustot aiotaan huomioida dynamiikkamallissa. 
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Nyt tehty malli on hyvin karkea, ja kehityskohteita on useammankin 

diplomityörupeaman ajaksi. Mekaniikassa parannettavaa on ainakin nivelten 

mallinnuksessa. Se olisi syytä tehdä välykset huomioiden, jotta voidaan selvittää, miten 

paljon välykset vaikuttavat kiihtyvyyksiin ja painepiikkeihin. Laskentatehon salliessa 

runkoa tai tiettyjä puomin osia tulisi tarkastella joustavana, jotta varsinaisiin 

elinaikalaskennan lähtötietoihin voidaan ottaa kantaa simuloinnin perusteella. 

Kuljettajan kiihtyvyyksien simulointi voi olla hyödyllistä joitakin ergonomisen 

koneensuunnittelun tarpeita varten. Tämä edellyttää ohjaamon kiinnityksen puslien ja 

jousitetun penkin sisällyttämistä ohjaamon malliin. Lisäksi voi olla tarpeen käyttää 

kuljettajan tärinöitä selvittäessä vaikkapa epätasaisen tien mallia varsinaisen esteen 

yliajon sijasta. 

 

Tie ja telasto vaikuttavat mallin käyttäytymiseen esteen yliajossa suuresti. 

Yksinkertaistetun telan ja tien välisen kontaktin kehittäminen olisi ensisijaisen tärkeää 

parempaan vastaavuuteen pyrkiessä. Tasaiset pinnat solid-to-solid –kontakteina ovat 

alttiita numeerisille virheille, eikä telan käyttäytyminen vakuuta edes silmämääräisesti. 

Todellisuudessa tela ei juuri pompi asfaltilla, joten mallissa kontaktilla on aivan liian 

vähän vaimennusta. Epälineaaristen parametrien käytöllä voidaan mahdollisesti 

parantaa käytöstä tiettyyn pisteeseen asti. Kitkaton liukuminen tiellä ei luonnollisesti 

vastaa todellisuutta, sillä tela ei luista asfaltilla tai palkilla käytännössä lainkaan. 

Todellisen luistamattoman telan simulointia varten tarvitsisi mallintaa tela vetävänä. 

Simulointi telojen oskillointi auki olisi myös syytä mahdollistaa. Mallia varten tulisi 

rakentaa erilaisia esteitä ja tieprofiileja ja tutkia, millä niistä saadaan käyttökelpoisimpia 

tuloksia elinaikalaskentaa varten. Nyt käytettiin suoraan samaa palkin korkeutta mitä 

todellisuudessa. Voisi olla viisasta selvittää, onko palkin ylittäminen viisain tapa testata 

edes todellisuudessa. 

 

Hydrauliikkamalli on tässä vaiheessa mahdollisimman yksinkertaistettu. 

Tulevaisuudessa olisi hyvä mallintaa koko hydraulipiiri mahdollisia muita tarkasteluja 

varten. Suuntaventtiilien mallinnukseen ei vielä puututtu lainkaan. Koneessa on letkuja 

useita metrejä, joten niiden joustojen selvittäminen on tärkeää puomin liikkeitä 

simuloidessa silloin, kun venttiilejä käytetään eli puomia liikutetaan tarkoituksella. 

Kuormanlaskuventtiilien mittaus todellisissa tilanteissa olisi tarpeen. Näin saataisiin 
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tietoa venttiilin karan asemasta ja virtausnopeuksista silloin kun kuormanlaskuventtiilin 

paineenrajoitus aukeaa. Lisäksi olisi hyvä tietää, millä paineilla ja painepiikeillä 

avautuminen tapahtuu ja miten nopeasti se tapahtuu. Nykyiset venttiilit mahdollistavat 

huomattavasti suunniteltua suurempia painepiikkejä. Se vaikuttaa todellisen laitteen 

turvallisuuteen ja luo turhan ison haasteen hydrauliikkasimuloijalle. Mitatun ja 

simuloidun sylinterin käyttäytymistä tarkemmin vertailtaessa voisi olla viisasta verrata 

sylinterin tuottamaa voimaa. Näin saadaan eliminoitua voiman suunnalle vastakkaisen 

kammion paine tuloksista, ja paineiden absoluuttiset arvot ovat lähempänä toisiaan. 

Sylinterikitkat ja sylinterien värähtelynvaimennusominaisuudet jäivät tässä työssä 

vähälle huomiolle, mikä näkyi turhan pitkään värähtelevinä sylintereinä. Myöskään 

suljetun sylinterin dynamiikka ei vastannut täysin todellista, ideaalinen nesteen 

puristuminen ei siis soveltune täysin laskentamalliksi. Hydrauliikkamallin 

tarkentaminen vaatii huomattavia ponnistuksia lähtötietojen selvittämisessä. Tarkempia 

malleja varten on tarpeen hiillostaa hydrauliikkakomponenttien toimittajia ja valmistajia 

tarkemman datan saamiseksi, tai sitten on mitattava komponentteja itse. 

 

Mallinnusteknisiin seikkoihin jäi myös parannettavaa. Ajansäästön vuoksi ohjaamolle ja 

katteille käytettiin samaa templatea kuin puomille. Muita myöhempiä käyttötarkoituksia 

varten voisi olla viisasta luoda erilliset ja paremmin sopivat templatet varsinkin 

ohjaamolle, jotta saadaan modulaarisuutta parannettua. Ohjaamon templateen voisi 

luoda puslat ja penkin jousituksen valmiiksi, jolloin kokoonpanossa määriteltäisiin vain 

puslien asemat ja penkin mahdollisesti muuttunut jousto. Telaston irroittaminen rungon 

templatesta omakseen voi olla perusteltua, mikäli samoissa malleissa käytetään useita 

eri teloja tai rungon mallia monimutkaistetaan. Hydrauliikan ja mekaniikan 

yhteissimuloinnissa kohdattiin jossain määrin odottamattomia ohjelmistoteknisiä 

ongelmia. C++ ja Fortran kääntäjien ongelmien selvittely on huomattavan aikaavievää, 

eikä se suoraan sanottuna suju kohtuudella mekaniikkasimuloijilta. Ohjelmistoissa olisi 

syytä löytää hyvin yhteentoimivat versiot, tai käyttää ohjelmaa, joka suorittaa 

molemmat.  

 

Ongelmista huolimatta pintaporalaitteen esteen yliajon dynaaminen mallinnus on 

mahdollista. Jos alkuperäisen mallin ja pintaporalaitteen eri simuloitujen moduulien 

kehittämiseen on aikaa ja halua, voidaan näistä lähtökohdista päästä hyvinkin tarkkoihin 
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tuloksiin. Kuten simuloinnissa yleensä, tarkkojen tulosten saaminen vaatii huolellista 

työtä ja se vaatii sitä paljon. Mikään ei kuitenkaan vielä viittaa siihen, ettei se onnistuisi. 

Jotta modulaarisuuden rakentamisen hyödyt realisoituisivat ja ylimääräiselle vaivalle 

olisi perusteita, tulisi simuloida useita samankaltaisia koneita tai suunnitteluvariantteja. 

Puomin ja sen hydrauliikan tarkka mallintaminen on onnistuneen esteen yliajon 

simuloinnin edellytys, mutta sen panostuksen jälkeen hydrauliikan parametrien ja 

puomien mittojen muuttaminen käy helposti ja simulointituloksia voisi tämän jälkeen 

mahdollisesti käyttää myös suunnittelun tukena. 

 

Tavoitteena oli modulaarisesti koottava simulaatiomalli, jolla ajetaan tehdastestiä 

vastaava esteen ylitys. Mahdollisimman suuri osa komponenteista tuli ottaa valmiista 

CAD-malleista ja hyödyntää niiden sisältämää dataa. Näiden tavoitteen voidaan katsoa 

täyttyneen. Tarkoitus oli kehittää edellä mainituista lähtökohdista nopeaa menetelmää 

kallioporalaitteen kuormitusten arviointiin. Toistaiseksi ei voida olla ylpeitä 

menetelmän nopeudesta tai sen sopivuudesta kuormitusten arviointiin. Todetaan, että 

seuraava vastaavanlainen simulaatiomalli on jo huomattavasti nopeampi tehdä ja 

todennäköisesti sopivampi kuormitusten arviointiin. 
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