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The use of sea containers at cargo traffic involves regular inspections to verify the container´s 

structural condition. The inspection is tough to consume too much time and money. As an 

solution for this problem there is an attempt to mechanize the inspection process by creating 

experimental modal analysis test equipment for sea containers. With the test equipment it would 

be possible to inspect sea containers fast and economically. In this master’s thesis the required 

mechanical properties for the test equipment are familiarized and test equipment are also 

designed.  

 

In the beginning of the thesis the required mechanical properties for the test equipment are 

studied. After that we move on to creating ideas to fulfill the demanded abilities for the 

equipment. Based on the chosen ideas the test equipment are designed and also blueprints are 

made. The already existing prototypes of test equipment are tested, measured and their 

performance studied. 
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Latinalaiset aakkoset 

𝑐  vaimennuskerroin 

C vaimennusmatriisi 

𝐸 vaimennuksen suuruus desibeleinä 

𝑓 herätetaajuus 

F pakkovoimavektori 

𝑓𝑛 ominaisvärähtelytaajuus 

𝑔 putoamiskiihtyvyys 

𝐼 vaimennuksen suuruus prosentteina 

𝑘 jousivakio 

K jäykkyysmatriisi 

𝑚 värähtelijän massa 

M massamatriisi 

𝑟 herätetaajuuden ja ominaisvärähtelytaajuuden suhde 

𝑇 siirtyvyys 

𝑥 asema ajan suhteen 

�̇� nopeus eli aseman ensimmäinen derivaatta 

�̈� kiihtyvyys eli aseman toinen derivaatta 

 

Kreikkalaiset aakkoset 

𝜋  pii 

𝜀 vaimennusaste 

∆ jousen painauma 

𝜔𝑛 ominaiskulmataajuus 

 

Lyhenteet 

EMA   kokeellinen moodianalyysi (experimental modal analysis) 



ER   elektroreologinen 

FE(M)-menetelmä äärellinen elementti menetelmä  (finite element menthod) 

FFT   nopea Fourier’n muunnos  (fast Fourier transform) 

FRF   taajuusvastefunktio    (frequency responce function) 

MIMO   monta sisäänmenoa, monta ulostuloa (multiple input, multiple output) 

MISO   monta sisäänmenoa, yksi ulostulo (multiple input, single output) 

MR   magnetoreologinen 

LDV   laservibrometri   (laser doppler vibrometer) 

SIMO   yksi sisäänmeno, monta ulostuloa (singel input, multiple output) 

SISO   yksi sisäänmeno, yksi ulostulo (single input, single output) 
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1  JOHDANTO 

 

Teräsrakenteiden kestävyyden varmistamiseksi kiinnitetään suunnitteluvaiheessa runsaasti 

huomioita. Rakenteiden käytönaikaisen kunnon varmistaminen on hyvästä suunnittelusta 

huolimatta kuitenkin työlästä ja vaikeaa. Päällepäin silmäilemällä rakenne voi vaikuttaa täysin 

ehjältä, vaikka rakenteiden kunto on voinut merkittävästi heikentyä. Esimerkiksi liitoksissa olevat 

säröt ja murtumat ovat hankalia huomata visuaalisella tarkastelulla. Rakenteen ulkonäköön ei siis 

voida aina luottaa. Rakenteen kunnon voi varmistaa monin eri menetelmin, mutta monet näistä 

vaativat rakenteen rikkomisen, mikä ei taas sovellu kunnonvalvontaa kovinkaan hyvin. 

 

Kuva 1. 20 jalan merikontti. 

 

Tällä hetkellä maailman satamissa on käytössä miljoonia merikontteja kuten kuvassa 1 ja 

kaikkien niiden kuntoa valvotaan säännöllisillä tarkastuksilla. Monesti kontti viedään jonnekin 

satama-alueen ulkopuolelle tarkastettavaksi. Tyhjän kontin kuljetukseen kuluu aikaa ja 

polttoainetta, sekä kontin tarkastus silmämääräisesti vie aikaa ja rahaa. Molemmissa olisi 



2 

 

mahdollista säästää, mikäli kontin tarkastus voitaisiin tehdä nopeasti ja luotettavasti ja ilman että 

kontti poistuu satama-alueelta. 

 

Ratkaisuna ongelmaan konttien tarkastus haluttaisiin mekanisoida ja siirtää satama-alueen 

sisäpuolelle. Tällöin konttien kuljetukseen edestakaisin ei kuluisi niin paljona aikaa, ja varsinaista 

kontin tarkastusaikaa saataisiin myös lyhennettyä. Ideana konttien mekaanisessa tarkastuksessa 

on käyttää kokeellista moodianalyysia konttien ominaisvärähtelytaajuuksien selvittämiseksi. 

Konteille on tarkoitus luoda oma sormenjälkitieto mitattujen värähtelyjen perusteella ja käyttää 

tätä erottamaan vaurioituneet kontit ehjistä. 

 

1.1 Työn tavoitteet 

 

Työn tavoitteena on suunnitella mittauslaitteisto tyhjien merikonttien kokeelliseen 

moodianalyysiin. Mittauslaitteiston tulee toimia kantavana alustana, jonka varaan kontti 

sijoitetaan. Kun kontti on mittausalustan varassa, kontin tulee olla tuettuna siten, että se on valmis 

kokeellisen moodianalyysin mittausta varten. Mittausalustan tulee toimia ympärivuotisesti 

ulkotiloissa satama-alueella, sekä soveltua kymmenien konttien mittaamiseen vuorokaudessa. 

Käyttöympäristöstä johtuen laitteiston tulee myös eristää kontti mahdollisilta ulkopuolisilta 

tärinöiltä, jotta ne eivät vääristäisi mittaustuloksia. Suunnitellusta laitteistosta on tarkoitus tehdä 

valmistuspiirustukset, sekä valmistaa suunniteltu prototyyppi. Prototyypin suorituskykyä on 

tarkoitus arvioida tekemällä kontrollimittaukset laboratorio-olosuhteissa. Saatujen tulosten 

perusteella prototyyppiä on tarkoitus yrittää parantaa, mikäli aikaa on jäljellä. 

 

1.2 Työn rajaus 

 

Työn suunnittelu keskittyy standardinmukaisen tyhjän merikontin testilaitteistoon. Työssä ei 

keskitytä kokeellisen moodianalyysin teoreettiseen osuuteen, vaan mittaustapahtuman 

mekaanisten ratkaisujen kehittämiseen. Mallinnuksessa käytetään apuna Dassault Systemes 
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SolidWorks 2013 SP4.0 ohjelmaa ja mittaustulosten käsittelyssä MathWorks Matlab R2013a 

ohjelmaa.  
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2  TESTILAITTEISTON SUUNNITTELUN TEORIA 

 

Testilaitteiston mekaaniset ominaisuudet määräytyvät kappaleen värähtelymekaniikan ja 

kokeellisen moodianalyysin vaatimusten mukaan.  

 

2.1 Värähtelymekaniikka 

 

Värähtelyllä tarkoitetaan systeemin liikettä tasapainoasemansa ympärillä. Värähtely jaetaan 

yleisesti kahteen eri tyyppiin, vapaaseen ja pakotettuun. Vapaassa värähtelyssä systeemi 

värähtelee ominaistaajuudellaan, eikä siihen vaikuta ulkoisia voimia. Pakotetussa värähtelyssä 

systeemiin tuodaan ulkoinen voima eli heräte, joka pakottaa systeemin värähtelemään annetun 

herätteen taajuudella. (Pennala, 1999, s. 11-12)  Värähtelevä systeemi voi resonoida, mikäli 

systeemin ominaistaajuus on kyllin lähellä annetun ulkoisen herätteen taajuutta. Systeemin 

resonoidessa sen värähtelyn amplitudi kasvaa huomattavasti. (Pennala, 1999, s. 46)    Ilmiötä, 

joka pienentää systeemin värähtelyä sanotaan vaimennukseksi. Yksinkertaisimmillaan 

värähtelevä systeemi koostuu pistemäisestä massasta sekä jousesta. Tällaista systeemiä kutsutaan 

yhden vapausasteen värähtelijäksi. Systeemiin voi olla myös liitettynä vaimennin. (Pennala, 1999 

s. 13)   
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2.1.1 Yhden vapausasteen värähtelijä 

 

Yhden vapausasteen värähtelijälle on sallittu translaatio vain yhden akselin suhteen. 

 

 

Kuva 2. Yhden vapausasteen värähtelijän periaatekuva 

 

Harmonisen vapaan värähtelyn liikeyhtälö yhden vapausasteen vaimennetulle (kuva 2) 

systeemille on yhtälön (1) mukainen 

 

𝑚�̈� + 𝑐�̇� + 𝑘𝑥 = 0 

            (1) 

 

jossa 𝑚 on kappaleen massa, 𝑐 on vaimennuskerroin, 𝑘 on jousen jousivakio, �̈� on kappaleen 

kiihtyvyys ja �̇� on kappaleen nopeus. Yhtälössä on myös oletettu vaimennuksen olevan 

viskoosista. (Den Hartog, 1984, s.37) 
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Systeemin ominaiskulmataajuus 𝜔𝑛 saadaan yhtälöstä (2) 

    

𝜔𝑛 = √
𝑘

𝑚
 

            (2) 

  

 

Edelleen jatkamalla saadaan systeemin ominaisvärähtelytaajus 𝑓𝑛 yhtälöstä (3) (Inman, 2001, 

s.10) 

 

𝑓𝑛 =
1

2𝜋
 ∙ √

𝑘

𝑚
 

            (3)  

 

Ominaistaajuudelle on olemassa seuraavat yhtälön (4) mukaiset yhteydet 

 

 𝑓𝑛 =
1

2𝜋
 ∙  √

𝑘

𝑚
=

1

2𝜋
 ∙ √

𝑔

∆
≈ 3,13 ∙ √

1

∆
 

            (4) 

 

jossa 𝑔 on putoamiskiihtyvyys ja ∆ on jousen painauma. (Beranek & Vér, 1992, s. 431). Kontti 

tukineen voidaan ajatella olevan yhden vapausasteen värähtelevä systeemi.  

 

Kontin ajatellaan olevan pistemäinen massa ja konttia kannattelevat rakenteet jousia. Vaikka 

kannattelevia rakenteita olisikin useampia, ne on mahdollista redusoida lopulta yhdeksi 

kannattelevaksi rakenteeksi eli jouseksi. Kontin redusointi pistemäiseksi massaksi on mahdollista 

kontin suhteellisen tasaisen painojakauman ansiosta. Kontin liikkeeseen ja tasapainoon 

vaikuttavat voimat ovat tukien kautta ympäristöstä kulkeutuva heräte, jousivoima ja painovoima. 

Kaikkien näiden voimien ajatellaan olevan vertikaalisia ja horisontaalisten voimien olevan 
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verrattain häviävän pieniä. Tukien sijoittelulla voidaan estää kontin kallistelu, jolloin ainoaksi 

liikesuunnaksi jää vertikaalinen liike. Tällöin yhden vapausasteen systeemin ehdot täyttyvät. 

Systeemiin ajatellaan tulevan kahdenlaista herätettä. Varsinainen kontille annettava heräte on 

mittauksen kannalta oleellinen ja välttämätön. Rakenteiden kautta ympäristöstä johtuva heräte 

puolestaan on mittauksen kannalta haitallinen ja epätoivottu. 

 

2.1.2. Vaimennus 

 

Vaimennus tarkoittaa materiaalin ominaisuutta muuttaa värähtelyyn tarvittava energia 

esimerkiksi lämmöksi ja näin poistaa se värähtelevästä systeemistä. Lopulta vaimennus lopettaa 

värähtelyn täysin, ellei systeemi saa uutta ulkoista herätettä jostain. Vaimennus voidaan jakaa 

kolmeen erilaiseen matemaattiseen malliin. Malleja ovat viskoosinen vaimennus, jossa 

vaimennusvoima on verrannollinen nopeuteen, viskoelastinen vaimennus, jossa vaimennusvoima 

on verrannollinen poikkeamaan ja Coulombin vaimennukseen, jossa vaimennusvoima on vakio. 

Johtuen matemaattisesta luonteestaan ja vaimennukseen todellisuudessa vaikuttavien 

osatekijöiden määrästä mallit eivät välttämättä täsmälleen kuvaa todellisuutta. (VTT 2002, s.27)  

Vaimennuksen suuruus systeemissä on jaettu kolmeen osaan, ylikriittisen, kriittiseen ja 

alikriittiseen. Määritelmä tulee vaimennusasteen 𝜀 suuruudesta. Ylikriittisessä vaimennuksessa 

𝜀 > 1, kriittisessä 𝜀 = 1 ja alikriittisessä 𝜀 < 1. Vaimennusaste saadaan yhtälöstä (5) (Inman, 

2001, s.16). 

𝜀 =
𝑐

2𝑚𝜔𝑛
 

            (5) 

 

 Ylikriittisessä vaimennuksessa värähtelyn amplitudi pienenee suoraan nollaan, muttei 

nopeimmalla mahdollisella tavalla. Kriittisessä vaimennuksessa amplitudi pienenee suoraan 

nollaan nopeimmalla mahdollisella tavalla. Alikriittisessä vaimennuksessa systeemi jää 

värähtelemään tasapainoasemansa ympärille amplitudin pienentyessä (Pennala, 1999, s.38-40). 
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2.1.3 Yhden vapausasteen jousitetun systeemin tärinäneristys 

 

Jousitetun systeemin tärinäneristykseen vaikuttavat jousitetun systeemin massa, jousen jäykkyys, 

vaimennus sekä herätteen taajuus. Jousitettuun systeemin kulkeutuvan tärinän amplitudin suuruus 

taajuuksien suhteen on kuvattu kuvassa 3. Siirtyvyyden arvon ollessa yksi tarkoittaa että 

herätevoima kulkeutuu vaimentumatta jousitettuun massaan. Siirtyvyys on siis kerroin, joka 

kuvaa jousitetun massan amplitudin suuruutta annetun herätteen amplitudiin. Mikäli kappaleen 

ominaisvärähtelytaajuus ja herätetaajuus ovat samat, kappale resonoi. Ilmiö näkyy siirtyvyyden 

arvon voimakkaana nousuna eli heikkona tärinäneristyksenä. Lähellä resonointitaajuutta 

systeemin vaimennuksella on suuri vaikutus tärinäeristykseen. Ilman vaimennusta systeemin 

värähtely pääsee kasvamaan huomattavan paljon. Suuri vaimennus puolestaan parantaa 

tehokkaasti tärinäneristystä. Mikäli herätteen ja ominaisvärähtelytaajuuden suhde on yli √2,  

tilanne muuttuu. Tästä eteenpäin mahdollisimman pieni vaimennus tuottaa tehokkaimman 

tärinäneristyksen. Kuvasta 3 voidaan todeta että alle √2 taajuuksien suhteella siirtyvyys on aina 

vähintään 1, joten aluetta ei voida pitää tehokkaana tärinäneristykseen. 



9 

 

 

Kuva 3. Pystyakselilla siirtyvyys ja vaaka-akselilla värähtelyjen suhde r. Kuvassa käytetään 

merkintää 𝑐/𝑐𝑐 vaimennuskertoimena 𝜀 :n sijasta. (Beranek & Vér,1992, s. 432) 
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Vaimentamattoman värähtelijän tapauksessa jousen yli välittyvän voiman suhde eli siirtyvyys 𝑇 

saadaan yhtälöistä (6) ja (7), 

 

𝑇 = |
1

𝑟2 − 1
| 

            (6) 

 

𝑟 =
𝑓

𝑓𝑛
 

            (7) 

 

joissa 𝑓 on herätetaajuus, 𝑓𝑛 ominaisvärähtelytaajuus ja 𝑟 on herätetaajuuden ja 

ominaisvärähtelytaajuden suhde. Yhtälöstä nähdään selkeästi herätetaajuuden ja 

ominaisvärähtelytaajuuden suhteen voimakas vaikutus lopputulokseen. Tärinäneristysmielessä 

annettavaan herätetaajuuteen ei välttämättä voida juurikaan vaikuttaa, joten ainoaksi 

vaihtoehdoksi jää värähtelevän systeemin ominaisvärähtelytaajuuteen vaikuttaminen. Yhtälöstä 3 

käy puolestaan ilmi, että ominaisvärähtelytaajuuteen voidaan vaikuttaa joko massan tai 

jousivakion kautta. Tällöin käytännössä huomataan, että siirtyvyys saa pienimmän mahdollisen 

arvon massan ollessa mahdollisimman suuri ja jousivakion mahdollisimman pieni. Edelleen 

täytyy kuitenkin muistaa, ettei siirtyvyyden arvo saa olla lähellä ykköstä tai sen alle. 

Vaimennuksen vaikutus siirtyvyyteen on suhteellisen pieni, mutta mikäli sen haluaa ottaa 

huomioon, niin vaimennetun värähtelijän tapauksessa siirtyvyys on yhtälön (8) mukainen, 

 

𝑇 = √
1 + 2𝜀𝑟2

(1 − 𝑟2)2 + (2𝜀𝑟)2
 

            (8) 

 

jossa 𝜀 on vaimennusaste. (Beranek & Vér, 1992, s. 431). 
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Siirtyvyys on kuitenkin joissain tapauksissa epäselvä käsite kuvaamaan vaimennuksen 

tehokkuutta, mutta se voidaan kääntää esimerkiksi prosenteiksi. 

Vaimennuksen tehokkuus 𝐼 prosentteina yhtälön 9 mukaisesti 

 

𝐼 = (1 − 𝑇) ∙ 100 

            (9) 

 

jossa 𝑇 on siirtyvyys. Vaimennuksen tehokkuus voidaan ilmoittaa myös desibeleinä yhtälön (10) 

avulla. 

 

𝐸 = 10 ∙ 𝑙𝑜𝑔10 ∙
1

𝑇
 

            (10) 

 

2.1.4 Usean vapausasteen värähtelijä 

 

Usean vapausasteen värähtelijän liikeyhtälö 11 

 

𝐌�̈� + 𝐂�̇� + 𝐊𝐱 = 𝐅 

            (11) 

 

jossa 𝐌 on n x n massamatriisi, �̈� on kiihtyvyysvektori, 𝐂 on n x n vaimennusmatriisi, �̇� on 

nopeusvektori, 𝐊 on n x n jäykkyysmatriisi, 𝐱 on asemavektori ja 𝐅 on pakkovoimavektori. 

Yleisessä tapauksessa värähtelevässä systeemissä olevalla kappaleella on kuusi eri jäykän 

kappaleen vapausastetta. Kappale voi liikkua x,y ja z-akselien suunnassa, sekä myös kiertyä 

niiden ympäri. (Inman, 2001, s.276)  

 

Yksittäisen kappaleen eli tässä tapauksessa merikonttien värähtelyominaisuudet voidaan ajatella 

mallinnettavaksi usean vapausasteen värähtelijän mallilla. Tässä tapauksessa kontti ei muodosta 

yksittäistä pistemassaa ja ensimmäisen asteen värähtelevää systeemiä minkään ulkoisen jousen 
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tai vaimentimen avulla. Sen sijaan kontin massa voidaan ajatella jaettavaksi lukuisiksi 

yksittäisiksi pistemassoiksi, jotka ovat kytkettyinä viereisiin pistemassoihin jousi- ja vaimennus 

elementtien avulla (Maia & Silva , 1997, s.50) 

 

2.2 Ominaistaajuudet- ja muodot 

 

Ominaistaajuudet ovat taajuuksia, joilla kappale voi resonoida. Kutakin systeemin 

ominaistaajuutta vastaa oma tietynmuotoinen deformaatio, ominaismuoto eli moodi (kuva 4). 

Ominaistaajuudet määräytyvät kappaleen materiaaliominaisuuksien ja ulkomuodon perusteella. 

Kappaleella on teoriassa loputon määrä ominaistaajuuksia ja näitä vastaavia ominaismuotoja, 

mutta yleensä vain alimmista ominaistaajuuksista ollaan kiinnostuneita (Maia & Silva, 1997, 

s.49).  

 

 

Kuva 4. Reunoiltaan kiinnitetyn ympyrämembraanin neljä alinta värähtelymuotoa. (Pennala 

1999, s. 240) 

 

2.3 Laskennallinen moodianalyysi 

 

Moodianalyysin tavoitteena on laskea kappaleen ominaistaajuudet ja ominaismuodot. 

Kappaleella on lukemattomia ominaisvärähtelytaajuuksia ja –muotoja (Maia & Silva 1997, s.125-
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128), mutta yleensä moodianalyysissä ollaan kiinnostuneita vain matalimmista taajuuksista. 

Kiinnostuksen kohteina olevat taajuudet voivat olla esimerkiksi pyörimisnopeutta tai muuta 

ulkoista herätettä vastaavia taajuudet. Moodianalyysillä voidaan myös saada selville muita 

kappaleen ominaisuuksia, kuten jäykkyys tai massa. Moodianalyysissä halutusta kappaleesta 

tehdään FE-malli. Tietokone laskee kappaleen muodon ja materiaaliominaisuuksien perusteella 

ominaistaajuudet ja –muodot. (Inman, 2001, s.534) 

 

2.4 Kokeellinen moodianalyysi  

 

Kokeellisessa moodianalyysissä (EMA) halutun kappaleen ominaistaajuudet ja –muodot 

selvitetään mittaamalla. Mitattava kappale tulee asettaa mittauksen ajaksi tukien varaan oikein, 

jotta tuloksia voidaan pitää luotettavina. Mittauksen alkaessa kappaleeseen kiinnitetään 

mahdollinen herätelähde, sekä tarvittavat anturit. Mitattaessa kappaleeseen johdetaan heräte ja 

tämän jälkeen mitataan heräävät ominaistaajuudet ja –muodot. Mittaustuloksia käsittelemään 

tarvitaan oma laitteistonsa, johon kaikki anturit ja herätelähteet ovat kytkettyinä. Mitattuja 

ominaistaajuuksia voidaan verrata kappaleesta FE-menetelmällä saatuihin tuloksiin. Vertailun 

avulla tietokonemallin laskentaparametrejä voidaan tarkentaa, kunnes mitatut tulokset vastaavat 

simuloituja. (Maia & Silva 1997, s.125-128). 

 

2.5 Kokeellisen moodianalyysin mittalaitteisto 

 

Kokeellisen moodianalyysin mittalaitteisto koostuu useista komponenteista (kuva 5). 

Mittalaitteiston tärkeimmät  peruskomponentit ovat kuitenkin käytännössä aina samat. Anturit, 

jotka mittaavat kappaleen liikkeen. Herätelähde, jolla täristetään tai annetaan kappaleelle 

impulssi. Anturit sekä herätelähde ovat molemmat kytkettyinä A/D-muuntimeen, joka kykenee 

lukemaan saatua signaalia. A/D-muunnin on puolestaan kytkettynä tietokoneeseen, jonka avulla 

testilaitteistoa varsinaisesti käytetään. (Maia & Silva 1997, s.126) Analyysilaitteistosta on 

olemassa eri versioita riippuen sisäänmenojen (input) ja ulostulojen (output) määristä. 

Sisäänmeno (SI, single input) tai (MI, multiple input) tarkoittavat yhtä tai useampaa kytkettyä 
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herätelaitetta. Ulostulo (SO, single output) tai (MO, multiple output) tarkoittavat vastaavasti yhtä 

tai useampaa kytkettyä anturia. Eri laitteiston kokoonpanoista voidaan käyttää lyhenteitä SISO, 

MISO, SIMO, MIMO (Maia & Silva 1997, s. 100,187,115). 

 

 

Kuva 5. Kokeellisen moodianalyysin testilaitteisto (Maia & Silva 1997, s.126).  

 

2.5.1 Herätelähteet 

 

Kappaleelle voidaan antaa heräte joko herätevasaralla tai täristimellä. Puhtaasti värähtelyteorian 

kannalta ei ole väliä kumpaa herätelähdettä käytetään, mutta käytännössä molemmissa tavoissa 

on omat ongelmansa. (Avitabile,  2001, s.3)  Herätevasara muistuttaa ulkoisesti tavallista vasaraa 

(kuva 6).  
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Kuva 6. Herätevasaran tärkeimmät osat (Ewins, 1948, s.103). 

 

Vasaran kärjessä on vaihdettava lyöntipää, jonka kovuutta vaihtamalla voidaan vaikuttaa annetun 

impulssin taajuuteen ja kestoon. Vasarassa on lisäksi voima-anturi, joka mittaa impulssin 

antamiseen käytetyn voiman. Vasaralla herätettä annettaessa on pyrittävä antamaan isku 

kohtisuoraan herätettävää pintaa vasten, koska voima-anturin lukema ei muuten pidä paikkaan. 

(Ewins, 1948, s.102) 
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Kuva 7. Sähkömagneettinen täristin kytkettynä mittattavaan kappaleeseen (Maia & Silva 1997, s. 

133). 

 

Mekaaniset herätelähteet voivat olla pyöriviä epäkeskotäristimiä tai sähkömagneettisia täristimiä. 

Sähkömagneettisissa täristimissä (kuva 7) vaihtuva jännite aiheuttaa käämien avulla vaihtuman 

magneettikentän. Magneettikenttä puolestaan liikuttaa täristimen sisällä olevaa tankoa, joka 

välittää voiman edelleen kappaleeseen. Sähkömagneettisen täristimen avulla voidaan helposti 

antaa kappaleelle erilaisia herätesignaaleja, kuten sinimuotoista tai satunaissignaalia. Mikäli 

mekaaninen täristin kytketään mitattavaan kappaleeseen, se vaikuttaa mitattavan kappaleen 

ominaiskulmataajuuteen koska täristimen massa lisää värähtelevän massan suuruutta. Mikäli 

täristimen massa on suhteellisen suuri verrattuna mitattavaan kappaleeseen, tämä saattaa tehdä 

tuloksista epäluotettavia. Suoraan kappaleeseen kytketty täristin saattaa myös rajoittaa mitattavan 

kappaleen liikettä (Inman, 2001, s. 498). Sähkömagneettiset täristimet ovat näiden ilmiöiden takia 

yleensä kytkettyinä kappaleeseen tangon (stinger) välityksellä. Tanko on aksiaalisuunnassa 

jäykkä, mutta muuten suhteellisen joustava. Tankoa siis käytettään eristämään täristin 

mitattavasta kappaleesta, kuitenkin välittäen voiman kappaleeseen. Mekaaninen täristin voidaan 

kiinnittää kappaleeseen karkeasti kahdella eri tavalla, joko kiinteästi tai joustavasti. Kiinteässä 

kiinnitystavassa täristin kiinnitetään esimerkiksi suoraan maahan, tai johonkin muuhun verrattain 
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jäykkään alustaan. Joustavassa kiinnitystavassa täristin asetetaan joustavalle alustalle, esimerkiksi 

narujen tai jousien varaan roikkumaan ilmaan. Joustavalla tavalla kiinnitettäessä saatetaan 

törmätä ongelmaan, jossa täristin alkaa heilumaan. Ilmiö johtuu voiman ja vastavoiman 

periaatteesta. Täristimen mitattavaan kappaleeseen kohdistama voima vaikuttaa tietysti myös 

täristimeen, mutta erisuuntaisena. Täristimen heiluminen taas vaikuttaa mittaustulosten 

luotettavuuteen, koska täristin saattaa heilua eri tahdissa mitattavan kappaleen kanssa. Tällöin 

kappaleeseen johdettavan herätteen voiman suuruus voi vaihdella epätoivotulla tavalla (Maia & 

Silva 1997, s.126-133). 

 

2.5.2 Anturit 

 

Kappaleen värähtelyjen mittaamiseen käytettävät anturit ovat yleensä pietsosähköisiä kiihtyvyys 

ja voima-antureita tai näiden yhdistelmiä. Voima-antureissa pietsosähköinen materiaali luo 

venytettäessä jännitteen. Kiihtyvyysanturit koostuvat kahdesta eri massasta, joiden välissä on 

pietsosähköistä materiaalia. Pietsosähköinen materiaali toimii anturissa jousen tavoin. Tästä 

johtuen kiihtyvyysantureilla on myös ominaisvärähtelytaajuus. Antureita voidaan kiinnittää 

esimerkiksi vahalla, magneeteilla tai kierteillä. Mikäli antureita asennettaessa on tiedossa 

kappaleen ominaismuodot, on antureiden sijoittelussa vältettävät muodon solmukohtia. 

Solmukohdissa liike on joko hyvin pientä tai täysin nolla, joten tämä luonnollisesti hankaloittaa 

liikkeen mittaamista. Kuten herätevasaralla  herätettä annettaessa on myös antureiden 

asennuksessa kiinnitettävä huomiota antureiden kohtisuoraan asennukseen mitattavaan 

kappaleeseen nähden luotettavan mittaustuloksen saamiseksi. (Ewins, 1984, s.109) 

Pietsosähköisten antureiden lisäksi on olemassa myös laseriin perustuva anturi (laser doppler 

vibrometer LDV). LDV:n etuna on ettei sen tarvitse olla kosketuksissa mitattavaan kappaleeseen, 

vaan pelkkä vapaa ”näköyhteys” laserilta mitattavaan kappaleeseen  riittää (Inman 2001, s. 501). 

 

2.5.3 Antureista saatava mittausdata 

 

Anturit mittaavat värähtelyn amplitudin ajan suhteen (kuva 8). 
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Kuva 8. Kiihtyvyyden kuvaaja ajan suhteen. 

 

Mitatusta taajuuskuvaajasta erotellaan FFT:n (fast Fourier transform) avulla mistä erilaisista 

taajuuksista mitattu data koostuu.  Kuvassa (9) on tulostettuna FFT:n reaaliosuus eli värähtelyn 

spektri. 

 

Kuva 9. Värähtelyn taajuusspektri. X-akselilla taajuus (Hz) ja Y-akselilla magnitudi. 
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Saadusta taajuusspektristä voidaan herätteen vastaavan spektrin avulla muodostaa 

taajuusvastekuvaajan funktio eli FRF (frequency response function) (kuva 10). Kuvaajassa olevat 

piikit kertovat ominaisvärähtelytaajuuden arvon hertseinä. Taajuusvastefunktio on kuitenkin 

todellisuudessa kompleksimuotoinen ja se koostuu reaali- ja imaginääriosasta. FRF:n täydelliseen 

kuvaamiseen tarvitaan molemmista osista oma kuvaajansa. Yhdistämällä reaali- ja 

imaginäärikuvaajat saadaan aikaan kolmiulotteinen kuvaaja, jossa näkyy värähtelyn reaali- ja 

imaginääriosat kierteisenä lenkkinä taajuuden suhteen. (Maia & Silva 1997, s.32). 

 

 

Kuva 10. Taajuusvastefunktion reaaliosan kuvaaja. (Inman, 2001, s. 529). 

 

2.5.4 Mitattavan kappaleen tuenta 

 

Mitattava kappale voidaan tukea kokeellisessa moodianalyysissä kolmella eri tavalla. Kappale 

voidaan tukea vapaasti (free), kiinteästi (fixed) tai antaa olla luonnollisesti tuettuna (in situation). 

Vapaassa tuennassa kappaleen tulisi leijua ilmassa. Tällöin kappaleen jäykän kappaleen 

ominaistaajuudet eivät poikkeaisi nollasta. Käytännössä vapaa tuenta on mahdoton toteuttaa, 

joten kappale pyritään tukemaan mahdollisimman löysästi esimerkiksi kannattelemalla kappaletta 

löysien kuminauhojen avulla. (Agilent Technologies, 1997, s.16) Tuet tulisi sijoittaa kappaleen 

värähtelymuotojen solmukohtiin. Sijoituksella pyritään vähentämään tukien vaikutusta 

mittaustulokseen. Samaan tapaan anturit tulisi sijoittaa värähtelymuotojen maksimiamplitudien 

kohtiin, jotta anturit olisivat suurimman liikkeen kohdalla. Vapaata tuentaa käytettäessä on 
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varmistuttava että korkein jäykän kappaleen taajuus on alle 10-20 %  alimmasta taipuvan muodon 

taajuudesta. Tällöin mittaustulosta voidaan vielä pitää validina sekä massa ja 

jäykkyysominaisuudet ovat vielä määritettävissä tuloksista (Ewins, 1984, s.90). Kiinteässä 

tuennassa mitattava kappale kiinnitetään äärettömän jäykkään alustaan. Käytännössä äärettömän 

jäykkää alustaa on mahdoton saavuttaa, joten pyritään mahdollisimman jäykkään tuentaan. 

Jäykän tuennan haittapuolia ovat reunaehtojen takia vaikeampi mallinnus tietokoneella sekä 

häiriöherkkyys. Luonnollisessa tuennassa kappaleen annetaan olla kiinnitettynä ja tuettuna, kuten 

se normaalissa toimintaympäristössäänkin olisi. Kyseistä tuentaa käytetään lähinnä tilanteissa, 

joissa kappale on liian suuri, painava tai sitä ei voida siirtää jotta muita tuentoja voitaisiin 

soveltaa. Lisäksi menetelmää käytetään, mikäli ehdottomasti halutaan selvittää 

toimintaympäristön vaikutukset kappaleeseen (Maia & Silva 1997, s.129). 

 

2.6 Käynninaikainen moodianalyysi 

 

Kokeellisesta moodianalyysistä on olemassa myös hieman erilainen versio eli käynninaikainen 

kokeellinen moodianalyysi, jossa herätteenä toimii laitteen omista liikkuvista tai pyörivistä osista 

lähtevä tärinä tai muu vastaava ulkoinen heräte. Suoraan mitattavaa ulkoista herätettä 

kappaleeseen ei siis johdeta. Käynninaikaista moodianalyysiä käytetään kun halutaan selvittää 

rakenteen käytön ja ympäristön vaikutusta ominaisvärähtelytaajuuksiin. Menetelmä sopii myös 

tilanteisiin, joissa herätelähteen kytkeminen kappaleeseen on vaikeaa tai mahdotonta. 
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3 SUUNNITTELU 

 

Laitteen suunnittelussa noudatetaan järjestelmällisen koneensuunnittelun perusteita. Suunnittelu 

lähtee liikkeelle määrittämällä laitteen toimintaympäristö ja laitteelta vaaditut sekä toivotut 

ominaisuudet. Tämän jälkeen laite abstrahoidaan eli laitteelta vaadittavat ominaisuudet 

muotoillaan tiiviiksi toteamukseksi ilman minkäänlaisia olettamuksia toteutustavasta. Tämän 

jälkeen siirrytään laitteelta vaadittavien toimintojen toteutuksen ideointiin. Saaduista ideoista 

koostetaan ideamatriisi. Matriisin ideoista valitaan toteutuskelpoisimmat ja ideat siirretään 3d-

ympäristössa tehtävään mallinnukseen. Mallinnuksessa apuna käytetään SolidWorks 2014 

ohjelmaa. 

 

3.1 Merikontin mitat 

 

 

Kuva 11. Standardoitu 20 jalan merikontti. 

 

Merikontit ovat pitkälle standartoituja. Merikontteja on useampaa eri mallia, mutta tässä työssä 

keskitytään standartoituihin 20- ja 40-jalan merikontteihin. 40-jalan kontin suurimmat sallitut 

ulkomitat ovat; pituus 12,192m, korkeus 2,591m ja leveys 2,438m. 20-jalan kontin (kuva 11) 

suurimmat sallitut ulkomitat ovat; pituus 6,058m, korkeus 2,591m ja leveys 2,438m. Tyhjä 20 
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jalan kontti painaa noin 2250 kg. 40 jalan kontti painaa tyhjänä 4000 kg. Konttien rungot ovat 

yleensä terästä. 

 

3.2 Merikontin mittaustapahtuma 

 

Testilaitteisto on tarkoitus rakentaa lauttavaunun (roll trailer) päälle.  Lauttavaunua käytetään 

rahdin siirtämiseen satamasta ro-ro aluksiin ja takaisin. Alusta on tehty monikäyttöiseksi ja se on 

suunniteltu käytettäväksi muun muassa 20 ja 40 jalan merikonttien siirtoon. Konttien 

siirtelemiseksi ja testilaitteistoon lastaamiseksi käytetään konttinosturia, joka tarttuu konttiin 

kiinni sen kulmapaloista. Lastattaessa tai purettaessa konttia testipenkistä, se kallistelee hieman 

konttitrukin tarttuessa siihen kiinni. Kallistuminen johtuu konttitrukin tavasta lukittua ja 

kannatella konttia. Lastaamisen jälkeen trukki poistuu ja kontti on täysin testilaitteiston varassa. 

Herätelähteen ja antureiden tulisi olla sijoitettuna siten, että kontti on testinlaitteiston päälle 

laskemisen jälkeen heti valmis mitattavaksi. Mittaamisen kannalta kontin pitää asettua tukien 

päälle mahdollisimman tarkasti.  

 

Nykyisessä, jo olemassa olevassa testilaitteiston versiossa kontti lasketaan kolmen tuen päälle. 

Menetelmä on käytännön kautta havaittu hyväksi, koska osa konteista on hieman vinoutuneita. 

Kolmen tuen avulla kontti ei jää missään tilanteessa keikkumaan tukien päälle, vaan asettuu 

tukevasti paikalleen.  Mittausten jälkeen kontti on valmis poiskuljetettavaksi. Tarkoituksena on 

testata satoja kontteja peräjälkeen, joten mittaustapahtuman tulisi olla mahdollisimman sujuva.  

 

Testipenkin läheisyydessä tulee olemaan konttitrukki- ja kuorma-autoliikennettä. Mittauksen 

kannalta suurimmat häiriölähteet tulevat oletettavasti koneiden voimanlähteistä aiheutuvasta 

tärinästä, sekä konttien käsittelystä johtuvista iskumaisista tärähdyksistä. Konttitrukeissa ja 

kuorma-autoissa yleisin voimanlähde on matalilla kierroksilla toimiva diesel-moottori. 

Kierrosalue näillä moottoreilla on yleensä 600-2500 rpm eli taajuudeltaan 10 - 41,7 Hz. 

 

Alustavien testien perusteella alhaisin merikontista mitattava ominaistaajuus on 140 Hz ja ylin 

1000 Hz. Systeemin on tarkoitus toimia siten, että kontille luodaan oma taajuusvastesormenjälki. 
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Sormenjäljen perusteella on tarkoitus selvittää kontin kunto. Tavoitteena ei siis periaatteessa 

välttämättä ole saada absoluuttisen oikeita ominaistaajuuksia ja ominaismuotoja. Koska kontin 

kuntoa arvioidaan taajuusvastefunktion muutosten perusteella, ennemminkin mittatulosten 

hajonnan tulisi olla mahdollisimman pieni, kuin että tulokset olisivat mahdollisimman lähellä 

todellista arvoa. 

 

3.3 Vaatimus ja toivomuslista 

 

Suunnittelun alkuvaiheessa kartoitetaan laitteelta vaaditut ja toivotut ominaisuudet tekemällä 

niistä lista. 

 

Vaatimukset 

- laite toimii alustana merikonttien kokeelliseen moodianalyysiin 

- konttia tulee pystyä vaihtamaan helposti 

- alustana käytetään 40 jalan lauttavaunua 

- laite optimoidaan tyhjälle 40 jalan kontille, paino 4000 kg 

- laitteen sijoitus on ulkona satamaympäristössä 

-laite kykenee eristämään ulkoisen tärinän pois 

- laitteen toimintalämpötila -20…+30 C 

 

Toivomukset 

- käytetään ennalta annettuja herätelähdettä, kiihtyvyysantureita ja mittalaitteistoa. 

- edullinen 

- laite toimii myös 20 jalan tyhjällä kontilla 

- anturointikohta olisi muutettavissa 

- laitteen on mahduttava merikontin sisään kuljetusta varten 
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3.3.1 Abstrahointi 

 

Testialusta, joka mahdollistaa luotettavan anturoinnin ja tarvittavan tärinäneristyksen tyhjän 40 

jalkaisen merikontin kokeellista moodianalyysiä varten ympärivuotisissa satamaolosuhteissa. 

 

3.4 Ideointi 

 

Kokeellisessa moodianalyysissä on käytännössä mahdotonta päästä täydelliseen lopputulokseen 

koelaitteiston suhteen. Kaikilla käytettävissä olevilla vaihtoehdoilla on omat hyvät ja huonot 

puolensa. Jokainen koejärjestely on tapauskohtainen. Mikä tahansa lisätty massa tai tuki aiheuttaa 

virheitä taajusvastefunktioon. Tämän takia koelaitteistosta johtuvia virheitä taajusvastefunktiossa 

pystytään vain välttämään, ei poistamaan.  Optimitilanteessa kontti ei olisi kosketuksissa minkään 

komponentin kanssa ja se leijuisi itsekseen ilmassa.  

 

Ideoinnin pääongelma on jaettu kahteen osaan, kontin eristämiseen vierailta tärinälähteiltä ja  

mittauksen häiriöttömään toteutukseen. Helpoin tapa ulkoisten häiriöiden poistoon olisi 

luonnollisesti niiden sammuttaminen tai poisvienti. Tämä ei kuitenkaan ole satamaympäristössä 

käytännössä mahdollista, joten on keskityttävä häiriölähteiden vaikutusten eliminoimiseen 

eristyksen muodossa. Ulkoisen tärinän lisäksi häiriöitä mittaukseen voi muun muassa aiheutua 

antureiden tai herätelähteen huonosta kontaktista konttiin. 

 

Laitteiden tärinäneristykseen on tarjolla runsaasti valmiita kaupallisia ratkaisuja. Tarjolla olevissa 

ratkaisuissa niin vaikutusmenetelmät, hinta ja monimutkaisuus vaihtelevat suuresti. Keskeinen 

rooli monessa ratkaisussa on kuitenkin tärinänvaimentimella. Vaimentimet voidaan jakaa 

toimintaperiaatteen mukaan passiivisiin (taulukko 1), puoliaktiivisiin (taulukko 2) ja aktiivisiin 

(taulukko 3). Passiivisia vaimentimia ei voida säätää käytön aikana. Puoliaktiivisissa 

vaimentimissa mitään ulkoista voimaa ei värähtelevään systeemiin kohdisteta, mutta aktiivisesti 

säädetään esimerkiksi systeemissä olevan vaimentimen vaimennusominaisuuksia. Aktiivisissa 

vaimentimissa ulkoista voimaa pyritään tuomaan värähtelevään systeemin tarkalla ajoituksella 

siten, että ulkoinen voima kumoaisi värähtelystä aiheutuvan liikkeen. 
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Taulukko 1. Passiivisiin vaimentimiin pohjautuvat ideat. 

Rakennemateriaalin vaimennus 

 

-Viskoelastiset materiaalit esim. kumi, polymeerit ja 

lujitetut muovit 

- Suurivaimennuksiset metalliseokset 

- Kerrosrakenteet (metalli-kumi-metalli) 

 
Liitosten vaimennus -Viskoelastiset kerrokset, liimat 
Dynaamiset massavaimentimet 

 

-Joustavasti ripustettu massa. 

-Heiluri, jossa on vaimennin. 

-Nesteen heilahteluihin perustuva vaimennin. 

-Impaktivaimennin 

 
Kumi tai teräsjouset 

 

- Suora jousitus (jousi + iskunvaimennin).  

- Jousitettu välikerros rungon ja perustan väliin. 

 

 

Taulukko 2. Puoliaktiivisiin vaimentimiin pohjautuvat ideat. 

Massavaimennin 

 

-Vaimennusta säädetään hetkellisen nopeuseron 

mukaan. 

 
ER- ja MR-nestevaimentimet 

 

-Vaimentimen sisältämän nesteen viskositeettia 

muutetaan sähkövirran avulla. 

Kitkavaimennin 

 

- Kahden levyn välistä kitkaa säädetään hydrauliikan 

avulla. 

 

 

Taulukko 3. Aktiivisiin vaimentimiin pohjautuvat ideat. 

Hydrauliset toimilaitteet 

 

-Riittävän nopea sylinterin ja venttiilin yhdistelmä 

tuottamaan tasapainottavaa voimaa. 

Pietsosähköinen toimilaiteet 

 

-Pietson synnyttämä sähkö absorboidaan vastukseen. 

Magnetostriktiivinen toimilaiteet 

 

-Magneettikentän muutoksiin perustuva säätö. 
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3.4.1 Ideamatriisi 

 

Kuvan 12 ideamatriisiin on kerätty ensimmäisen karsinnan jälkeen potentiaalisimmat ideat. 

 

 

Kuva 12. Ideamatriisissa on esitetty kontin K, lisämassan M ja jousituksien sijoittuminen 

toisiinsa nähden. 

 

Ideamatriisin mallit selitettyinä 

 

- A Pelkästään jousilla eristetty 

 -ilma- tai teräsjousilla 

- B Jousi-massa-kontti kerrosrakenne 

- C Jousi-massa-jousi-kontti kerrosrakenne 

 - ilma- tai teräsjousilla 

 - aktiivivaimennin kiinni massaan 

- D Kontti ripustetaan ilmaan nostoliinoilla 

 - nostoliinat elastisia ja toimivat jousina 

- E Erilaisia kerroksia kumi/eristemattoja 

- F Kontti lasketaan vääntöjousien varaan 
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Taulukossa 4 on tehty tuentamallien ideoiden alustavaa arviointia antamalla ideoille pisteitä eri 

ominaisuuksissa. Pisteitä annetaan 1-5 ja eniten pisteitä saanut idea on kokonaisuudessaan 

toteuttamiskelpoisin. Pisteiden perusteella jatkokehitykseen valitaan malli A. 

 

Taulukko 4. Eri mallien ominaisuuksien alustavaa arviointia. 

Malli 
Rakenteen 
yksinkertaisuus 

Tärinänvaimennus 
matalilla 
taajuuksilla 

Valmistuskustannukset 

Alhaisen 
käyttölämpötilan 
vaikutus 
tärinäneristykseen 

Yhteensä 

A 4 4 3 4 15 

B 3 4 3 4 14 

C 2 5 2 4 13 

D 1 4 2 3 10 

E 5 2 5 2 14 

F 2 3 3 4 12 

 

Erillisenä ideointina on keskitytty pelkästään anturoinnin toteuttamiseen. Anturit voidaan 

kiinnittää suoraan konttiin tai anturit voidaan kiinnittää välikappaleseen, eikä suoraan konttiin. 

Välikappaleesta mittausta on käytetty aikaisemmissa prototyypeissä. Antureiden fyysinen 

kontakti voidaan toteuttaa magneetein. Mikäli anturointia halutaan automatisoida, voidaan 

antureiden liikutteluun käyttää hydrauliikkaa, pneumatiikkaa tai käsikäyttöistä vivustoa. 

 

3.4.2 Kontin tuenta 

 

Kontin tuentaa suunnitellessa on valittavissa kolme erilaista mallia, jotka määräytyvät kokeellisen 

moodianalyysin mittaustavan mukaan. Jäykässä tuennassa kontti tulisi kiinnittää tukevasti 

alustana toimivaan lauttavaunuun. Ongelmaksi kiinnitystavassa muodostuu se, ettei lauttavaunu 

ole tarpeeksi tukeva alusta, vaan mitä todennäköisimmin alkaisi värähtelemään kontin mukana. 

Ongelman poistaminen vaatisi huomattavasti jäykempää ja painavampaa kiinnitysalustaa kontille 

tai kontin kiinnittämistä suoraan maahan tai lattiaan. 
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In-situ mallinnusta käytetään lähinnä paikalleen kiinnitettyjen koneiden mallinnuksessa jolloin 

koneen kiinnitykset muihin rakenteisiin vaikuttavat oleellisesti koneen tai rakenteen värähtelyyn. 

Tapa sallisi periaatteessa kontille minkälaisen kiinnityksen tahansa, mutta reunaehtojen 

määrittäminen mallissa on todella työlästä. Lisäksi reunaehdoiltaan monimutkainen malli 

heikentäisi mitä todennäköisimmin mallinnettujen tulosten tarkkuutta.  

 

Vapaassa eli free-free tuennassa konttia kannateltaisiin mahdollisimman löysien tukien avulla. 

Tapa on kolmesta vaihtoehdosta yksinkertaisin mallintaa tietokoneella. Lisäksi menetelmässä 

pystytään vaikuttamaan maan kautta kulkeutuvaan ylimääräiseen tärinään, mikä jäykässä 

menetelmässä olisi ongelmana.  

 

3.4.3 Kontin tärinäeristys 

 

Huomioiden rajallisen ajan sekä kohtuudessa pysyvät kustannukset kontin eristämisratkaisut 

rajautuivat kolmeen eri vaihtoehtoon. 

 

 Ensimmäisessä vaihtoehdossa kontti asetettaisiin vaimenninkumien päälle lepäämään. 

Vaimenninkumin ajateltaisiin toimivan jousen tavoin ja kumien muotoa, paksuutta ja kumilaatua 

vaihtelemalla haettaisiin mahdollisimman suuri tärinäneristyskyky. Valmiissa kaupallisissa 

vaimenninkumeissa ja vaimenninmatoissa ongelmaksi muodostuu joko liian pieni 

kuormankantokyky tai liian suuri jäykkyys, mikä johtaisi huonoon tärinänläpäisyarvoon.. 

Kumiosien jäykkyydellä olisi myös negatiivinen vaikutus mittaustuloksiin, mikäli vapaata 

tuentaa aiotaan käyttää. Vaimenninkumien etuina olisi kuitenkin edullinen hinta, vähäinen 

huollon tarve ja hyvä iskunkesto. 

 

Toisena vaihtoehtona on laskea kontti teräsjousien varaan. Teräsjouset jaksavat kannatella konttia 

hyvin ja ovat kestäviä. Teräsjousien ongelmana on niiden säätämisen vaikeus. Mikäli alustaa on 

tarkoitus kehittää jatkossa eri kokoisille ja painoisille konteille, jousia tulisi pystyä säätämään. 

Teräsjousilla tämä tarkoittaisi jousen vaihtamista. 
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Kolmas vaihtoehto on kontin kannattelu ilmajousien varassa. Ilmajouset ovat joko kaasulla 

täytettyjä mäntä ja sylinteri-yhdistelmiä tai ilmatäytteisiä kumityynyjä. Ilmajousilla on 

mahdollista kannatella suurempia kuormia verrattuna vaikkapa teräksisiin kierrejousiin. 

Ilmajousilla voi myös olla, tyypistä riippuen, vaakasuuntaista jäykkyyttä enemmän kuin 

kierrejousilla. Tärinäneristyksen kannalta teräksiset kierrejouset ja ilmajouset ovat hyvin lähellä 

toisiaan. Kuitenkin ilmajousien säätöominaisuudet ovat huomattavasti paremmat kuin 

teräsjousien. Ilmajousitukseen voidaan liittää esimerkiksi automatiikkaa kontin tasapainotusta 

varten, millä voi olla merkitystä tulevaisuuden jatkokehittelyn kannalta. 

 

Kaikkia kolmea jousitusvaihtoehtoa olisi mahdollista soveltaa myös liittämällä konttiin 

massavaimennus. Vaimentava massa jousitettaisiin kellumaan alustan ja kontin väliin. 

Menetelmällä olisi mahdollista saada tärinäeristys kertaluokkaa tehokkaammaksi. Se kuitenkin 

vaatisi enemmän jousituskomponentteja sekä suunnittelua rakenteen vakauden suhteen. 

 

3.4.4 Varotoimenpiteet 

 

Mikäli kontin kannattelussa käytettävät joustavat komponentit painuvat liikaa tai hajoavat on 

varmistuttava siitä, ettei kontti pääse tippumaan tai liukumaan alustan päältä pois. Tätä varten on 

varmistuttava kontin liikkeiden rajoittamisesta. Suunnittelussa tulisi huomioida kontin painon 

jakautuminen, mutta myös kontin rakenteelliset ominaisuudet. Kontit ovat suunniteltuja siten, että 

täyteen lastattuina konttia on tarkoitus kannatella kulmiin sijoitettujen kulmapalojen kautta. Eli 

maahan laskettuna kontti makaa alakulmapalojen varassa ja trukilla nostettaessa trukki tarttuu 

konttia yläkulmapaloista. Täyden kontin kannattelussa olisi siis varminta tukea konttia 

kulmapaloistaan. Tukien tulisi kannatella koko kontin paino pystysuunnassa, mutta myös kestää 

sivuttaisia voimia mikäli kontti kallistuu ja pyrkii liukumaan vinoittain. 
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3.4.5 Herätteen liittäminen konttiin 

 

Kontin täristämiseen käytettävä paineilmakäyttöinen epäkeskotäristin antaa satunnaissignaalia, ei 

herättäjän kiinnityksessä tulisi olla suurempia ongelmia. Vaikka satunnaissignaaliin tulisi 

häiriöitä, on se silti edelleen satunnaista. Lisäksi koska täristimen antaman herätteen voimaa ei 

mitata suoraan, vaan vieressä olevan kiihtyvyysanturin avulla, ei monimutkaista täristimen ja 

voima-anturin rakennetta tarvita. 

 

3.4.6 Antureiden kiinnittäminen konttiin 

 

Moodianalyysissä käytettävät anturit kiinnitetään yleensä suoraan mitattavaan kappaleeseen 

erilaisilla vahoilla, tahnoilla, magneeteilla tai kiertämällä kiinni kappaleessa olevaan pulttiin. 

Anturia voidaan pidellä paikallaan myös käsin, mutta se ei ole suositeltavaa. Johtuen halutusta 

konttien mittaustahdista, vahat, tahnat ja käsin antureiden pitely eivät ole käytännöllisiä 

vaihtoehtoja. Konttiin ei myöskään ole mahdollista hitsata anturia varten omaa pulttia. Ainoaksi 

vaihtoehdoksi jää siis magneettikiinnitys, joka mahdollistaa anturin kiinnittämisen ja irrottamisen 

verrattain helposti. Magneettikiinnityksessä täytyy huomioida antureiden herkkyys iskuille. 

Magneetin lähestyessä kiinnitettävää pintaa vetovoima kasvaa huomattavasti. Lopputuloksena 

anturi voi iskeytyä kiinni kappaleeseen ja mahdollisesti vaurioitua. Anturien kiinnittäminen lisää 

massaa konttiin, mutta kontin ollessa suhteellisen painava verrattuna antureihin voidaan 

antureiden tuoman lisämassan vaikutuksen olevan mitätön. Käyttämällä laseriin perustuvia 

antureita koko kiinnitysongelma olisi kierrettävissä, mutta niiden hinta muodostuu rajoittavaksi 

tekijäksi.  

 

Aikaisemmissa malleissa anturit eivät mittaa kappaletta suoraan, vaan konttiin kytköksissä olevan 

välikappaleen avulla. Mittaustapa on kuitenkin vastoin antureiden suunniteltua käyttötarkoitusta, 

joten näin saatua mittausdataa ei voida pitää luotettavana ainakaan ilman vertailutestiä oikein 

kiinnitettyihin mittauksiin. Anturit tulisi kiinnittää konttiin ominaismuotojen amplitudin 

maksimin kohdalle parhaimman mittaustuloksen saamiseksi. Koska kontista ei ole tiedossa 

ominaismuotoja tämä näkökanta ohitetaan prototyypin suunnittelussa. Aikaisemmissa 
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prototyypeissä mittausdata on kerätty kontin kahdesta kulmasta, sekä kontin vastakkaisesta 

päädystä. Tulosten vertailukelpoisuuden kannalta anturointi olisi hyvä sijoittaa samoihin kohtiin. 

Kustakin mittauskohdasta laitteiston on tarkoitus kyetä mittaamaan kontin x-,y- ja z-suunnan 

liike. Koska toimivan testaussysteemin luominen on vielä alkuvaiheessa, niin mittaus olisi hyvä 

suorittaa aina samoista kontin kohdista. Tällä tavoin moodianalyysin tuloksista saataisiin 

yhtenäisemmät.   

 

3.5 Suunnitteluun valitut ratkaisut 

 

Kontin tuennassa käytetään vapaata tuentatapaa ja eristysmenetelmänä ilmajousia. Valitussa 

yhdistelmässä mahdollisimman löysä ilmajousi toteuttaisi sekä pehmeän alustan kontille, että 

toimisi samaan aikaan tärinäneristimenä. Työn tilaajan ehdotuksesta antureiden kontakti konttiin 

päätettiin tehdä epäsuorasti, eli anturit mittaava tärinää välikappaleen kautta. Täristin liitetään 

konttiin myös välikappaleen kautta. Varotoimenpiteinä päätettiin suunnitella suojarakenteet 

jousituksen ympärille, sekä kulmatuet kontille. 

 

3.5.1 Ilmajousen valinta 

 

Ilmajouset voidaan jakaa rakenteensa mukaan kolmeen eri tyyppiin, jotka ovat tyynymäiset, 

putkimaiset (rolling lobe) ja sylinteri-mäntä periaatteella toimiviin. Näistä sylinteri-mäntä 

malliset eivät sovellu tärinäneristykseen rakenteensa puolesta ja putkimallia tulee käyttää 

johteiden tai muiden ohjureiden kanssa, mitkä saattaisivat johtaa tärinää rakenteeseen. Ilmajousen 

tyypiksi valittiin siis tyynymäinen malli. 

 

Ilmajousen mitoituksessa tärkeimmät kriteerit ovat tärinänvaimennusominaisuus ja 

kuormankantokyky. Lähdettäessä laskemaan tärinänvaimennusominaisuutta oletetaan kuorman 

eli jousitetun massan pysyvän vakiona. Mitoittavaksi massaksi valittiin kontin päätyä yksin 

kannattelevan jousen kuorma. Lisäksi oletetaan tärinänvaimennukseen vaikuttavan ulkoisen 
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herätteen olevan vakio ja alhaisin mahdollinen, koska alhaisin heräte on myös eristyksen kannalta 

vaativin. Tällöin ainoaksi muuttujaksi jää jousen jousivakio. 

 

Jousta valittaessa huomataan, että haettaessa parasta tärinäneristystä jousen kuormankantokyky 

ylittää reippaasti tarvittavan kapasiteetin. Kuormankantokyvyn kasvaessa myös jousen halkaisija 

kasvaa.  Yhden valmistajan malliston eristysominaisuuksiltaan tehokkaimman jousen tilantarpeen 

halkaisija olisi ollut 420mm ja eristystehokkuus valmistajan mukaan 97,87 %. Johtuen mallin 

viemästä tilasta ja kiinnityspisteiden sijoittelusta sitä ei kuitenkaan valittu. Kompromissina 

valittiin malli jonka tilantarve ja kiinnitysratkaisut vaikuttivat rakennesuunnittelun kannalta 

paremmilta. Valitun mallin (FD412-18 DS) tilantarpeen halkaisija on 350mm ja eristystehokkuus 

valmistajan mukaan 97,02 %  2000 kg kuormalla ja 5 bar paineella. Taulukosta 5 nähdään 

kuorman vaikutus jousen ominaisuuksiin.  Valittua jousta voidaan käyttää molemmissa päissä 

konttia jousten painetta säätämällä.  Valmistaja suosittelee tärinäneristykseen tarkoitetun jousen 

ilmakytkennän sijoittamista systeemin jäykälle puolelle. Kuvasta 13 nähdään valitun jousen 

ilmanpaineen vaikutus nostovoimaan. 

 

Taulukko 5. Contitech FD412-18 DS ilmajousen jousivakiotaulukko (Continental 2014).  
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Kuva 13. Contitech FD412-18 DS ilmajousen paine ja voimakuvaaja (Continental 2014). 

 

3.5.2 Suojarakenteet 

 

Valittu tärinäneristys ja kontin kannatteluratkaisu edellytti jousen liikkeen rajoittamista niin 

pysty- kuin vaakasuunnassakin sekä jousen suojaamista ulkopuolisten iskujen aiheuttamilta 

vaurioilta. Paljas kumijousen pinta on herkkä vaurioitumaan, mikäli sitä yhtään kolhitaan. 

Laitteiston käyttöalueella liikkuu runsaasti raskasta kalustoa, joiden näkökenttä voi olla 
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rajoittunut. Lisäksi konttien lastauksesta voi aiheutua kolhuja jousitukseen. Näiden seikkojen 

takia jouset täytyy suojata joka suunnasta tulevia iskuja vastaan.  Rakenteen tuli myös kyetä 

kannattelemaan konttia jousen vaurioiduttua. Koska kontti on jousitettu toisesta päädystä vain 

yhdestä kohtaa, on vikatilanteen sattuessa suuri riski, että kontti kallistuisi, putoaisi tai kaatuisi 

jousituksen päältä maahan. Tätä estämään kontin kulmiin tarvittiin erilliset varmistintuet 

kannattelemaan kontin paino vikatilanteessa ja varmistamaan ettei kontti pääse liikkumaan liikaa 

sivuittain tai kaatumaan. Suojarakenteita ei haluttu hitsata kiinni lauttavaunuun, joten ne 

kiinnitetään pulttiliitoksilla. 

 

Suojarakenteiden materiaaliksi valittiin teräs vaadittujen lujuusominaisuuksien takia. 

Suunnittelussa pyritään käyttämään mahdollisimman paljon jo olemassa olevia teräsprofiileja 

valmistuksen helpottamiseksi. Lisäksi huomiota tulee kiinnittää osien hitsattavuuteen ja 

kokoonpanon sujuvuuteen esimerkiksi osien itsepaikoittuvuuden avulla. 

Johtuen työn luonteesta, teräsrakenteiden lujuustarkasteluihin tai profiilien optimointiin ei 

juurikaan käytetty aikaa. Mikäli prototyyppi on tarkoitus kaupallistaa, on syytä tehdä rakenteiden 

ja liitosten kunnollinen lujuustarkastelu ja optimoida käytetyt profiilit. 

 

3.6 Jousituksen kehittelyvaiheita 

 

Kehittely lähtee liikkeelle ilmajousen sijoituksesta, sekä ilmajousta suojaavien tukirakenteiden 

hahmottelusta. Kontin paikoitus jousituksen päälle, sekä kontin kallistelu lastattaessa vaikuttavat 

myös rakenteiden suunnitteluun. 

 

Ensimmäisessä mallissa kantavina rakenteina toimivat ristikkäiset pystyssä olevat teräslevyt 

(kuva 14). Ilmajousta mallissa kuvaa sylinterinmuotoinen kappale. Ilmajousen alle on sijoitettu 

rakenneputki, johon ilmajousi on helppo kiinnittää sekä ilmaletku on helppo mahduttaa jousen 

pohjassa olevaan liittimeen. Ilmajousen kytkeminen suoraan lauttavaunuun ei vaunun rakenteen 

puolesta olisi välttämättä yksinkertaista, koska jousessa on neljä kiinnityspistettä ja ilmakytkentä 

on näiden keskellä.         
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Kuva 14. Ensimmäisiä karkeita ideoita kontin jousitukseksi. 

 

Kuvissa 15 ja 16 olevissa malleissa on käytetty hyväksi jousen pituuden muutoksia paineen 

suhteen siten, että kontti paikoittuisi ensin täysin kiinteälle alustalle ja tämän jälkeen tuet ja anturi 

työntyisivät kannattelemaan konttia reikälevyn lävitse. Kantavana rakenteena ovat teräskaaret 

molemmin puolin jousta. Teräskaaret suojaavat samalla itse jousta sivuilta tulevilta iskuilta. Malli 

olisi valmistusteknisestä näkökulmasta verrattain helppo tehdä ja myös muotoilunsa puolesta 

tyylikkään yksinkertainen, mutta sen sijoittelu lauttavaunulle sekä sivuittaistuennan lisääminen 

saattaisi muodostua ongelmaksi. Lisäksi mallia käytettäessä ilmajousi pitäisi tyhjentää ja täyttää 

jokaisella kontin lastauskerralla. Tämä tarkoittaisi verrattain tehokkaan kompressorin käyttämistä 

jousten täyttämiseen, mikä lisäisi hankintakustannuksia, energiankulutusta ja huonoimmassa 

tapauksessa kompressori käynnissä ollessaan lisäisi mittauksen häiriöitä. 
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Kuva 15. Jousituksen kaarimalli. Kontti paikoittuu reikälevyn päällä olevan tapin avulla. 

 

 

Kuva 16. Kaarimallin toinen versio eri paikoitusmenetelmällä. 
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Kuvassa 17 olevalla mallissa on kokeiltu useampaa eri ideaa. Yksi on kantavan tukirakenteen 

muuttaminen rakenneputkien avulla toteutetuksi. Samalla kontin kannattelua varten jousen päälle 

on lisätty pystyssä olevasta rakenneputkesta ja pystyssä olevista ohjurilevyistä koostuva 

anturikehto. Anturikehdon ideana on paikoittaa kontti kulmapalojensa avulla anturikehdon 

ohjurilevyjä vasten. Paikoitusta helpottaakseen anturikehto pääsee liikkumaan vaakatasossa 

jonkin verran, kuitenkin niin että lopulta tukirakenne estää liiallisen liikkeen. Anturikehdon 

rakenne mahdollistaa myös kiinnityksen ja suojaamisen tarvittaessa kolmesta eri suunnasta. 

Kuvan mallissa antureiden on ajateltu olevan pienten aktuaattoreiden liikuteltavissa. Konttia 

lastattaessa anturit olisivat vetäytyneenä rakenteen taakse suojaan kontilta ja vasta mittauksen 

alkuvaiheessa liikkuisivat kiinni konttiin. Mittaus siis tapahtuisi suoraan kontin kulmapalasta.  

 

 

Kuva 17. Kulmajousituksen kehikon ja anturikehdon ideoita. 

 

Kuvassa 18 olevassa mallissa kontin kulmapala laskettaisiin levyn päälle ja anturit olisivat 

sijoitettuna kiinteästi rakenneputken sisään suojaan iskuilta. Tärinää ei mitattasi suoraan, vaan 

välikappaleen kautta. Mittaus on myös mahdollista kolmeen suuntaan. Malliin olisi mahdollista 

lisätä erilaisia ohjureita kontin kulmapalalle. 
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Kuva 18. Anturikehto, jossa anturit olisivat suojattuna kehdon sisällä ja mittaavat värähtelyn 

kehdon sisäpinnasta. 

 

3.7 Lopullinen malli 

 

Lopulliseen testilaitteiston mallin rakenteisiin pyritään käyttämään mahdollisimman paljon 

yhtenäisiä rakenteita valmistuksen helpottamiseksi. Tämä takia erilaisten aihioiden profiilien ja 

ainevahvuuksien lukumäärä pyritään pitämään mahdollisimman pienenä. Yhtenäisiä rakenteita 

käyttämällä myös testilaitteiston huolto helpottuu.  

 

3.7.1 Kulmajousitus 

Valmis kulmajousitus (kuva 19) koostuu pääkehikosta, ilmajousesta ja anturikehdosta. 

Ilmajousitus lepää rakenneputken päällä. Tämä mahdollistaa ilmaliitoksen kytkemisen jouseen 

alakautta sekä jousen kiinnityksen pääkehikkoon. Samalla rakenneputki toimii alustana, johon 

pystyputket kiinnitetään. Rakenneputken mitoituksessa on huomioitu pulttiliitosten asennuksessa 

vaatima tilantarve. Kehikon yläpäähän on sijoitettu kumipaloja pehmentämään anturikehdon 
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mahdollisia osumia pääkehikkoon kontin lastauksen aikana. Anturikehdon vaakaliikkeen 

laajuutta on mahdollista säätää pienemmäksi asettamalla vaimenninkumien alle täytepaloja tai 

käyttämällä paksumpia vaimenninkumeja. Kumit ovat kiinni kehikossa ruuvein. Koska kehikko 

toimii kontin kannattelun ohella ennen kaikkea suojarakenteena mahdollisia törmäyksiä ja iskuja 

vastaan on sen kestävyydestä varmistuminen haasteellista. Tämän takia kehikon rakenteesta 

pyrittiin tekemään helposti järeämpää käyttöä varten skaalattava.  Pääkehikkoon ovat 

kiinnitettyinä myös sivuittaistuet. Tuet eivät ole symmetriset johtuen lauttavaunun rakenteesta. 

Lisäksi vain toinen tuista on irrotettavissa pääkehikosta. Toinen liitetään hitsaamalla sen 

yksinkertaisuuden takia. Kuvassa 20 on esitetty kontin sijoittuminen kulmajousituksen päälle. 

 

Kuva 19. Kulmajousituksen lopullinen malli. 
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Kuva 20. Kulmajousitusten sijoittuminen konttiin (Dalpe 2011) nähden. 

 

3.7.2 Anturikehto 

 

Anturikehto kiinnitetään ruuveilla suoraan ilmajousen päälle (kuvat 21 ja 22) . Anturikehdon 

tehtävän on kannatella kontin paino jousen päällä, paikoittaa kontti oikeaan kohtaan, rajoittaa 

jousen liikettä ja suojata anturia. Anturikehdon vaakatasossa olevat putket toimivat ilmajousen 

pystyliikkeen rajoittimina ylöspäin pääkehikkoa vasten silloin, kun päällä ei ole konttia 

painamassa jousta alas. Anturikehdon pystyssä oleva rakenneputki toimii runkona ja välittää 

kontin kuorman jouselle. Päällimmäisenä anturikehdossa ovat irroitettavat ohjurilevyt, joita 

vasten kontti paikoitetaan. Toinen ohjurilevyistä toimii myös kantena pystyssä olevalle 

rakenneputkelle. Anturi kiinnitetään ohjurilevyn pintaan rakenneputken sisäpuolelle.  
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Kuva 21. Anturikehdon lopullinen malli ja sijoittuminen jousen päälle. 

 

 

Kuva 22. Ohjureiden kiinnittyminen anturikehtoon. 
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3.7.3 Päätyjousitus 

 

Päätyjousitus on käytännössä vastaava kuin kulmajousitus, mutta ilman sivutukia ja hieman 

erilaisella ohjurilevyllä (kuva 23). Sivuttaistukia ei tarvita, koska kontin liialliset liikkeet voidaan 

estää erillisten varmistintukien avulla. Anturikehdon sisään, ohjurilevyn pintaan puolestaan 

kiinnitetään anturin lisäksi myös heräte. 

 

Kuva 23. Lopullisen päätyjousituksen rakenne. 

 

3.7.4 Varmistintuki 

 

Varmistintuet sijoitetaan päätyjousituksen kanssa samaan päätyyn konttia. Tuet asettuvat 

lauttavaunun kulmiin ja ne estävät kontin liiallisen sivuittaisliikkeen, sekä kannattelevat konttia 

kulmapaloistaan jos päätyjousitukseen tulee jotain vikaa (kuvat 24, 25 ja 26). Tukien yläosassa 

on lähes vastaavantyyppinen ohjuri, kuin kulmajousituksessa. 
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Kuva 24. Varmistinstuen lopullinen malli. 

 

 

Kuva 25. Päätyjousituksen ja varmistintukien sijoittuminen konttiin (Dalpe 2011) nähden. 
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Kuva 26. Yleiskuva mittausalustasta 40 jalan kontin (Dalpe 2011) kanssa. 
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4 TULOSTEN TARKASTELU 

 

4.1 Prototyyppien mittaus 

 

Työssä suunniteltua prototyyppiä ei ollut mahdollista valmistaa työn puitteissa, joten päädyttiin 

mittaamaan jo olemassa olevia prototyyppejä. Mittausten tavoitteena on selvittää miten 

prototyyppien erilaiset rakenneratkaisut vaikuttavat mitattaviin ominaisvärähtelytaajuuksiin. 

Tuloksia verrataan mitattavien prototyyppien kesken. Mitattavana on kolme erilaista 

prototyyppiä, joiden kontin tukien periaatekuvat ovat esitettyinä kuvassa 27.  Prototyypeissä A ja 

C kontin tuet koostuvat keinuraudasta ja vaimenninkumista. Keinurauta on käytännössä vain 

teräslevy, johon on hitsattu puolipallonmuotoinen kohouma (kuva 28). Ratkaisulla haetaan kontin 

tasaisempaa sijoittumista tukien ja lauttavaunun päälle. Prototyypissä B kontti lasketaan 

vaimenninkumin päälle ilman keinurautaa. Tuet kannattelevat konttia kontin toisen päädyn 

molemmista kulmapaloista ja toisesta päädystä vain päätypalkin puolestavälistä. Tuet ovat siis 

sijoitettu vastaavalla tavalla kuin työssä suunnitellun mallin jousitukset (kuvat 20 ja 25). 

 

 

Kuva 27. Mitattavien prototyyppien tukien yksinkertaistetut periaatekuvat. 
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Kuva 28. Prototyypeissä käytettävä keinuraudan ja vaimenninkumin yhdistelmä. 

 

Prototyypeissä on joitain selkeitä eroavaisuuksia, mutta myös samankaltaisuuksia työssä 

suunniteltuun malliin nähden. Prototyyppi B on rakenteeltaan lähimpänä työssä suunniteltua 

mallia. Siinä kontin tärinäeristys ja tuenta on ratkaistu käyttämällä vaimenninkumeja, sekä 

anturointi tapahtuu vaimenninkumin päällä lepäävän suojaraudan välityksellä. Vastaavasti työssä 

suunnitellussa mallissa käytetään tuentaan ja eristykseen ilmajousia ja anturointi tapahtuu 

suojarautaa vastaavan anturikehdon välityksellä. Prototyyppien A ja C tuennassa on mukana 

myös nivel, joka on toteutettu keinuraudalla. Nivel mahdollistaa suojaraudan kallistelut, johon 

anturit ovat kiinnitettyinä. Tämä tarkoittaa sitä, että kontti voi asettua suojaraudan päälle 

mahdollisesti paremmin, mutta samalla se saattaa vääristää antureiden suuntausta oikean 

mittausakselin suhteen.  

 

Prototyypin B voisi olettaa antavan suuntaa antavia tuloksia työssä suunnitellun mallin kanssa 

tärinäneristyksen suhteen. Mikäli prototyypin B vaimenninmattojen jousivakiot ja 

vaimennuskertoimet ovat tiedossa, voisi tuloksista tehdä johtopäätöksiä ilmajousituksen 

tarpeellisuudesta ja suorituskyvystä tärinäneristyksen suhteen. Vaikka prototyyppi B:ssä ja työssä 
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suunnitellussa mallissa anturointi on toteutettu epäsuorasti välikappaleen kautta konttiin, niin 

tarkempi antureiden sijoittuminen poikkeaa todennäköisesti liikaa, jotta kokeellisen 

moodianalyysin tuloksia voitaisiin pitää suoraan vertailukelpoisina. Tämä ei kuitenkaan täysin 

poista vertailukelpoisuutta sen suhteen, voidaanko luotettava mittaus suorittaa 

kiihtyvyysantureilla välikappaleesta, eikä suoraan kontista. 

 

4.2 Mittausjärjestelyt 

 

Mittaukset suoritetaan ulkoilmassa satama-alueella. Mitattaessa kontti asetetaan prototyypin 

päälle ja mitataan kolme kertaa mahdollisten häiriöiden välttämiseksi. Näytteenottotaajuus on 

51200 Hz ja -pituus 3 sekuntia . Mitattaessa heräte annetaan automaattisella herätevasaralla ja 

alumiinisella iskupinnalla. Vasteen mittaus tapahtuu jokaisen prototyypin omalla 

kiihtyvyysanturilla, joka on sijoitettuna aina samaan kulmatukeen (kuva 29). Anturi ei siis ole 

suorassa kontaktissa kontin kanssa, vaan se on kiinnitettynä kulmatuen pintaan. Jokainen 

prototyyppi mitataan kahdella eri kontilla jolloin mittaustapahtumia tulee yhteensä 18. 

Mittauksissa käytettävät kontit TUPU4804302 ja TUPU4804200 ovat 20 jalan kontteja. Kontit 

ovat valittu mahdollisimman identtisiksi niin rakenteeltaan kuin kunnoltaan.  

 

 

Kuva 29. Herätelähteen H, voima-anturin V  ja kiihtyvyysanturin K sijoittuminen konttiin 

ylhäältä päin. 
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4.3 Testeistä saadut tulokset 

 

Testeistä saadaan datana mittapisteen kiihtyvyys ajan suhteen (kuva 30).  

 

Kuva 30. Antureilta saatava kiihtyvyys-data. X-akselilla aika [s] ja Y-akselilla magnitudi. 

 

Mitatulle kiihtyvyydelle tehdään Fourier-muunnos, josta tulostetaan vain magnitudi, jolloin 

saadaan värähtelyn spektri (kuva 31). Fourier-muunnosta ei tehdä koko mitatulle näytteelle, vaan 

muunnokseen käytettävä alue on merkitty punaisella suorakaiteella mitatun vasteen kuvaajaan. 

Muunnokseen käytettävä aikaväli on 0,3 s–0,94 s. Mitään muuta käsittelyä signaalille ei ole tehty.  

Fourier-muunnoksen tekoon on käytetty Matlabin omaa FFT-algoritmia.  

 

 

Kuva 31. Mitatun värähtelyn spektri. X-akselilla taajuus [Hz] ja Y-akselilla magnitudi. 

 

Kaikkia prototyyppejä on mitattu kolme kertaa samalla kontilla ja näiden spektreistä lasketaan 

keskiarvot (kuvat L1. 1-6). Saatuja värähtelyspektrejä ja niiden keskiarvoja vertaillaan 

keskenään. 
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4.4 Tulosten analysointi 

 

Vertailtaessa samalla kontilla ja samalla prototyypillä tehtyjä mittauksia huomataan, että 

tuloksissa on jonkun verran hajontaa. Tarkastellaan esimerkiksi kontin TUPU4804200 ja 

prototyypin A tuloksia (kuvat L2. 1-3). Kuvaajista huomataan helposti, etteivät ne ole identtiset. 

Lähemmin tarkasteltuina kaikissa kuvaajissa on kuitenkin havaittavissa samankaltaisuutta 

tuloksissa. Esimerkiksi noin 300 Hz taajuudella sijaitsevat piikit eivät ole identtiset, mutta 

muistuttavat pitkälti toisiaan. Samoin noin 50 Hz ja 80 Hz kohdilla sijaitsevat piikit on helppo 

tunnistaa kaikilla mittauskerroilla. Mallien A ja B keskiarvot muistuttavat toisiaan lopulta 

hyvinkin paljon. Mallin A keskiarvossa taajuuksien amplitudit näyttäisivät olevan kauttaaltaan 

vain suurempia, kuin mallin B keskiarvossa. Mikäli tämä eroavaisuus jätetään huomiotta, spektrit 

ovat hyvinkin toistensa kaltaiset. Eniten eroavaisuuksia spektreistä kuitenkin löytyy 240 Hz, 340 

Hz ja 400 Hz kohdalla. Suurimpien piikkien huiput löytyvät samoista kohdista molemmissa 

malleissa. Mallit A ja B vaikuttaisivat siis olevan toiminnaltaan samankaltaisia. Malli C eroaa 

tuloksiltaan kahdesta muusta, eikä sitä näyttäisi selittävän kauttaaltaan suurempi tai pienempi 

vaste.  

 

TUPU4804300 kontilla tehtyjen mittausten keskiarvoissa hajonta on voimakkaampaa, kuin 

TUPU4804200 kontin keskiarvoissa. Samankaltaista keskiarvojen yhteneväisyyttä mallien A ja B 

tuloksissa ei ole havaittavissa, vaan kaikkien prototyyppien keskiarvot eroavat toisistaan. 

Spektreissä on havaittavissa tietyillä taajuusväleillä samankaltaisuuksia, mutta pääsääntöisesti 

tulokset eroavat toisistaan huomattavasti. 

 

Vertailtaessa konttien tuloksia keskenään, tulosten tulisikin erota jossain määrin johtuen kunkin 

kontin omista ominaisvärähtelytaajuuksista. Kontteja vertailtaessa huomataan, että kaikilla 

malleilla tulokset näyttäisivät pysyvän suhteellisen samankaltaisina aina 100 Hz asti, mutta tämän 

jälkeen tuloksissa alkaa näkymään merkittäviä eroja konttien välillä. Koska alle 100 Hz tulokset 

eivät juurikaan muutu konttia tai prototyyppiä vaihtamalla, nämä taajuudet voisivat johtua 

mahdollisesti jostain muusta. Yli 100 Hz taajuudella olevat tulokset vaihtelevat jo huomattavasti 
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kontista toiseen. Tuloksista pystyy kuitenkin tunnistamaan yksittäisiä piikkejä. Esimerkiksi 

prototyyppi C kohdalla nähdään, että alle 100 Hz taajuudella olevat piikit pysyvät molemmilla 

konteilla samoilla taajuuksilla, mutta jos tarkastellaan kontin TUPU4804200 spektrissä olevaa 

piikkiä 320 Hz kohdalla, voidaan havaita sama piikki TUPU4804302 kontin tuloksissa noin 290 

Hz taajuudella.  

 

Kaikissa tuloksissa yhteistä oli hajonnan merkittävä määrä. Vaikka tuloksista voi tehdä 

jonkinasteisia johtopäätöksiä, olisi tarkkuutta parannettava paljon jotta tulkinnassa olisi varaa 

mennä pidemmälle. Pelkästään samalla kontilla ja samalla prototyypillä tehdyt mittaukset eroavat 

toisistaan liikaa, jotta tuloksia voitaisiin pitää täysin luotettavina. Osaan ongelmista auttaisi 

varmasti useamman mittauskerran keskiarvo, mutta lähtökohtaisesti tulosten tulisi olla 

toistettavia samoilla asetuksilla verrattain tarkasti. 

 

Osasyynä tulosten hajontaan mittauskertojen välillä voi olla annetun herätteen voimakkuuden 

muutos mittauskerrasta toiseen, joka näkyy vasteen amplitudien kasvuna.  Lisäksi mitatun 

vasteen käsittely esimerkiksi ikkunoinnilla saattaisi poistaa osan häiriöistä värähtelyspektrissä. 

 

Työssä suunniteltu prototyyppi voisi mahdollisesti poistaa vain osan mittauksen 

epätarkkuuksista. Löysemmät jouset mahdollistaisivat paremman tärinäeristyksen, sekä kontin 

vapaamman värinän. Työn prototyyppi ei välttämättä tarjoaisi tarvittavissa määrin lisää 

tarkkuutta, koska kontin paikoitustarkkuus on verrattain samaa luokkaa mitattujen prototyyppien 

kanssa. Työn mallissa myös anturoinnin toteutus on vastaava, kuin mitatuissa malleissa. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA KEHITYSIDEAT 

 

Työn tavoitteena oli suunnitella ja luoda valmistuspiirustukset merikonttien kokeellisen 

moodianalyysin testilaitteistolle. Suunniteltu prototyyppi oli tarkoitus valmistaa ja suorittaa 

laitteistolla koemittauksia merikontilla. Saatuja prototyypin mittauksia oli tarkoitus verrata 

laboratorio-olosuhteissa samalle merikontille tehtyihin mittauksiin. Vertailun perusteella olisi 

tehty johtopäätöksiä suunnitellun prototyypin tulosten luotettavuudesta. Prototyyppiä oli tarkoitus 

vielä mahdollisesti parantaa saatujen tulosten perusteella, jos aikaa olisi jäljellä. 

 

5.1 Johtopäätökset 

 

Työssä tavoitteena olleen testilaitteiston suunnittelu merikonteille kokeellista moodianalyysiä 

varten, sekä valmistuspiirustusten teko prototyypistä voidaan katsoa osittain onnistuneen. 

Suunnitellussa prototyypissä kaikki tärkeimmät ominaisuudet ovat teoriassa huomioitu ja kaikista 

tarvittavista osista saatiin tehtyä valmistuspiirustukset. Sen sijaan tavoitteena olleen suunnitellun 

prototyypin valmistaminen ja mittaus on katsottava epäonnistuneeksi. Työn kuluessa jouduttiin 

toteamaan että prototyypin valmistus ei onnistuisi työn puitteissa. Työssä suunnitellun 

prototyypin mittaus oli tarkoitus korvata mittaamalla jo olemassa olevia prototyyppejä ja arvioida 

näiden keskinäistä suorituskykyä. Analysoitaessa mittaustuloksia niissä havaittiin olevan paljon 

hajontaa. Hajonta vaikeutti siinä määrin tulosten tulkintaa, ettei prototyyppejä kyetty 

järjestämään paremmuuden mukaan. Luotettavien tulosten saamiseksi mittauskertoja tulisi lisätä, 

sekä mittaustarkkuutta parantaa.  

 

Koska työssä suunniteltua prototyyppiä ei työn puitteissa rakennettu eikä mitattu, niin sen 

todellisesta toimivuudesta ei ole varmuutta tulosten luotettavuuden, kuin käytännön toimivuuden 

tai kestävyyden kannalta. Täten työn tärkeimmäksi anniksi jää prototyypin mekaanisten 

ratkaisujen pohdinta, ehdotetut ideat, sekä toimivuuden arviointi tärinäneristyksen ja rakenteiden 

osalta. Prototyypistä tehdyt mallit ja valmistuspiirustukset kuitenkin mahdollistavat laitteen 

mahdollisen myöhemmän valmistamisen ja testaamisen.  
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5.2 Jatkokehityskohteet 

 

Mikäli työssä suunniteltu prototyyppi päätetään valmistaa, niin ensimmäisenä tulisi varmistua 

rakenteiden kestävyydestä. Prototyyppiä tulisi testata oikeilla ilmanpaineilla kontin kanssa, sekä 

ilman konttia, koska jouset luovat paineistettuina jännitystä rakenteisiin myös silloin kun kontti ei 

ole päällä. Vain tällä tavalla voidaan varmistua laitteiston turvallisuudesta. 

 

Tämän jälkeen prototyypillä saatuja ominaisvärähtelytuloksia tulisi verrata laboratorioissa 

tehtyihin tarkkoihin mittauksiin ja näin varmistua laitteen mittaustarkkuudesta. Jatkossa ehjän 

kontin tärkeimmät ominaisvärähtelymuodot tulisi selvittää ja uudelleensijoittaa jousitus sen 

mukaisesti potentiaalisiin solmukohtiin. Samalla tavalla anturoinnin sijoitusta olisi syytä harkita 

siirrettäväksi erilliseksi rakenteeksi ja sijoittaa anturi amplitudin huippukohtiin. Tällöin 

mittaustarkkuuden pitäisi teoriassa kasvaa. Lisäksi prototyypin tärinäneristyskyky olisi syytä 

varmistua mittauksin. 

 

 Kontin paikoittaminen prototyypin päälle nopeasti, luotettavasti ja samalla tarkasti vaatinee vielä 

paljon kehittämistä, etenkin tarkkuuteen tulisi panostaa vielä paljon. Prototyypin rakenteiden 

optimointia iskunkestävyyden ja kolhujen suhteen joudutaan myös todennäköisesti tekemään. 

Rakenteiden lujuutta tulisi myös miettiä varsinaisten väärinkäyttötilanteiden varalta, esimerkiksi 

konttia laskettaessa mittausalustalle trukki varaa osan omasta painostaan kontin välityksellä 

prototyypin varaan. Lisäksi paineilmasylinterien ylipaineen muodostumiseen tulisi varautua, joko 

tukevoittamalla runkoa siten että se kestää jousen myös väärillä käyttöpaineilla tai asentamalla 

ylipaineventtiileitä.  Mikäli prototyypistä aiotaan kehittää valmis kaupallinen tuote, myös 

ulkonäköön olisi syytä kiinnittää huomioita muotoilun ja värien avulla. 
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