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Ralliautojen kehitystyötä säätelevät kansainvälisen autourheilun kattojärjestön FIA:n
säännöt. Kaikki kilpailuissa käytettävät autot pitää olla luokiteltuja. Luokitustodistuksessa
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auton suoritus- ja kilpailukykyä pyritään parantamaan. Iskunvaimentimien kehitystyössä
käytetään pääsääntöisesti iskunvaimentajadynamometriä, jolla tutkitaan iskunvaimentajaan
tehtyjen muutosten vaikutuksia. Dynamometritestaus on hidas ja kallis menetelmä
iskunvaimentajien
kehitystyössä.
Tästä
johtuen
toimivan
iskunvaimentajan
matemaattisenmallin kehittäminen vaihtoehtoiseksi menetelmäksi olisi nopea ja edullinen
ratkaisu.
Opinnäytetyössä on luotu ralliauton iskunvaimentajan matemaattinen malli
Matlab/Simulink -ohjelmistoon. Matemaattiseen malliin on luotu kaikki iskunvaimentimen
toimintaan vaikuttavat komponentit analyyttisten yhtälöiden avulla. Iskunvaimentajan
matemaattisen mallin toimintaa on tutkittu mallin eri parametrejä muuttamalla ja tulosten
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Iskunvaimentajan matemaattiseen malliin saatiin luotua kaikki komponentit, joiden
toimintaa voidaan dynamometritestauksella todentaa. Lisäksi komponenttien toiminta on
realistista. Iskunvaimentimen matemaattisesta mallista saatujen vaimennusvoiman
kuvaajien muoto vaikuttaa todenmukaiselta ja vaimennusvoimien suuruus vaikuttaa
realistiselta mallin säätämisen jälkeen.
Johtopäätöksissä todetaan, että tulevaisuudessa tehtävien iskunvaimentajien vertailevien
dynamometritestien tulokset kertovat kuinka todenmukaisia mallista saadut tulokset ovat ja
näyttävät suunnan mallin kehittämisen kohteista.
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Development work on rally cars is controlled by regulations of FIA (Federation
Internationale De L’Automobile). All the competition cars must be homologated and cars
must follow a homologation form. On the homologation form has marked dimension and
pictures of car parts. For this reason, it is very limited area where can be found more
performance and advance against other competitor’s. For this reason, suspension dampers
are one of the key area on development work of a rally car. Using suspension damper
dynamometer is the most commonly used method in development work. Developing
dampers on dynamometer is taking a lot of time and it is expensive. For this reason
parametric mathematical model of suspension damper would be efficient and low-cost
method to make development work for suspension dampers.
On this thesis has a mathematical model of suspension damper has been made to
Matlab/Simulink program. The mathematical model has been created by using analytical
equations. On the model all suspension damper components which have an effect on damper
characteristics have been created. The operational tests and results of thesis have been taken
from the simulation model.
Mathematical model corresponds the objectives set for the thesis. All the components were
modelled on the mathematic model and the components are working in a realistic way. The
shape of the damper force curve seems to be logical and finally also, damper force values
were realistic.
In the conclusions it is found that the suspension damper mathematical model is ready for
comparative suspension damper dynamometer tests. Dynamometer test will shed light into
equivalence between the results of the mathematical model and the results of dynamometer
tests. Dynamometer tests will also show the way for the future development work of the
mathematical model.
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SYMBOLILUETTELO
𝑎

Levyn ulkosäde

A

Kuristimen virtauspinta-ala

𝐴𝑏𝑠

Puristusvaimennuksen säätölevy-yksikön virtauspinta-ala.

𝐴ℎ𝑠𝑖
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Iskunvaimentajan männän pinta-ala
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Iskuvaimentajan männänvarren pinta-ala
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𝐶1

Laminaarisen virtauksen kerroin

𝐶2 , 𝐶3 , 𝐶8 , 𝐶9 Laattavakio joka riippuu ulko- ja sisähalkaisijoiden suhteesta
𝐶𝐷

Kuristimen purkauskerroin

𝐷

Laattavakio
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Puristusvaimennuksen säätölevy-yksikön ensimmäisen säätölevyn halkaisija

𝐷ℎ

Virtauskohdanmitta
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Paluuvaimennuksen säätölevy-yksikön ensimmäisen säätölevyn halkaisija
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Iskunvaimentajan männän ja putken halkaisijan erotus

𝐸

Teräksen kimmokerroin 210GPa

𝐹2 , 𝐹3

Taipumasäteen funktio
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𝐹12 − 𝐹56 Säätölevyihin vaikuttavia pistemäisiä rengasvoimia
𝐹𝐷𝐶

Iskunvaimentajan ulkoinen voima eli iskunvaimentajan vaimennusvoima

𝐹𝐹𝑃

Iskunvaimentajan männän ja putken välinen kitkavoima

𝐹𝐹𝑅

Iskunvaimentajan varren ja varrentiivisteen välinen kitkavoima

𝐹𝑚𝑝

Välimännän aiheuttama voima

𝐹𝑅𝐴𝑡

Ilmakehänpaine kerrotuna männän varren pinta-alalla

𝐺3 , 𝐺11

Taipumasäteen funktio

ℎ𝑝𝑟𝑒𝑙𝑜𝑎𝑑

Nopean puristusvaimennuksen venttiilin venttiilinjousen esijännitys

𝑘ℎ𝑠

Nopean puristusvaimennuksen venttiilinjousen jousivakio

𝑙

Männänrenkaan leveys
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Välimännän massa

𝑀𝑟𝑏
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Ilmakehänpaine

𝑝𝑏

Puristuskammion paine

𝑝𝑟

Paluukammion paine

𝑝𝑟𝑔

Kaasukammion paine

𝑝𝑟𝑔.𝑖𝑛𝑖𝑡

Iskunvaimentaja lisäsäiliön kaasukammion paine simuloinnin alussa

𝑝𝑟𝑜

Lisäsäiliön öljykammion paine

∆𝑝

Paine-ero kuristimenläpi

𝑞

Levyyn vaikuttava paine

𝑄

Tilavuusvirta kuristimen läpi

𝑄𝑏

Apusuure paineen reunaehdolle

𝑄𝑏𝑠

Puristusvaimennuksen säätölevy-yksikön tilavuusvirta

𝑄ℎ𝑠

Nopeanpuristusvaimennuksenventtiilin tilavuusvirta

𝑄𝑖

Sisään tuleva tilavuusvirta

𝑄𝑙𝑝

Männänohivirtauksen tilavuusvirta

𝑄𝑙𝑠

Hitaan puristusvaimennuksen venttiilin tilavuusvirta

𝑄𝑜

Ulos lähtevä tilavuusvirta

𝑄𝑜𝑤𝑣

Lisäsäiliön yksisuuntaventtiilin tilavuusvirta

𝑄𝑟𝑒𝑏

Paluuvaimennuksen venttiilin tilavuusvirta
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𝑟
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𝑟0
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𝑅𝑒
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𝑡

Levyn paksuus

𝑡1𝑏

Ensimmäisen välilevyn paksuus

𝑈𝑟

Virtaus kohdan kehänpituus

𝑣

Levyn Poisonin luku 0,3

𝑉

Kammion tilavuus laskenta hetkellä

𝑉𝑏.𝑖𝑛𝑖𝑡

Puristuskammion tilavuus simuloinnin alussa.

𝑣𝑓

Virtausnopeus

𝑉𝑟.𝑖𝑛𝑖𝑡

Paluukammion tilavuus simuloinnin alussa

𝑉𝑟𝑔

Kaasukammion tilavuus.

𝑉𝑟𝑔.𝑖𝑛𝑖𝑡

Kaasukammion tilavuus simuloinnin alussa

̇
𝑉𝑟𝑜

Kaasukammion tilavuuden muutos

𝑉𝑟𝑜.𝑖𝑛𝑖𝑡

Lisäsäiliön öljykammion tilavuus simuloinnin alussa

𝑤

Rengaspistevoima levyn ulkosäteellä

𝑥

Iskunvaimentajan männän asema

𝑥̇

Iskunvaimentajan männän liikenopeus

𝑥̈

Iskunvaimentajan männän kiihtyvyys

𝑥𝑚𝑝

Lisäsäiliön välimännän asema

𝑥̇ 𝑚𝑝

Välimännän nopeus

𝑥̈ 𝑚𝑝

Välimännän kiihtyvyys

𝑦1 − 𝑦6

Säätölevyn kokonaistaipuma

(𝑦1)|𝑝𝑏−𝑝𝑟 | Ensimmäisen säätölevyn taipuma paine-eron |𝑝𝑏 − 𝑝𝑟 | vaikutuksesta
(𝑦𝑎)𝐹𝑎𝑎

Säätölevyjen taipumia rengasvoimien 𝐹12 − 𝐹56 vaikutuksesta

𝑦𝑎

Levyn taipuma levyn ulkosäteellä

𝑦𝑏𝑠

Puristusvaimennuksen säätölevy-yksikön ensimmäisen säätölevyn taipuma

𝑦𝑟𝑠

Paluuvaimennuksen säätölevy-yksikön ensimmäisen säätölevyn aukeama

𝑧𝑎

Levyn taipuma säteellä 𝑟

𝑧1

Levyn taipuma kohdassa 𝑟, paineen 𝑤 vaikutuksesta

(𝑧1)|𝑝𝑏−𝑝𝑟 | Ensimmäisen säätölevyn taipuma määritellyssä kohdassa paine-eron |𝑝𝑏 − 𝑝𝑟 |
vaikutuksesta
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(𝑧𝑎)𝐹𝑎𝑎

Säätölevyjen taipumia määritellyssä kohdassa pistemäisen rengasvoimien

𝐹12 − 𝐹56 vaikutuksesta
β

Öljynpuristuskerroin

𝜌

Öljyntiheys

µ

Öljyn dynaaminen viskositeetti

𝛾

Nesteen kinemaattinen viskositeetti

𝜗

Typpikaasun polytrooppinen vakio

𝜇𝑚

Coulomb kitkakerroin 0,3
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1

JOHDANTO

Opinnäytetyön aihe on Skoda Fabia R5 ralliauton iskunvaimentajan matemaattinen
mallintaminen, Matlab/Simulink -ohjelmiston avulla.
1.1

Tausta

R5 ralliautot ovat 1.6 litraisella turbomoottorilla ja nelivedolla varustettuja kilpa-autoja.
Autot ovat autotehtaiden kilpaosastojen suunnittelemia ja valmistamia ralliautoja. R5
luokiteltujen ralliautojen kehittäminen suorituskyvyn parantamiseksi on hyvin rajoitettua
autonluokituksista johtuen. Käytännössä kaikki autojen osat ovat luokiteltuja ja näin niiden
muuttaminen on luokituksilla estetty. Tästä syystä auton iskunvaimentajien kehittäminen,
on käytännössä ainut tapa hakea etua muihin kilpailijoihin nähden. Kuvassa 1 on TGS
Worldwide yrityksen Skoda Fabia ralliauto, jonka iskunvaimentajista opinnäytetyö tehdään.

Kuva 1. Skoda Fabia R5 ralliauto, 2016 Autoglym rallissa (Wuorela 2016).
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Aiheesta mielenkiintoisen tekee sen, että tieteellisiä tutkimuksia aiheesta ei ole kovin paljon
julkaistu, vaikka iskunvaimentajien kehittäminen ja tutkiminen on laajasti tutkittu aihe.
Iskunvaimentajien tutkimukset ovat niin sanottua hiljaista tietoa, eli iskunvaimentimien
valmistajat ja niitä kehittävät teamit pitävät tutkimukset omina tietoinaan. Nykyisin
vallitseva tapa tutkia iskunvaimentajan ominaisuuksia on testata iskunvaimentajia
iskunvaimentajadynamometrissä, joka on aikaa vievä ja kallis tapa tutkia iskunvaimentajien
ominaisuuksia muutoksien välillä. Tästä johtuen matemaattisen mallin kehittäminen
korvaavaksi vaihtoehdoksi dynamometritesteille vähentäisi testauksen tarvetta ja nopeuttaisi
erilaisten säätöjen vaikutuksien tutkimista.

Kyseinen aihe valikoitui opinnäytetyön aiheeksi henkilökohtaisen kiinnostuksen johdosta
ralliauton iskunvaimentajien kehittämiseen. Lisäksi minulla on monen vuoden kokemus
ralliautojen kanssa työskentelystä, jossa olen keskittynyt viimeisen vuoden aikana
iskunvaimentajien kehitystyöhön. Iskunvaimentajien kehitystyötä tehdessäni olen havainnut
tarpeen

toimivalle

iskunvaimentajan

matemaattiselle

mallille,

joka

helpottaisi

suunnittelutyötä uusien iskunvaimentajaversioiden luomisessa.

Opinnäytetyön teen omana projektina, eli suoranaista toimeksi antajaa opinnäytetyöllä ei
ole. Vaikka opinnäytetyö on oma projekti, liittyy siihen yhteistyökumppaneita.
Pääyhteistyökumppanina toimii TGS Worldwide Oü niminen yritys, joka toimittaa
mallinnettavan iskunvaimentajan.

1.2

Tavoitteet ja rajaukset

Opinnäytetyön tavoitteena on tehdä toimiva matemaattinen malli Skoda Fabia R5 ralliauton
iskunvaimentajasta. Kuvassa 2 on Skoda Fabia R5 ralliautossa käytettävästä ZF Race
Engineering valmistamasta iskunvaimentajasta. Matemaattiseen malliin on tavoitteena luoda
kaikki

iskunvaimentajan

komponentit,

iskunvaimentajan dynamometritestauksella.

joiden

toimintaa

pystytään

tutkimaan

Lisäksi tavoitteena on, että kaikkien

iskunvaimentajan komponenttien toimisivat oikein ja niiden vaikutukset iskunvaimentajan
matemaattisen malliin olisivat realistisia. Tavoitteena on siis luoda oikein toimiva
matemaattinen malli iskunvaimentajasta, jonka asetuksia säätämällä saataisiin mallin
tulokset vastaamaan iskunvaimentajadynamometristä saatavia tuloksia.
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Kuva 2. Skoda Fabia R5 ralliauton iskunvaimentaja (Skoda Motorsport 2017, s. 79).

Opinnäytetyö

rajataan

iskunvaimentajaa.

koskemaan

Matemaattinen

Skoda

malli

Fabia

luodaan

R5

etu-

ralliautossa
ja

käytettävää

takaiskunvaimentajasta.

Iskunvaimentajat poikkeavat toisistaan ainoastaan iskunvaimentajan männän säätölevyyksikköjen

osalta.

iskunvaimentajasta.
muutoksien

avulla.

Opinnäytetyössä

luodaan

ainoastaan

matemaattinen

malli

Iskunvaimentajan toimintaa tutkitaan mallin eri parametrien
Opinnäytetyön

laajuuden

rajaamiseksi

jätetään

vertailevat

dynamometrimittaukset opinnäytetyön ulkopuolelle.

1.3

Opinnäytetyön menetelmät

Opinnäytetyön alussa tehdään kirjallisuus selvitys, jossa perehdytään saatavilla oleviin
aiempiin tutkimuksiin ja kirjallisuuteen. Tämän lähdeaineiston pohjalta määritellään
tarvittavat teoriat ja laskukaavat opinnäytetyön matemaattisen mallin rakentamiseen.

13

Koska matemaattinen malli tehdään olemassa olevasta iskunvaimentajasta, simuloitava
iskuvaimentaja puretaan osiin. Tämän avulla määritellään eri komponenttien toiminta ja
mitat matemaattisen mallin luomista varten. Matemaattisen mallia varten määritellään
tarvittavat laskukaavat tilavuusvirroille, paineille, iskunvaimentajan säätölevy-yksikön
taipumalle

ja

iskunvaimentajan

vaimennusvoimalle.

Näiden

tietojen

avulla

iskunvaimentajan matemaattinen malli luodaan Matlab/Simulink -ohjelmistoon, jolla
tutkittavan iskunvaimentajan toimintaa simuloidaan.

Opinnäytetyön tuloksissa tutkitaan matemaattisen mallin toimivuutta mallin eri parametrejä
muuttamalla ja vertaamalla muutoksien vaikutusta mallin toimintaan. Muutettavia
parametrejä ovat ulkoisten säätöjen asetuksien muuttaminen, säätölevy-yksikön muutosten
vaikutus iskunvaimentajan toimintaan. Matemaattisesta mallista saatavat tulokset esitetään
pääsääntöisesti iskunvaimentajan liikenopeuden ja vaimennusvoiman funktioina.
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2

MENETELMÄT

Erilaisten laitteiden ja järjestelmien tietokone pohjainen simuloiminen on nykyaikana hyvin
yleinen ja tehokas tapa tutkia ja jäljitellä laitteiden toimintaa. Simulointia varten on kehitetty
lukuisia erilaisia ohjelmistoja eri käyttötarkoitusta varten. Tuotekehityksessä simulointi on
yleistynyt merkittävästi, koska simuloinnin avulla voidaan vähentää prototyyppien
valmistuksen tarvetta. Suunniteltavien laitteiden toimintaa pystytään tutkimaan ja
kehittämään simulointiohjelmistoissa.

Yksi yleisesti käytössä oleva ohjelmisto on Mathworks Inc. yrityksen kehittämä
Matlab/Simulink. Simulink on Matlab ohjelmiston laajennusosa, joka mahdollistaa nopeat
ja tarkat tietokonemallit dynaamisista järjestelmistä, käyttäen lohkoja mallin luomiseen.
Simulink -ohjelman avulla on helppo luoda monimutkainen malli epälineaarisista
järjestelmistä. Simulink -malli voi sisältää jatkuvia ja erillisiä komponentteja. Lisäksi
Simulink -malli tarjoaa mahdollisuuden luoda graafisia animaatioita, joiden avulla saadaan
visualisoitua

simulointimallin

toimintaa

ja

helpottaa

ymmärtämään

järjestelmän

käyttäytymistä. (Dabney, Harman 2001, s.1)

2.1

Hydraulisen järjestelmän mallinnus

Hydraulisten järjestelmien mallinnuksessa käytetään yleisesti keskitettyjen paineiden
teoriaa. Teoriaa voidaan käyttää, kun hydraulisessa järjestelmässä ei ole merkittäviä
akustisia paineaaltoja. Keskitettyjen paineiden teoriassa hydraulinen järjestelmä jaetaan eri
tilavuuksiin, joissa oletetaan paineen olevan vakio. Differentiaaliyhtälöt muodostetaan
tilavuuksille, joiden avulla paineet voidaan ratkaista suoraan tai välillisesti kullakin ajan
hetkellä. Järjestelmän tilavuudet ajatellaan eroteltavan kuristimilla, joiden läpi neste virtaa.
Tilavuusvirtojen suuruus kuristimien läpi voidaan näin laskea paineiden avulla. (Mikkola
2017, s. 12)

2.1.1 Paineiden laskeminen
Paineet hydraulisen järjestelmän eri osissa voidaan laskea käyttämällä virtausyhtälöä. Kun
yhtälö kirjoitetaan muotoon, jossa paineen derivaatta on yhtälön vasemmalla puolella,
saadaan yhtälö muotoon. (Mikkola 2017, s. 15)
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𝑑𝑝
𝑑𝑡

=

𝐵𝑒
𝑉

(𝑄𝑖 − 𝑄𝑜 −

Yhtälössä

𝑑𝑝
𝑑𝑡

𝑑𝑉
𝑑𝑡

)

on paineen muutos, 𝐵𝑒

(1)

puristuskerroin, 𝑉 on kammiontilavuus

laskentahetkellä, 𝑄𝑖 on sisään tuleva tilavuusvirta, 𝑄𝑜 on ulos lähtevä tilavuusvirta,

𝑑𝑉
𝑑𝑡

kammion tilaavuuden muutos (Mikkola 2017, s. 15).

2.1.2 Virtaustyypit
Tilavuusvirrat vastaavat paine-eroa hydraulisessa järjestelmässä. Virtauksen tyypillä on
merkittävä vaikutus järjestelmän käyttäytymiseen. Virtaustyypit voidaan jakaa kahteen eri
lajiin, laminaariseen ja turbulenttiseen virtaukseen. Laminaarisessa virtauksessa neste virtaa
ilman pyörteilyä ja tasaisesti virtaussuuntaan nähden. Turbulenttisessa virtauksessa neste
virtaa pyörteilevästi, niin että nesteen partikkeleilla ei ole määrättyä liikesuuntaa.
Virtaustyypin määrittämiseen käytetään Reynoldsin lukua. Kun virtauksen Reynoldsin
lukua verrataan Reynoldsin luvun kriittiseen arvoon, pystytään määrittelemään onko virtaus
laminaarista tai turbulenttista. Virtaus on laminaarista jos Reynoldsin luku on pienempi kuin
sen kriittinen arvo ja turbulenttista jos virtauksen Reynoldsin luku on suurempi kuin
Reynoldsin luvun kriittinen arvo. Reynoldsin luku saadaan laskettua yhtälöllä. (Mikkola
2017, s. 16)

𝑅𝑒 =

𝛾𝐷ℎ
𝑣𝑓

(2)

Yhtälössä 𝑅𝑒 on Reynoldisin luku, 𝛾 on nesteen kinemaattinen viskositeetti, 𝐷ℎ on
virtauskohdanmitta, 𝑣𝑓 on virtausnopeus (Mikkola 2017, s. 17).

Virtauskohdanmitta saadaan laskettua yhtälöstä.

𝐷ℎ =

4𝐴
𝑈𝑟

(3)

Yhtälössä 𝐴 on kuristimen virtauspinta-ala, 𝑈𝑟 on virtauskohdan kehänpituus (Mikkola
2017, s. 17).
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Laminaarisessa

virtauksessa,

virtaushäviöt

kasvavat

lineaarisesti

suhteessa

virtausnopeuteen. Tilavuusvirta kuristimen läpi laminaarisessa virtauksessa saadaan
laskettua yhtälöllä. (Mikkola 2017, s. 17)
𝑄1 = 𝐶1 𝑑𝑝

(4)

Yhtälössä 𝐶1 on laminaarisen virtauksen kerroin, 𝑑𝑝 on paine-ero (Mikkola 2017, s. 17).
Turbulenttisessa virtauksessa, virtaushäviöt

kasvavat

eksponentiaalisesti suhteessa

virtausnopeuteen. Tilavuusvirta kuristimen läpi turbulenttisessa virtauksessa saadaan
laskettua yhtälöllä. (Mikkola 2017, s. 17)

𝑄 = 𝐴𝐶𝐷 √

2∆𝑝

(5)

𝜌

Yhtälössä 𝑄 on tilavuusvirta kuristimenläpi, 𝐶𝐷 on kuristimen purkauskerroin, ∆𝑝 paine-ero
kuristimenläpi, 𝜌 on öljyntiheys (Mikkola 2017, s. 18).

2.2

Iskunvaimentajan säätölevy-yksikkö

Iskunvaimentimen säätölevy-yksikön mallintaminen on erittäin haastava tehtävä. Säätölevyyksikön mallintamiseen on kolme yleisesti tiedossa olevaa menetelmään: mäntäyksikön
tilavuusvirtojen mittaaminen, FEM (Finite Element Method) -analyysi säätölevy-yksikön
virtauspinta-alan määrittelemiseksi ja säätölevy-yksikön analyyttinen mallintaminen.

Mäntäyksikön

tilavuusvirtojen

mittaamisella

saadaan

erittäin

tarkat

tulokset

tilavuusvirroista. Menetelmä vaatii erikoisvalmisteisen laitteiston. Lisäksi säätölevy
muutosten vaikutusten tutkiminen vaatii aina iskunvaimentajan mäntäyksikön irrottamisen
laitteistosta,

säätölevy-yksikön

muuttamisen

ja

laitteistoon

uudelleenasentamisen

mittauksien välillä.

FEM -analyysin avulla saataisiin tarkat tulokset säätölevy-yksikön virtauspinta-alasta, koska
säätölevyn

taipuma

muoto

on

otettu

huomioon.

FEM

-analyysi

vaatii

aina

säätölevymuutosten välillä mallin uudelleenmallintamisen ja reunaehtojen uudelleen
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määrittämisen ohjelmistoon. Joten FEM -analyysin käyttö ei sovellu matemaattiseen malliin,
jonka tarkoituksena on pystyä tehokkaasti tutkimaan säätölevymuutosten vaikutusta
iskunvaimentajan vaimennusvoimaan. FEM -analyysin käyttö iskunvaimentajamallissa,
jossa ei ole tarkoitus muuttaa säätölevy-yksikköä olisi FEM -analyysin käyttö perusteltua ja
mallin tuloksista tulisi luotettavia.

Säätölevy-yksikön analyyttisen mallintamisen etuna on säätölevy-yksikön muutosten helppo
ja nopea toteuttaminen. Jos mallissa muutetaan ainoastaan säätölevyjen halkaisijoita ja
paksuuksia, malli ei tarvitse muuta kuin alkuarvojen muutoksen. Jos säätölevyjen määrää
muutetaan mallissa, analyyttisen mallin yhtälöryhmiä joudutaan modifioimaan, mutta
muutos on helposti toteutettavissa. Analyyttisen mallin huonoina puolina on, että tulosten
verifioiminen vaatii aina vertailevia dynamometritestejä, jos iskunvaimentajan mäntään
tehdään muutoksia. Lisäksi käytettävä pyöreiden levyjen taipuman teoria pätee suoraan vain
tasaiselle levyn taipumamuodolle ja tasaisesti jakaantuneelle paineelle. Kun taipumaa
tarkastellaan muussa tapauksessa kuin tasaiselle levyn taipumalle, vaatii analyyttinen malli
erinäisiä korjauskertoimia, joilla levyn taipumamuoto voidaan ottaa huomioon. Koska
analyyttinen malli mahdollistaa nopean ja tehokkaan tavan tutkia säätölevymuutosten
vaikutuksien tutkimiseen, se on valittu käytettäväksi menetelmäksi opinnäytetyössä.

2.2.1 Tasaisen paksuuden omaavien pyöreiden levyjen taipuman teoria
Opinnäytetyössä käytetty tasaisen paksuuden omaavien pyöreiden levyjen teoria yhtälöt on
haettu kirjasta Roark’s Formulas for Stress and Strain. Kirjan pyöreiden levyjen taipumista
käsittelevässä osiossa on esitetty lukuisia yhtälöitä, kuormituksesta ja reunaehdoista
riippuen. Opinnäytetyössä käytetään kahta eri kuormitustapausta, joissa levyjen reunaehdot
ovat samanlaisia. Kuormitustapaukset joita opinnäytetyön säätölevyjen taipumisen
laskemiseen tarvitaan ovat tasaisesti jakautunut paine ja pistemäinen rengasvoima. Näiden
tapausten analyyttiset yhtälöt on esitelty seuraavana.

Tasaisen

paksuuden

omaavan

pyöreän

levyn

kuormitustapaus ja tukireaktiot on esitetty kuvassa 3.

taipumapaineen

vaikutuksesta,
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Kuva 3. Pyöreänlevyn taipuman kuormitustapaus ja tukireaktiot (Budynas, Sadegh et al.
2012, s. 484).

Levyn taipuma saadaan laskettua yhtälöllä.

𝑦1 = 𝑀𝑟𝑏

𝑎2
𝐷

𝐶2 + 𝑄𝑏

𝑎3
𝐷

𝐶3 −

𝑞𝑎 4
𝐷

𝐿11

(6)

Yhtälössä 𝑀𝑟𝑏 on reunaehto tukireaktiolle, 𝑎 on levyn ulkosäde, 𝐷 on laattavakio, 𝐶2 ja
𝐶3 ovat laattavakioita jotka riippuvat ulko- ja sisäsäteiden suhteesta, 𝑄𝑏 on apusuure paineen
reunaehdolle, 𝑞 on levyyn vaikuttava paine, 𝐿11 on kuormitusvakio, joka riippuu levyn ulkoja sisäsäteen suhteesta (Budynas, Sadegh et al. 2012, s. 484).
Reunaehto tukireaktiolle 𝑀𝑟𝑏 lasketaan yhtälöllä.

𝑀𝑟𝑏 =

−𝑞𝑎 2
𝐶8

[

𝐶9

2𝑎𝑏

(𝑎2 − 𝑟02 ) − 𝐿17 ]

(7)

Yhtälössä 𝐶8 ja 𝐶9 ovat laattavakio joka riippuu ulko- ja sisäsäteiden suhteesta, 𝑏 on levyn
sisäsäde, 𝑟0 on voiman tai paineen vaikutuskohdan sisäsäde, 𝐿17 on kuormitusvakio, joka
riippuu levyn ulko- ja sisäsäteen suhteesta (Budynas, Sadegh et al. 2012, s. 484).
Lattavakio 𝐶2 lasketaan yhtälöllä.
1

𝑏 2

𝑎

𝐶2 = 4 [1 − (𝑎) (1 + 2𝑙𝑛 𝑏 )]
(Budynas, Sadegh et al. 2012, s. 471)
Lattavakio 𝐶3 lasketaan yhtälöllä.

(8)
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𝑏 2

𝑏

𝑏 2

𝑎

𝐶3 = 4𝑎 {[(𝑎) + 1] 𝑙𝑛 𝑏 + (𝑎) − 1}

(9)

(Budynas, Sadegh et al. 2012, s. 471)

Lattavakio D lasketaan yhtälöllä.
𝐸𝑡 3

𝐷 = 12(1−𝑣 2 )

(10)

Yhtälössä 𝐸 on teräksen kimmokerroin 210GPa, 𝑡 on levyn paksuus, 𝑣 on levyn materiaalin
Poisonin luku 0,3 (Budynas, Sadegh et al. 2012, s. 471).

Kuormitusvakio 𝐿11 lasketaan yhtälöllä.
1

𝑟

2

4

𝑟

𝑟

2

𝑟

2

𝑎

𝐿11 = 64 {1 + 4 ( 𝑎0 ) − 5 ( 𝑎0 ) − 4 ( 𝑎0 ) [2 + ( 𝑎0 ) ] 𝑙𝑛 𝑟 }
0

(11)

(Budynas, Sadegh et al. 2012, s. 473)
Lattavakio 𝐶8 lasketaan yhtälöllä.
𝑏 2

1

𝐶8 = 2 [1 + 𝑣 + (1 − 𝑣) (2) ]

(12)

(Budynas, Sadegh et al. 2012, s. 472)
Laattavakio 𝐶9 lasketaan yhtälöllä.
𝑏 1−𝑣

𝐶9 = 𝑎 {

2

𝑎

𝑙𝑛 𝑏 +

1−𝑣
4

𝑏 2

[1 − (𝑎) ]}

(Budynas, Sadegh et al. 2012, s. 472)
Kuormitusvakio 𝐿17 lasketaan yhtälöllä.

(13)
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1

1−𝑣

4

4

𝐿17 = {1 −

4

𝑟

𝑟

2

𝑎

[1 − ( 0 ) ] − ( 0 ) [1 + (1 + 𝑣)𝑙𝑛 ]}
𝑎

𝑎

(14)

𝑟0

(Budynas, Sadegh et al. 2012, s. 474)

Kun levyn taipumaa halutaan tarkastella, eri säteellä kuin levyn ulkosäteen kohdalla saadaan
taipuma laskettua yhtälöllä.

𝑧1 = 𝑦𝑏 + 𝜃𝑏 𝑟𝐹1 + 𝑀𝑟𝑏

𝑟2
𝐷

𝐹2 + 𝑄𝑏

𝑟3
𝐷

𝐹3 − 𝑞

𝑟4
𝐷

𝐺11

(15)

(Budynas, Sadegh et al. 2012, s. 480)
Reuna ehdoista johtuen 𝑦𝑏 , 𝜃𝑏 ovat 0 ja paine q on jäljelle jäävissä termeissä, saadaan yhtälö
muotoon.
−(𝑎 2)

𝑧1 = 𝑞 [

𝐶8

[

𝐶9

2𝑎𝑏

(𝑎2 − 𝑟02 ) − 𝐿17 ]

𝑟2
𝐷

𝐹2 +

(𝑎 2 −𝑟02 ) 𝑟 3
2𝑏

𝐷

𝐹3 −

𝑟4
𝐷

𝐺11 ]

(16)

Yhtälössä 𝑧1 on levyn taipuma kohdassa 𝑟, paineen 𝑤 vaikutuksesta, 𝐺11 on taipumasäteen
funktio (Budynas, Sadegh et al. 2012, s. 484).
Taipumasäteen funktio 𝐺11 lasketaan yhtälöllä.
1

𝑟

2

𝑟

4

𝑟

2

𝑟

2

𝑟

𝐺11 = 64 {1 + 4 ( 𝑟0 ) − 5 ( 𝑟0 ) − 4 ( 𝑟0 ) [2 + ( 𝑟0 ) ] 𝑙𝑛 𝑟 } 〈𝑟 − 𝑟0 〉0
0

(17)

(Budynas, Sadegh et al. 2012, s. 473)

Levyn taipuma pistemäisen rengasvoiman vaikutuksesta, tukireaktio ja kuormitus on esitetty
kuvassa 4.
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Kuva 4. Levyn taipuman tukireaktiot ja kuormitus, pistemäisen rengasvoiman tapauksessa
(Budynas, Sadegh et al. 2012, s. 479).

Levyn taipuma pistemäisen kehävoiman vaikutuksesta saadaan laskettua yhtälöllä.

𝑦𝑎 =

−𝑤𝑎 3 𝐶2

[ (
𝐶

𝐷

𝑟0𝐶9
𝑏

8

− 𝐿9 ) −

𝑟0 𝐶3
𝑏

+ 𝐿3 ]

(18)

Yhtälössä 𝑦𝑎 on levyn taipuma levyn ulkosäteellä, 𝑤 on rengaspistevoima levyn
ulkosäteellä, 𝐿9 ja 𝐿3 ovat kuormitusvakiota joka riippuvat levyn ulko- ja sisäsäteiden
suhteesta (Budynas, Sadegh et al. 2012, s. 479).
Kuormitusvakio 𝐿9 lasketaan yhtälöllä.

𝐿9 =

𝑟0 1+𝑣
𝑎

{

2

𝑎

1−𝑣

0

4

𝑙𝑛 𝑟 +

𝑟

2

[1 − ( 𝑎0 ) ]}

(19)

(Budynas, Sadegh et al. 2012, s. 473)
Kuormitusvakio 𝐿3 lasketaan yhtälöllä.
𝑟

𝑟

2

𝑎

𝑟

2

𝐿3 = 4𝑎0 {[( 𝑎0 ) + 1] 𝑙𝑛 𝑟 + ( 𝑎0 ) − 1}
0

(20)

(Budynas, Sadegh et al. 2012, s. 472)

Kun levyn taipumaa pistemäisen rengasvoiman vaikutuksesta, halutaan tutkia eri säteellä
kuin levyn ulkosäteellä, saadaan taipuma laskettua yhtälöllä.
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𝑧𝑎 = 𝑦𝑏 + 𝜃𝑏 𝑟𝐹1 + 𝑀𝑟𝑏

𝑟2
𝐷

𝐹2 + 𝑄𝑏

𝑟3
𝐷

𝐹3 + 𝑤

𝑟3
𝐷

𝐺3

(21)

(Budynas, Sadegh et al. 2012, s. 475)
Levyn tukireaktioista johtuen 𝑦𝑏 ja 𝜃𝑏 ovat 0 ja kun voima otetaan kertoimeksi saadaan
yhtälö muotoon.
−(𝑎 3) 𝑟0 𝐶9

𝑧𝑎 = 𝑤 [

(

𝐶8

𝑏

𝑟2

− 𝐿9 ) 𝐷 𝐹2 +

𝑟0 𝑟 3
𝑏 𝐷

𝐹3 +

𝑟3
𝐷

𝐺3 ]

(22)

Yhtälössä 𝑧𝑎 on levyn taipuma säteellä 𝑟, 𝑟 on taipuman tarkastelukohdan säde, 𝐹2 , 𝐹3 ja 𝐺3
ovat taipumasäteen funktioita (Budynas, Sadegh et al. 2012, s. 479).
Taipumasäteen funktio 𝐹2 lasketaan yhtälöstä
𝑏 2

1

𝑟

𝐹2 = 4 [1 − (𝑟 ) (1 + 2𝑙𝑛 𝑏)]

(23)

(Budynas, Sadegh et al. 2012, s. 471)
Taipumasäteen funktio 𝐹3 lasketaan yhtälöllä.
𝑏

𝑏 2

𝑏 2

𝑟

𝐹3 = 4𝑟 {[(𝑟 ) + 1] 𝑙𝑛 𝑏 + ( 𝑟 ) − 1}

(24)

(Budynas, Sadegh et al. 2012, s. 471)
Taipumasäteen funktio 𝐺3 lasketaan yhtälöllä.
𝑟

𝑟

2

𝑟

𝑟

2

𝐺3 = 4𝑟0 {[( 𝑟0 ) + 1] 𝑙𝑛 𝑟 + ( 𝑟0 ) − 1} 〈𝑟 − 𝑟0 〉0
0

(25)

Yhtälössä 〈𝑟 − 𝑟0 〉0 = 0 𝑗𝑜𝑠 𝑟 < 𝑟0 tai 〈𝑟 − 𝑟0 〉0 = 1 𝑗𝑜𝑠 𝑟 > 𝑟0 (Budynas, Sadegh et al.
2012, s. 472).
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2.3

Iskunvaimentajan rakenne

Sachs Skoda Fabia R5 ralliauton iskunvaimentaja on rakenteeltaan MacPherson -tyyppinen
iskunvaimentaja. Iskunvaimentaja on rakenteeltaan täysin samanlainen auton jokaiselle
pyörälle. Etu- ja takaiskunvaimentaja eroavat toisistaan ainoastaan säätölevy-yksiköiden
osalta. Kuvassa 5 on iskunvaimentajan halkileikkauskuva, josta ilmenee iskunvaimentajan
toiminnan ja mallinnuksen kannalta tärkeimmät osat. Kuvat 5 - 13 on saatu Solidworks
ohjelmistoon luodusta 3d mallista. 3d mallin avulla on iskunvaimentajasta saatu määriteltyä
mallissa käytettävien osien mitat ja tarvittavat tilavuudet, 3d mallin on luonut opinnäytetyön
tekijä.

Kuva 5. Iskunvaimentajan halkileikkauskuva
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Iskunvaimentajan halkileikkauskuvassa, kuva 5, ei ole iskunvaimentajan runko- ja
liukuputkea. Nämä osat ovat nähtävissä kuvassa 2. Runko- ja liukuputken tehtävät
iskunvaimentajassa on tehdä MacPherson tyyppiselle iskunvaimentajalle riittävä jäykkyys,
koska iskunvaimentaja toimii pyöränripustuksen kantavana rakenteena. Mallinnuksen
kannalta runko- ja liukuputki vaikuttavat ainoastaan lisääntyneenä kitkavoimana
iskunvaimentajan kokonaisvaimennusvoimaan. Tämä kitka voidaan kuitenkin jättää
huomioimatta iskunvaimentajan matemaattisesta mallista, koska tulevaisuudessa tehtävät
dynamometrimittaukset suoritetaan ilman runko- ja liukuputkea.

Iskunvaimentajan

mallinnuksen

kannalta

tärkeimmät

osat

ovat

mäntäyksikkö,

puristusvaimennuksen venttiiliyksikkö ja iskunvaimentajan lisäsäiliö. Mäntäyksikkö
koostuu iskunvaimentajan varresta, männästä, puristus- ja paluuvaimennuksen säätölevyyksiköistä,

paluuvaimennuksen

venttiilistä

ja

männänvarren

lukitusmutterista.

Männänvarren lukitusmutterin sisällä sijaitsee yksisuuntaventtiili. Iskunvaimentajan
mäntäyksikön tehtävänä on muodostaa iskunvaimentajan pääasiallinen vaimennusvoima.
Vaimennusvoima muodostuu, kun iskunvaimentajan öljy virtaa männän läpi puristus- ja
paluukammioiden välillä, öljyn virtauspinta-alaa säädellään puristus- ja paluuvaimennuksen
säätölevy-yksiköillä.

Paluuvaimennuksen venttiilin tehtävänä on kontrolloida männän ohivirtausta ja näin
vaikuttaa paluuvaimennuksen voimaan. Koska paluuvaimennuksen venttiili on sarjassa
yksisuuntaventtiilin kanssa, ei paluuvaimennuksen venttiilin läpi tapahdu öljynvirtausta
iskunvaimentajan paluuvaimennuksen aikana.

Puristusvaimennuksen

venttiiliyksikön

tehtävänä

on

kuristaa

öljynvirtausta

puristuskammion ja lisäsäiliön öljykammion välillä. Kuristusta säätämällä pystytään
muuttamaan

iskunvaimentajan

vaimennusvoimaa

nostamalla

tai

laskemalla

puristuskammion painetta. Puristusvaimennuksen venttiiliyksikkö koostuu kahdesta
rinnakkain asennetusta venttiilistä, joita kutsutaan hitaan- ja nopean puristusvaimennuksen
venttiileiksi. Hitaan puristusvaimennuksen venttiili koostuu öljynvirtauskanavasta,
venttiilinkarasta ja ulkoisesta säätöruuvista. Toimintaperiaate on, että ulkoisen säädön avulla
muutetaan venttiilin karanasentoa, josta venttiilille saadaan säädettyä haluttu virtauspintaala. Nopean puristusvaimennuksen venttiili koostuu venttiilinkarasta, jousesta ja ulkoisesta
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säädöstä. Ulkoisensäädön avulla säädetään venttiilinjousen esijännitystä ja jousi painaa
venttiilinkaraa. Kun paine-ero puristuskammion ja lisäsäiliön öljykammion välillä on
suurempi kuin venttiilinkaran esijännitys, aukeaa nopean puristusvaimennuksen venttiili.
Nopean puristusvaimennuksen venttiilin rakenteesta johtuen venttiili pysyy kiinni, kunnes
iskunvaimentajan männän nopeus on riittävä. Käytännössä männän nopeus pitää olla 0,3-0,5
metriä sekunnissa ennen kuin venttiili aukeaa, joten venttiilin säätö vaikuttaa vain niin
sanottuun nopeanvaimennuksen alueeseen.

Kuvassa

6

on

puristusvaimennuksen

venttiiliyksikön osat merkittynä.

Kuva 6. Iskunvaimentajan puristusvaimennuksen venttiiliyksikön halkileikkauskuva.

Iskunvaimentajan jalassa sijaitsevan yksisuuntaventtiilin tehtävänä on estää öljyn virtaus
lisäsäiliöön

puristusvaimennuksen

puristusvaimennuksessa

lisäsäiliöön

aikana.
menevä

Yksisuuntaventtiilistä
öljyn

virtaus

tapahtuu

johtuen,
ainoastaan

puristusvaimennuksen venttiiliyksikön läpi. Paluuvaimennuksessa yksisuuntaventtiili
aukeaa ja lisäsäiliöstä pääsee ”vapaasti” öljyä virtaamaan puristuskammioon.

Iskunvaimentajan lisäsäiliö koostuu säiliöstä, välimännästä ja kannesta. Lisäsäiliössä on
öljykammio ja kaasukammio. Kaasukammion kaasuna käytetään typpeä. Kaasun tehtävänä
on kompensoida iskunvaimentajan varren tilavuus puristus- ja paluuvaimennuksen aikana.
Kaasukammion paine on minimissään 10 bar. Paine on 10 bar kun iskunvaimentajan mäntä
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on yläasennossa. Tästä johtuen iskunvaimentajan öljy on aina paineen alaisena, joka
vähentää kavitaation mahdollisuutta iskunvaimentajassa merkittävästi.

2.4

Iskuvaimentajan tilavuusvirrat

Iskunvaimentimen mäntäyksikössä tapahtuvat tilavuusvirrat ovat erilaiset puristus- ja
paluuvaimennuksen aikana. Kuvassa 7 on tilavuusvirrat puristusvaimennuksen aikana.

Kuva 7. Iskunvaimentajan mäntäyksikön tilavuusvirrat puristusvaimennuksessa

Puristusvaimennuksen aikana iskunvaimentajan mäntäyksikön tilavuusvirrat koostuvat,
puristusvaimennuksen säätölevy-yksikön ja männän ohivirtauksesta. Puristusvaimennuksen
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aikana iskunvaimentajan männän liikesuunta on alaspäin. Kuvassa 8 on esitetty
iskunvaimentajan mäntäyksikön tilavuusvirrat paluuvaimennuksen aikana.

Kuva 8. Iskunvaimentajan mäntäyksikön tilavuusvirrat paluuvaimennuksessa

Paluuvaimennuksen aikana iskunvaimentajan mäntäyksikön tilavuusvirrat koostuvat
kolmesta tilavuusvirrasta. Paluuvaimennuksen säätölevy-yksikön tilavuusvirrasta, männän
ohivirtauksesta ja paluuvaimennuksenventtiilin tilavuusvirrasta. Paluuvaimennuksen
säätölevy-yksikön tilavuusvirta on eri kuin puristusvaimennuksen säätölevy-yksikön. Tämä
johtuu kahdesta tekijästä. Ensimmäinen tekijä on, että iskunvaimentajana männän kanavat
ovat erilaiset puristus- ja paluuvaimennuspuolella. Toinen tekijä on, että puristus- ja
paluuvaimennuksen säätölevy-yksiköt ovat erilaiset puristus- ja paluuvaimennuspuolella.
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Paluuvaimennuksen venttiilin tilavuusvirta riippuu venttiilin virtauspinta-alasta, joka on
ulkoisesti säädettävissä paluuvaimennuksen venttiilinkaran asennolla.

Puristusvaimennuksen
yksisuuntaventtiilin

venttiiliyksikön
tilavuusvirrat

ja

iskunvaimentajanjalassa

koostuvat,

sijaitsevan

iskunvaimentajanvarren

tilavuuden

kompensoinnista puristus- ja paluuvaimennuksen aikana. Tästä johtuen tilavuusvirrat ovat
koko

lailla

yhtä

Yksisuuntaventtiilistä

suuret
ja

kuin

iskunvaimentajanvarren

puristusvaimennus

venttiiliyksikön

tilavuuden

muutos.

rakenteesta

johtuen,

tilavuusvirrat koostuvat eri lailla puristus- ja paluuvaimennuksen aikana. Kuvassa 9 on
kuvattu tilavuusvirrat puristusvaimennuksen aikana.

Kuva

9.

Iskunvaimentajan

lisäsäiliöön

virtaavan

öljyn

tilavuusvirrat

tapahtuvat

puristusvaimennuksen

puristusvaimennuksessa

Puristusvaimennuksen

aikana

tilavuusvirrat

venttiiliyksikön läpi. Iskunvaimentajan männän hitailla liikkeillä tilavuusvirta tapahtuu
pelkästään hitaan puristusvaimennuksen venttiilin läpi. Kun iskunvaimentajan männän
nopeus kasvaa, paine-ero puristuskammion ja lisäsäiliön öljykammion välillä ylittää nopean
puristusvaimennuksen venttiilin esijännityksen ja nopea puristusvaimennus venttiili aukeaa.
Näin tilavuusvirrat koostuvat molempien venttiilien tilavuusvirroista. Paluuvaimennuksen
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aikana tilavuusvirrat muodostuvat eri tavalla. Paluuvaimennuksen aikana tapahtuvat
tilavuusvirrat ovat kuvattu kuvassa 10.

Kuva 10. Iskunvaimentajan lisäsäiliöstä virtaavan öljyn tilavuusvirrat paluuvaimennuksessa

Paluuvaimennuksen aikana tilavuusvirrat koostuvat yksisuuntaventtiilin ja hitaan
puristusvaimennuksen venttiilin tilavuusvirroista. Koska hitaan puristusvaimennuksen
venttiili on rakenteeltaan säädetyllä vakiopinta-alalla toimiva, pääsee sen kautta
tapahtumaan tilavuusvirtausta myös paluuvaimennuksen aikana. Tosin virtauspinta-ala on
hyvin pieni verrattuna yksisuuntaventtiilin pinta-alaan, joten suurin osa tilavuusvirrasta
tapahtuu yksisuuntaventtiilin kautta. Nopean puristusvaimennuksen venttiili pysyy
rakenteesta johtuen kiinni koko paluuvaimennuksen ajan, joten tilavuusvirtaa ei pääse
tapahtumaan nopean puristusvaimennuksen venttiilin kautta.
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2.5

Iskunvaimentajan mallinnuksen periaatteet

Iskunvaimentajan matemaattisen mallin luomista varten pitää kaikille mallinnettaville
komponenteille luoda matemaattiset yhtälöt Matlab/Simulink -ohjelmaan. Mallia varten
luodaan matemaattiset yhtälöt tilavuusvirroille, kammioiden paineille, säätölevy-yksikköjen
taipumiselle ja iskunvaimentajan vaimennusvoimalle.

2.6

Iskunvaimenninöljy

Iskunvaimentajan
iskunvaimentimen

öljyn

ominaisuuksilla

ominaisuuksiin,

joita

pystytään

vaikuttamaan

ovat

vaimennusvoima,

merkittävästi
kitka

ja

lämpötilakompensaatio. Mallinnuksessa käytettävän iskunvaimenninöljyn arvot on saatu
öljynvalmistajan

tuotetietolomakkeesta,

lukuun

ottamatta

öljynpuristuskerrointa.

Mallinnuksen kannalta tärkeimmät öljyn ominaisuudet ovat öljyntiheys, dynaaminen
viskositeetti ja puristuskerroin. Tuotetietolomakkeesta saadut arvot ovat 40 celsiusasteen
öljynlämpötilalle. Iskunvaimentajamallissa käytetty öljy on varustettu erittäin korkealla
viskositeetti-indeksillä. Käytännön kokemuksen mukaan on todettavissa, että kun käytetään
mallissa käytettyä öljyä iskunvaimentajissa, kuljettajat eivät ole pystyneet huomaamaan
vaimennusominaisuuksien muuttumista ajon

aikana.

Kyseisen tiedon perusteella

iskunvaimentajan matemaattisesta mallista voidaan öljynlämpötilan vaikutus jättää
huomioimatta.

Lisäksi öljynlämpötilan vaikutusten poisjättäminen yksinkertaistaa

matemaattista mallia merkittävästi.

Mallissa käytettävät iskunvaimenninöljyn arvot ovat.
ρ = 800 kg/m3 öljyntiheys (Race Technical Data Pro Rsf Range 2009)
µ = 11,14 mPa.s dynaaminen viskositeetti (Race Technical Data Pro Rsf Range 2009)
β = 1500 MPa Öljynpuristuskerroin (Mikkola 2017, s. 6)

2.7

Tilavuusvirtojen yhtälöt

Puristusvaimennuksen säätölevy-yksikön tilavuusvirran laskemista varten, turbulenttisen
tilavuusvirran yhtälöön joudutaan tekemään joitakin muutoksia. Perusyhtälö on
turbulenttisen tilavuusvirran yhtälö, mutta virtaus-pinta-ala ja paine-ero vaativat
tarkennuksia.
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𝑄𝑏𝑠 = 𝐴𝑏𝑠 𝐶𝐷 √

2∆𝑝

(26)

𝜌

Yhtälössä 𝑄𝑏𝑠 on puristusvaimennuksen säätölevy-yksikön tilavuusvirta, 𝐴𝑏𝑠 on
sisäänvaimennuksen säätölevy-yksikön virtauspinta-ala, ∆𝑝 on paine-ero kammioiden
välillä.

Säätölevy-yksikön virtauspinta-alan laskemiseen vaikuttaa iskunvaimentajan männän malli
ja

säätölevy-yksikön

aukeaminen.

Kuvassa

11

iskunvaimentajan

mäntä

puristusvaimennuspuolelta.

Kuva 11. Iskunvaimentajan mäntä puristusvaimennuspuolelta.

Koska iskunvaimentajan männän puristusvaimennuskanavia on kuusi ja ne ovat jaettu
kahden kanavan ryhmiin, niin ensimmäisen säätölevyn kehänpituutta ei voida kokonaan
hyödyntää pinta-alan laskemisessa. Iskunvaimentajan puristusvaimennuskanavien suhde
kehänpituuteen on 0,44. Tästä arvosta tehdään alustava kerroin pinta-alan yhtälöön.
Säätölevy-yksikön aukeaman laskeminen on esitetty kohdassa 2.9. Näillä muutoksilla
säätölevy-yksikön virtauspinta-alan yhtälöksi saadaan.
𝐴𝑏𝑠 = 0,44𝜋𝐷𝑏𝑠 𝑦𝑏𝑠

(27)

Yhtälössä 𝐴𝑏𝑠 on puristusvaimennuksen säätölevy-yksikön virtauspinta-ala, 𝐷𝑏𝑠 on
puristusvaimennuksen säätölevy-yksikön ensimmäisen säätölevyn halkaisija, 𝑦𝑏𝑠 on

32

puristusvaimennuksen säätölevy-yksikön ensimmäisen säätölevyn taipuma (Talbott, Starkey
2002, s. 7).

Paine-ero lasketaan puristus- ja paluukammioiden väliltä, joten paine-eroksi saadaan.
∆𝑝 = 𝑝𝑏 − 𝑝𝑟

(28)

Yhtälössä 𝑝𝑏 on puristuskammion paine, 𝑝𝑟 on paluukammion paine.
Kun yhtälöt yhdistetään, saadaan puristusvaimennuksen säätölevy-yksikön tilavuusvirran
yhtälöksi.

𝑄𝑏𝑠 = 0,44𝜋𝐷𝑏𝑠 𝑦𝑏𝑠 𝐶𝐷 𝑠𝑔𝑛(𝑝𝑏 − 𝑝𝑟 )√

Koska

puristusvaimennuksen

2(|𝑝𝑏 −𝑝𝑟 |)
𝜌

, 𝑗𝑜𝑠 𝑄𝑏𝑠 > 0

säätölevy-yksikön

läpi

(29)

virtaa

öljyä

ainoastaan

puristusvaimennuksen aikana, tulee yhtälön toteutumiseksi tilavuusvirran olla positiivinen.

Ulosvaimennuksen säätölevy-yksikön tilavuusvirta on toiminta periaatteeltaan täysin
samanlainen kuin puristusvaimennuksen säätölevy-yksikön toiminta. Eroavaisuudet
tilavuusvirran yhtälössä tulevat iskunvaimentajan männästä. Kuvassa 12 iskunvaimentajan
mäntä paluuvaimennuspuolelta.

Kuva 12. Iskunvaimentajan mäntä paluuvaimennuspuolelta.
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Paluuvaimennuksen kanavien halkaisija on suurempi kuin puristusvaimennuksen kanavien,
mutta niiden määrä on puolet pienempi. Puristusvaimennuskanavia oli kuusi ja
paluuvaimennuskanavia kolme. Tästä johtuen tilavuusvirran kaavassa pinta-alan kerroin
pienenee, kanavien suhde kehän pituuteen on paluuvaimennuspuolella 0,24. Tällä
muutoksella paluuvaimennuksen säätölevy-yksikön virtauspinta-alan yhtälöksi tulee.
𝐴𝑟𝑠 = 0,24𝜋𝐷𝑟𝑠 𝑦𝑟𝑠

(30)

Yhtälössä 𝐴𝑟𝑠 on paluuvaimennuksen säätölevy-yksikön virtauspinta-ala, 𝐷𝑟𝑠 on
paluuvaimennuksen säätölevy-yksikön ensimmäisen säätölevyn halkaisija, 𝑦𝑟𝑠 on
paluuvaimennuksen säätölevy-yksikön ensimmäisen säätölevyn taipuma(Talbott, Starkey
2002, s. 7).

Lisäksi paluuvaimennuksen säätölevy-yksikön tilavuusvirranyhtälössä paineiden järjestys
muuttuu, koska mäntä liikkuu ylöspäin. Kun paineiden suunta muutetaan, saadaan
tilavuusvirran yhtälöksi.

𝑄𝑟𝑠 = 0,24𝜋𝐷𝑟𝑠 𝑦𝑟𝑠 𝐶𝐷 𝑠𝑔𝑛(𝑝𝑟 − 𝑝𝑏 )√

2(|𝑝𝑟 −𝑝𝑏 |)
𝜌

, 𝑗𝑜𝑠 𝑄𝑟𝑠 > 0

(31)

Hitaan puristusvaimennuksen venttiilin toiminta perustuu vakiovirtauspinta-alaan, joka on
ulkoisesti säädettävissä halutun suuruiseksi. Hitaan puristusvaimennuksen venttiilin
tilavuusvirta voidaan suoraan laskea turbulenttisen tilavuusvirran yhtälöstä ilman muutoksia
yhtälöön.

2|𝑝𝑏 −𝑝𝑟𝑜 |

𝑄𝑙𝑠 = 𝐴𝑙𝑠 𝐶𝑑 𝑠𝑔𝑛(𝑝𝑏 − 𝑝𝑟𝑜 )√

𝜌

(32)

Yhtälössä 𝑄𝑙𝑠 on hitaan puristusvaimennuksen venttiilin tilavuusvirta, 𝐴𝑙𝑠 on hitaan
puristusvaimennuksen venttiilin virtauspinta-ala riippuen ulkoisen säädön asetuksesta, 𝑝𝑟𝑜
on lisäsäiliön öljykammion paine.

Nopean puristusvaimennuksenventtiilin tilavuusvirta lasketaan yhtälöllä.
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[𝑃𝑏 𝐴ℎ𝑠𝑖 −(𝑘ℎ𝑠 ℎ𝑝𝑟𝑒𝑙𝑜𝑎𝑑 +𝑝𝑟𝑜 𝐴ℎ𝑠𝑟 )]

𝑄ℎ𝑠 = 𝐷ℎ𝑠 {

𝑘ℎ𝑠

} 𝐶𝐷 √

2(𝑝𝑏 −𝑝𝑟𝑜 )
𝜌

𝑄ℎ𝑠 = 0, 𝑗𝑜𝑠 𝑃𝑏 𝐴ℎ𝑠𝑖 − (𝑘ℎ𝑠 ℎ𝑝𝑟𝑒𝑙𝑜𝑎𝑑 + 𝑝𝑟𝑜 𝐴ℎ𝑠𝑟 ) ≤ 0

(33)
(34)

Yhtälössä 𝑄ℎ𝑠 on nopean puristusvaimennuksen venttiilin tilavuusvirta, 𝐷ℎ𝑠 nopean
puristusvaimennuksen venttiilinkaran ulkohalkaisija, 𝐴ℎ𝑠𝑖 on nopean puristusvaimennuksen
venttiilinkaran painepinnanpinta-ala, 𝑘ℎ𝑠 on nopean puristusvaimennuksen venttiilin
jousivakio, ℎ𝑝𝑟𝑒𝑙𝑜𝑎𝑑 on nopean puristusvaimennuksen venttiilin venttiilinjousen esijännitys,
𝐴ℎ𝑠𝑟 on nopean puristusvaimennuksen venttiilinkaran jousipinnan pinta-ala.
Paluuvaimennuksen venttiilin toiminta perustuu säädettyyn vakio pinta-alaan, joten
tilavuusvirta lasketaan samanlaisella yhtälöllä kuin hitaan puristusvaimennuksen venttiilin
tilavuusvirta.

𝑄𝑟𝑒𝑏 = 𝐴𝑟𝑒𝑏 𝐶𝑑 √

2(𝑝𝑟 −𝑝𝑏 )

(35)

𝜌

Yhtälössä 𝑄𝑟𝑒𝑏 on paluuvaimennuksen venttiilin tilavuusvirta, 𝐴𝑟𝑒𝑏 on paluuvaimennuksen
venttiilin virtauspinta-ala riippuen ulkoisen säädön asetuksesta.

Iskunvaimentajassa tapahtuu aina männän liikkuessa männän ohi tapahtuvaa tilavuusvirtaa.
Männän ohivirtaus lasketaan samalla yhtälöllä puristus- ja paluuvaimennuksessa.

𝑄𝑙𝑝 = 𝑠𝑔𝑛(𝑝𝑏 − 𝑝𝑟 ) (

|𝑝𝑏 −𝑝𝑟 |∙𝑒 3
12∙𝜇∙𝑙

+

|𝑥̇ |∙𝑒
2

) ∙ 𝜋 ∙ 𝐷𝑝

(36)

Yhtälössä 𝑄𝑙𝑝 on männän ohivirtauksen tilavuusvirta, 𝑒 on iskunvaimentajan männän ja
putken halkaisijan erotus, 𝑙 on männänrenkaan leveys, 𝑥̇ iskunvaimentajan männän
liikenopeus, 𝐷𝑝 on iskunvaimentajan männän halkaisija (Talbott, Starkey 2002, s. 8).

Lisäsäiliön yksisuuntaventtiili toimii ainoastaan paluuvaimennuksen aikana. Venttiili
perustuu vakio virtauspinta-alaan, joka ei ole ulkoisesti säädettävissä. Tilavuusvirta
yksisuuntaventtiilissä lasketaan yhtälöllä.
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𝑄𝑜𝑤𝑣 = 𝐴𝑜𝑤𝑣 𝐶𝑑 𝑠𝑔𝑛(𝑝𝑟𝑜 − 𝑝𝑏 )√

Yhtälössä

𝑄𝑜𝑤𝑣

on

2|𝑝𝑟𝑜 −𝑝𝑏 |

, 𝑄𝑜𝑤𝑣 = 0 𝑗𝑜𝑠 𝑥̇ > 0

𝜌

Lisäsäiliön

yksisuuntaventtiilin

(37)

tilavuusvirta,

𝐴𝑜𝑤𝑣

on

yksisuuntaventtiilinvirtauspinta-ala

2.8

Iskunvaimentajan paineiden laskeminen

Paluukammion paineen laskemista varten luodaan yksi yhtälö, joka ottaa huomioon kaikki
tilavuusvirrat puristus- ja paluuvaimennuksen aikana. Tilavuusvirtojen ehtojen avulla
määritellään mitkä tilavuusvirrat ovat aktiivisia puristus- ja paluuvaimennuksen aikana.
Paluukammion paine lasketaan yhtälöllä.

𝑝𝑟 = ∫ 𝑉

𝛽
𝑟.𝑖𝑛𝑖𝑡 +(𝐴𝑝 −𝐴𝑟 )𝑥

Yhtälössä

𝑉𝑟.𝑖𝑛𝑖𝑡

[−𝑄𝑟𝑠 + 𝑄𝑏𝑠 + 𝑄𝑙𝑝 − 𝑄𝑟𝑣 − (𝐴𝑝 − 𝐴𝑟 )𝑥̇ ] + 𝑝𝑟𝑔.𝑖𝑛𝑖𝑡

on

paluukammion

tilavuus

simuloinnin

(38)

alussa,

𝐴𝑝

on

iskunvaimentajanmännän pinta-ala, 𝐴𝑟 on iskuvaimentajan männänvarren pinta-ala, 𝑥 on
iskunvaimentajan männän asema, 𝑝𝑟𝑔.𝑖𝑛𝑖𝑡 on iskunvaimentaja lisäsäiliön kaasukammion
paine simuloinnin alussa.

Puristuskammion paine lasketaan samalla periaatteella kuin paluukammion paine, mutta
kammion

paineeseen

vaikuttavien

tilavuusvirtojen

määrä

on

suurempi

koska

puristuskammiosta öljy virtaa myös lisäsäiliöön. Puristuskammion paine lasketaan yhtälöllä.

𝑝𝑏 = ∫ 𝑉

𝛽
𝑏.𝑖𝑛𝑖𝑡 +𝐴𝑝 𝑥

(𝑄𝑟𝑠 − 𝑄𝑏𝑠 − 𝑄𝑙𝑝 + 𝑄𝑟𝑣 − 𝑄ℎ𝑠 − 𝑄𝑙𝑠 + 𝑄𝑜𝑤𝑣 + 𝐴𝑝 𝑥̇ ) + 𝑝𝑟𝑔.𝑖𝑛𝑖𝑡

(39)

Yhtälössä 𝑉𝑏.𝑖𝑛𝑖𝑡 on puristuskammion tilavuus simuloinnin alussa.
Lisäsäiliön öljykammion paine lasketaan kuten edellä, mutta lisäsäiliön öljykammion
tilavuus ja tilavuuden muutos lasketaan lisäsäiliön välimännän aseman perusteella.
Tilavuusvirrat, jotka vaikuttavat lisäsäiliön öljykammion paineeseen koostuvat lisäsäiliöön
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sisään- ja ulosvirtaavista tilavuusvirroista. Lisäsäiliön öljykammion paine lasketaan
yhtälöllä.

𝑝𝑟𝑜 = ∫ 𝑉

𝛽
𝑟𝑜.𝑖𝑛𝑖𝑡 +𝐴𝑚𝑝 𝑥𝑚𝑝

(𝑄𝑙𝑠 + 𝑄ℎ𝑠 − 𝑄𝑜𝑤𝑣 − 𝐴𝑚𝑝 𝑥̇ 𝑚𝑝 ) + 𝑝𝑟𝑔.𝑖𝑛𝑖𝑡

(40)

Yhtälössä 𝑉𝑟𝑜.𝑖𝑛𝑖𝑡 Lisäsäiliön öljykammion tilavuus simuloinnin alussa, 𝐴𝑚𝑝 on lisäsäiliön
välimännän pinta-ala, 𝑥𝑚𝑝 on lisäsäiliön välimännän asema, 𝑥̇ 𝑚𝑝 on lisäsäiliön välimännän
nopeus.

Lisäsäiliön kaasukammion paineen lasketaan yhtälöstä.
𝑝𝑟𝑔.𝑖𝑛𝑖𝑡 𝑉𝑟𝑔.𝑖𝑛𝑖𝑡 𝜗 = 𝑝𝑟𝑔 𝑉𝑟𝑔 𝜗

(41)

Yhtälössä 𝑉𝑟𝑔.𝑖𝑛𝑖𝑡 on kaasukammion tilavuus simuloinnin alussa, 𝜗 on typpikaasun
polytrooppinen vakio 1.3, 𝑝𝑟𝑔 on kaasukammion paine, 𝑉𝑟𝑔 on kaasukammio tilavuus
(Chahine 2011, s. 15).

Kaasukammion välimännän voima voidaan laskea kahdella tavalla. Ensimmäisessä
yhtälössä voima lasketaan paineiden avulla, yhtälöllä.
𝐹𝑚𝑝 = (𝑝𝑟𝑜 − 𝑝𝑟𝑔 )𝐴𝑚𝑝

(42)

Yhtälössä 𝐹𝑚𝑝 on välimännän aiheuttama voima, 𝐴𝑚𝑝 on välimännän poikkipinta-ala
(Chahine 2011, s. 15).

Toisessa yhtälössä välimännän aiheuttama voima lasketaan välimännän kiihtyvyyden ja
massan avulla.
𝐹𝑚𝑝 = 𝑚𝑚𝑝 𝑥̈ 𝑚𝑝

(43)

Yhtälössä 𝑚𝑚𝑝 on välimännän massa, 𝑥̈ 𝑚𝑝 välimännän kiihtyvyys (Chahine 2011, s. 16).
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Kolmas yhtälö, jota tarvitaan kaasukammion tilavuuden muutoksen laskemiseen on.
̇ = 𝐴𝑚𝑝 𝑥̇ 𝑚𝑝
𝑉𝑟𝑜

(44)

̇ on kaasukammion tilavuuden muutos, 𝑥̇ 𝑚𝑝 välimännän nopeus (Chahine
Yhtälössä 𝑉𝑟𝑜
2011, s. 16).

2.9

Iskunvaimentajan säätölevy-yksikön taipuman laskeminen

Iskunvaimentajan säätölevy-yksikön taipumisen laskemiseen käytetään samaa mallia kuin
Talbot/Starkey käyttivät ”An Experimentally Validated Physical Model of a HighPerformance Mono-Tube Damper” -artikkelissa. Säätölevyjen taipuminen perustuu
”Roark’s Formula for Stress and strain” -kirjan yhtälöihin, jotka on esitelty kohdassa 2.2.1.
Lähdemateriaalina käytettävästä ”An Experimentally Validated Physical Model of a HighPerformance

Mono-Tube

Damper”

-tutkimuksesta

poiketen,

opinnäytetyössä

mallinnettavien iskunvaimentajien säätölevy-yksikköjen rakenne poikkeaa rakenteeltaan
merkittävästi.

Säätölevy-yksikön rakenteesta johtuen taipumisen laskemiseen käytettävä malli ei sovellu
suoraan käytettäväksi matemaattisessa mallissa, vaan vaatii osittain mallin rakenteen
muokkaamista. Talbot/Starkeyn tutkimuksessa iskunvaimentajan säätölevy-yksikkö oli
rakenteeltaan ”lineaarinen”, eli ensimmäinen säätölevy oli suurin ja säätölevyjen halkaisijat
pienenivät portaittain. Matemaattisessa mallissa säätölevy-yksikön rakenne sisältää
välilevyn, jolla tarkoitetaan, että säätölevy-yksikön välissä oleva säätölevy on halkaisijaltaan
pienempi kuin säätölevyn jälkeinen säätölevy. Koska säätölevy-yksikkö sisältää välilevyn,
joudutaan säätölevy-yksikön taipuma laskemaan kahdessa vaiheessa. Kuvassa 13 on
matemaattisessa

mallissa

käytettävän

iskunvaimentajan männän rakennekuva.

iskunvaimentajan

säätölevy-yksikön

ja
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Kuva 13. Iskunvaimentajan mäntä ja säätölevy-yksikkö.

Välilevystä johtuen säätölevy-yksikön jäykkyys ei ole lineaarista. Joten säätölevy-yksikön
taipuman laskemista varten pitää tehdä kaksi eri yhtälöä. Kun ensimmäisen säätölevyn
taipuma on yhtä suuri tai pienempi kuin ensimmäisen välilevyn paksuus 𝑡1𝑏 , lasketaan
ensimmäisen säätölevyn taipuma yhtälöllä.
𝑦1 = (𝑦1)|𝑝𝑏−𝑝𝑟 |

(45)

Yhtälössä 𝑦1 on ensimmäisen säätölevyn taipuma ja (𝑦1)|𝑝𝑏−𝑝𝑟 | on ensimmäisen säätölevyn
taipuma paine-eron |𝑝𝑏 − 𝑝𝑟 | vaikutuksesta.
Kun ensimmäisen säätölevyn taipuma ylittää ensimmäisen välilevyn paksuuden, taipuman
laskemista varten tarvitaan yhtälöryhmä, joka on muotoa.
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𝑦1 = (𝑦1)|𝑝𝑏−𝑝𝑟 | − (𝑦1)𝐹12
𝑦2 = (𝑦2)𝐹12 − (𝑦2)𝐹23 = (𝑧1)|𝑝𝑏−𝑝𝑟 | − (𝑧1)𝐹12
𝑦3 = (𝑦3)𝐹23 − (𝑦3)𝐹34 = (𝑧2)𝐹12 − (𝑧2)𝐹23

(46)

𝑦4 = (𝑦4)𝐹34 − (𝑦4)𝐹45 = (𝑧3)𝐹23 − (𝑧3)𝐹34
𝑦5 = (𝑦5)𝐹45 − (𝑦5)56 = (𝑧4)𝐹34 − (𝑧4)𝐹45
𝑦6 = (𝑦6)𝐹56 = (𝑧5)𝐹45 − (𝑧5)𝐹56
Yhtälöryhmässä 𝑦1 − 𝑦6 ovat säätölevyjen 1.- 6. kokonaistaipumia, 𝐹12 − 𝐹56 ovat
säätölevyihin vaikuttavia pistemäisiä rengasvoimia, (𝑦𝑎)𝐹𝑎𝑎 ovat säätölevyjen taipumia
rengasvoimien 𝐹12 − 𝐹56 vaikutuksesta, (𝑧1)|𝑝𝑏−𝑝𝑟 | on ensimmäisen säätölevyn taipuma
määritellyssä kohdassa paine-eron |𝑝𝑏 − 𝑝𝑟 |

vaikutuksesta, (𝑧𝑎)𝐹𝑎𝑎 ovat säätölevyjen

taipumia määritellyssä kohdassa rengasvoimien 𝐹12 − 𝐹56 vaikutuksesta (Talbott, Starkey
2002, s. 9).

Lopuksi kun säätölevy-yksikön taipuman yhtälöryhmässä otetaan tuntemattomat voimat
kertoimiksi, saadaan yhtälöryhmä muotoon.
𝑦1 = (𝑦1)|𝑝𝑏−𝑝𝑟 | − 𝑦1𝐹12 ∙ 𝐹12
𝑦2 = 𝑦2𝐹12 ∙ 𝐹12 − 𝑦2𝐹23 ∙ −𝐹23 = (𝑧1)|𝑝𝑏−𝑝𝑟 | − 𝑧1𝐹12 ∙ 𝐹12
𝑦3 = 𝑦3𝐹23 ∙ 𝐹23 − 𝑦3𝐹34 ∙ 𝐹34 = 𝑧2𝐹12 ∙ 𝐹12 − 𝑧2𝐹23 ∙ 𝐹23

(47)

𝑦4 = 𝑦4𝐹34 ∙ 𝐹34 − 𝑦4𝐹45 ∙ 𝐹45 = 𝑧3𝐹23 ∙ 𝐹23 − 𝑧3𝐹34 ∙ 𝐹34
𝑦5 = 𝑦5𝐹45 ∙ 𝐹45 − 𝑦556 ∙ 𝐹56 = 𝑧4𝐹34 ∙ 𝐹34 − 𝑧4𝐹45 ∙ 𝐹45
𝑦6 = 𝑦6𝐹56 ∙ 𝐹56 = 𝑧5𝐹45 ∙ 𝐹45 − 𝑧5𝐹56 ∙ 𝐹56
2.10 Iskunvaimentimen vaimennusvoiman laskeminen
Iskunvaimentimen vaimennusvoima koostuu iskunvaimentajan männän yli vaikuttavaista
paine-eroista

männän

pinta-alojen

suhteen.

Lisäksi

kitkavoimat

vaikuttavat

kokonaisvaimennusvoimaan. Kuvassa 14 on vapaakappalekuva iskunvaimentajan varsimäntä kombinaatiosta, johon on kuvattu iskunvaimentajan vaimennusvoimaan vaikuttavat
voimat. Iskunvaimentajan liikesuunnasta riippuen suurimmat vaimennusvoimat syntyvät
voimista FRP ja FCP. Voima FCP syntyy puristuskammion paineesta ja iskunvaimentajan
männän pinta-alasta. Voima FRP syntyy paluukammion paineesta ja iskunvaimentajan
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männän pinta-alasta, josta on vähennetty iskuvaimentajan varren poikkipinta-ala. Lisäksi
vaimennusvoimaa syntyy iskunvaimentajassa syntyvästä kitkasta, joita ovat männän ja
iskunvaimentajan putken välinen kitka FFP ja iskuvaimentajan varren ja männän varren
tiivisteen välinen kitka FFR. Lisäksi iskunvaimentajana voiman mallintamisessa on otettava
huomioon ilmakehän paine. Ilmakehän paineen aiheuttama voima syntyy, kun kerrotaan
männän varren halkaisija ilmakehän paineella.

Kuva 14. Vapaakappalekuva iskunvaimentajan mäntä varsi kombinaatiosta.

Iskunvaimentajan vaimennusvoiman yhtälöksi saadaan.
𝐹𝐷𝐶 = −(𝐴𝑝 − 𝐴𝑟 )𝑝𝑟 + 𝐴𝑃 𝑝𝑏 + 𝐹𝐹𝑃 + 𝐹𝐹𝑅 − 𝐹𝑅𝐴𝑡

(48)

Jossa, 𝐹𝐷𝐶 iskunvaimentajan ulkoinen voima eli iskunvaimentajan vaimennusvoima, 𝐹𝐹𝑃 on
iskunvaimentajan

männäntiivisteen

kitkavoima,

𝐹𝐹𝑅

on

iskunvaimentajan

varrentiivisteenkitka, 𝐹𝑅𝐴𝑡 on ilmakehän paine kerrottuna männän varren pinta-alalla (Dixon
2008, s.270).

Mallinnettavista kitkoista iskunvaimentajan männäntiivisteen kitkavoima on suurin.
kitkavoima saadaan laskettua yhtälöllä.
1

𝐹𝐹𝑃 = 𝜋𝜇𝑚 𝐷𝑝 𝑙 (|𝑃𝑏 − 𝑃𝑟 |)
2

(49)
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Yhtälössä 𝜇𝑚 on Coulomb kitkakerroin 0,3 (Dixon 2008, s. 266).
Varrentiivisteen aiheuttama kitka on hyvin pieni verrattuna männäntiivisteen aiheuttamaan
kitkavoimaan, joten varrentiivisteen aiheuttama kitka voidaan jättää huomioimatta mallissa.

2.11 Iskunvaimentajan matemaattisen mallin rakenne
Iskunvaimentajan matemaattisen mallin rakenne on kuvassa 15. Kuvasta on nähtävissä
mallin

päärakenne

ja

mallin

eri

osien

vuorovaikutus

suhteet

toisiinsa.

Iskunvaimentajamalliin tuodaan iskunvaimentajan nopeus ajan funktiona ja mallin avulla
saadaan laskettua iskunvaimentajan vaimennusvoima, jota verrataan iskunvaimentajan
nopeuteen.

Iskunvaimentajan
nopeus

Tilavuuksien ja
tilavuuden muutosten
laskeminen

Tilavuusvirtojen

Paineiden

laskeminen

laskeminen

Vaimennusvoiman
laskeminen

Iskunvaimentajan
vaimennusvoima
Kuva 15. Iskunvaimentajan matemaattisen mallin rakenne
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2.11.1

Matemaattisen mallin rakenne Matlab/Simulink -ohjelmistossa

Matemaattinen malli on luotu Matlab/Simulink -ohjelmistolla, käytetty ohjelmistoversio on
Matlab 2017b Student. Kuvassa 16 on ohjelman päätaso, josta on nähtävissä mallin rakenne.
Malliin tuodaan iskunvaimentajan nopeus sinifunktiona, joka vastaa iskunvaimentajan
dynamometrin työsykliä, ja mallista saadaan ulos iskunvaimentajan vaimennusvoima.
Lisäksi mallista voidaan tutkia kaikkia osa komponentteja kuten kammioiden paineita ja eri
tilavuusvirtoja. Malli koostuu neljästä osa järjestelmästä, joita ovat tilavuuksien laskeminen,
tilavuusvirrat, paineet ja vaimennusvoiman laskeminen. Jokainen Matlab/Simulink
ohjelmaan luotu osajärjestelmä on esitelty kuvissa 17-33.

Kuva 16. Iskunvaimentajamallin päätaso Matlab/Simulink -ohjelmistossa.

Iskunvaimentajan tilavuudet ja tilavuuden muutokset sisään- ja paluuvaimennuskammioissa
lasketaan iskunvaimentajan nopeuden, lähtötilavuuksien ja männän pinta-alojen perusteella.
Kuvassa 17 on Matlab/Simulink -ohjelmaan luotu tilavuuksien laskemisen osajärjestelmä.
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Kuva
17. Tilavuuksien ja tilavuuden muutoksien osajärjestelmä.

Iskunvaimentajan tilavuusvirrat lasketaan jokaiselle komponentille erikseen. Mallinnetut
tilavuusvirrat ovat nähtävissä kuvassa 18. Tilavuusvirrat lasketaan paineiden avulla ja lisäksi
männän ohivirtauksen tilavuusvirtaan vaikuttaa iskunvaimentajan nopeus.
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Kuva 18. Tilavuusvirtojen laskemisen osajärjestelmä.
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Puristusvaimennuksen ja paluuvaimennuksen tilavuusvirrat lasketaan molemmat samalla
periaatteella. Kuvissa 19 ja 20 on nähtävissä puristus- ja paluuvaimennuksen
tilavuusvirtojen Simulink -mallit. Säätölevy-yksikön taipuman yhtälöiden laskeminen on
tehty Matlab -ohjelmassa, josta yhtälöiden laskeminen on tuotu Simulink -malliin
Interpreted MATLAB fcn funktion avulla. Säätölevy-yksikön taipuman laskeminen on jaettu
kahteen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa säätölevy-yksikön taipumaan vaikuttaa
ainoastaan ensimmäinen säätölevy ja kun ensimmäisen säätölevyn taipuma ylittää
välisäätölevyn paksuuden kohdassa 𝑧|𝑝𝑏−𝑝𝑟 | lasketaan säätölevy-yksikön taipuma koko
säätölevy-yksikön avulla.

Kuva 19. Puristusvaimennuksen säätölevy-yksikön tilavuusvirran osajärjestelmä.
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Kuva 20. Paluuvaimennuksen säätölevy-yksikön tilavuusvirran osajärjestelmä.

Kuva 21. Hitaan puristusvaimennuksen venttiilin tilavuusvirran osajärjestelmä.

Kuva 22. Nopean puristusvaimennuksen venttiilin tilavuusvirran osajärjestelmä.
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Kuva 23. Paluuvaimennuksen venttiilin tilavuusvirran osajärjestelmä.

Kuva 24. Yksisuuntaventtiilin tilavuusvirta osajärjestelmä.

Kuva 25. Männän ohivirtauksen tilavuusvirran osajärjestelmä.
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Paineiden

laskeminen

on

jaettu

neljään

osajärjestelmään.

Paineet

lasketaan

puristuskammiolle, paluukammiolle ja lisäsäiliön öljykammiolle, näiden lisäksi lasketaan
lisäsäiliön kaasukammion paine ja tilavuus. Kuvassa 22. on kuvattu paineiden laskemisen
osajärjestelmä.

Kuva 26. Paineiden laskemisen osajärjestelmä.
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Kuva 27. Puristuskammion paineen laskeminen.

Kuva 28. Paluukammion paine.
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Kuva 29. Lisäsäiliön öljykammion paineen laskeminen.

Kuva 30. Lisäsäiliön osajärjestelmä.

Kuva 31. Lisäsäiliön kaasukammion paine.
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Kuva 32. Lisäsäiliön välimännän osajärjestelmä.

Kuva 33. Iskunvaimentajan vaimennusvoiman osajärjestelmä.
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3

TULOKSET

Opinnäytetyön tulokset ovat saatu Matlab/Simulink -ohjelmaan tehdystä iskunvaimentimen
matemaattisesta mallista.

Tulokset on jaettu kolmeen osioon. Ensimmäisessä osiossa kuvaan simulaatioissa käytetty
signaali ja mallista saatu iskunvaimentajan vaimennusvoiman kuvaaja. Toisessa osiossa
tutkitaan menetelmät osiossa kuvattujen yhtälöiden pohjalta luodun mallin toimintaa, mallin
eri komponenttien asetuksia muuttamalla. Tutkittavat komponentit ovat säätölevy-yksikön
muutokset ja iskunvaimentajan ulkoisesti säädettävien komponenttien asetusten muutokset.
Lisäksi

ensimmäisessä

osiossa

lopussa

tarkastellaan

mallista

saatujen

tulosten

luotettavuutta. Kolmannessa osiossa tarkastellaan mallin säätämisen mahdollisuuksia tulevia
dynamometrituloksia varten.

Tulokset on esitetty pääsääntöisesti muodossa, joka vastaa iskunvaimentajadynamometristä
saatavia tuloksia. Poikkeuksen tuloksissa tekevät ensimmäisen säätölevyn taipuman
tarkastelu, iskunvaimentimen paineiden tarkastelu ja tilavuusvirtojen erotuksen tarkastelu,
koska kyseisiä tuloksia ei ole saatavissa dynamometritestauksen avulla.

3.1

Simuloinnissa käytetty signaali ja iskunvaimentajan vaimennusvoiman kuvaaja

Kaikissa ajetuissa simulaatioissa iskunvaimentajan nopeussignaali tuotiin siniaallon
muotoisena, koska siniaaltosignaali vastaa iskunvaimennin dynamometrien liikettä. Kuvassa
34 on käytetty signaali, jota käytettiin kaikissa simulaatioissa, lukuun ottamatta
simulointitaajuuden muutoksen vaikutuksen tutkimista.
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Iskunvaimentajan nopeus [m/s]

1,5

1

0,5

0
0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

0,18

0,2

-0,5

-1

-1,5

Simulointi aika [s]

Kuva 34. Simuloinnissa käytetty iskunvaimentajan nopeussignaali

Iskunvaimentimen toimintaa tutkittaessa on tärkeää tietää mikä on iskunvaimentimen
vaimennusvoima,

iskunvaimentajan

liikenopeuden

funktiona.

Kuvassa

35

on

iskunvaimentimen matemaattisen mallin simulaatiosta saatu vaimennuskäyrä nopeuden
funktiona. Iskunvaimentajan positiiviset vaimennusvoimat syntyvät puristusvaimennuksen
aikana ja negatiiviset arvot paluuvaimennuksen aikana. Kuvasta on havaittavissa, että
iskunvaimentimen vaimennusvoima ei ole nolla, vaikka iskunvaimentajan liikenopeus on
nolla. Voima muodostuu iskunvaimentajan kaasun paineesta ja männän pinta-alojen
suhteesta. Lisäksi kaavioista on nähtävissä, että vaimennusvoima iskunvaimentajassa
riippuu

iskunvaimentajan

nopeuden

muutoksen

suunnasta.

Puristus-

ja

paluuvaimennuksessa vaimennusvoima on suurempi, kun nopeus on laskeva. Kuvaan 35 on
myös merkitty iskunvaimentaja mallin toiminnan kannalta merkittäviä toimintoja.
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Kuva 35. Iskunvaimentajan vaimennusvoiman kuvaaja

3.2

Iskunvaimentajan matemaattisen mallin toiminnan tutkiminen, komponenttien
parametrejä muuttamalla

Iskunvaimentajan

komponenttien

parametrien

tulosten

tutkiminen

on

suoritettu

iskunvaimentajan nousevalla nopeudella, koska iskunvaimentajan dynamometritulokset
mitataan iskunvaimentajan nousevalla nopeudella.

Iskunvaimentajan

matemaattisella

mallilla

on

tehty

simulaatiot

etu-

ja

takaiskunvaimentajasta. Etu- ja takaiskunvaimentimet eroavat toisistaan ainoastaan
iskunvaimentajan säätölevy-yksikköjen osalta. Puristusvaimennus puolella säätölevyyksiköt eroavat rakenteeltaan erittäin paljon toisistaan. Paluuvaimennuspuolella säätölevyyksiköt ovat rakenteeltaan hyvin samankaltaisia, takaiskunvaimentimessa ensimmäinen
säätölevy on paksumpi ja viimeinen säätölevy suurempi halkaisijaltaan. Kuvassa 36 on

55

nähtävissä simuloidut vaimennusvoimien kuvaajat etu- ja takaiskunvaimentimista. Kuvasta
on huomattavissa, että iskunvaimentimet eroavat vaimennusvoimaltaan huomattavasti
toisistaan. Puristusvaimennuspuolella etuiskunvaimentajan vaimennusvoima on hyvin
lineaarinen

nopean

puristusvaimennus

venttiilin

aukeamiskohtaan

saakka.

Takaiskunvaimentajan vaimennusvoima on huomattavasti progressiivisempi ja nopean
puristusvaimennus

venttiilin

aukeamiskohta

on

vaikeampi

havaita

kuvasta.

Paluuvaimennuspuolella vaimennusvoiman kuvaajat ovat muodoltaan hyvin samanlaiset,
mutta takaiskunvaimentimen vaimennusvoima kasvaa progressiivisemmin.

Kuva 36. Etu- ja takaiskunvaimentajan simuloidut vaimennusvoimakuvaajat.

Nopean puristusvaimennus venttiilin toimintaa on tutkittu simulaatioilla muuttamalla
venttiilinjousen esijännitystä, joka vastaa todellisen iskunvaimentajan toiminta periaatetta.
Simulaatiot on tehty kolmella eri jousen esijännityksellä. Kuvassa 37 on nähtävissä venttiilin
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jousen esijännityksen vaikutus iskunvaimentajan toimintaa. Kuvaajien selitteissä on
merkitty venttiilinjousen esijännitys millimetreinä. Kuvasta on huomattavissa, että
esijännityksen muuttaminen vaikuttaa ainoastaan nopean puristusvaimennus venttiilin
aukeamiskohtaan iskunvaimentajan nopeuden suhteen. Mitä pienempi esijännitys on sitä
aikaisemmin venttiili aukeaa.

Kuva 37. Iskunvaimentajan nopean puristusvaimennuksen venttiilin esijännityksen
muutoksen vaikutus, iskunvaimentajan vaimennusvoimaan.

Hitaan puristusvaimennus venttiilin toimintaa on tutkittu kolmella eri venttiilinkaran
asennolla. Kuvasta 38 on nähtävissä venttiiliin säädetyn virtauspinta-alan vaikutus
vaimennusvoimaan.

Kuvaajien

selitteisiin

on

merkitty venttiilin

virtauspinta-ala

neliömetreinä. Kuvasta on nähtävissä, että hitaan puristusvaimennuksen venttiiliin asetus
vaikuttaa vaimennusvoimaan, kunnes nopean puristusvaimennuksen venttiili aukeaa.
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Lisäksi on havaittavissa, että hitaan puristusvaimennuksen venttiilin asetus vaikuttaa nopean
puristusvaimennus venttiilin toimintaan muuttamalla nopean puristusvaimennus venttiilin
aukeamiskohtaa. Hitaan puristuksenvaimennuksen venttiilin asetus ei kuitenkaan vaikuta
vaimennusvoimaan nopean puristusvaimennus venttiilin aukeamisen jälkeen.

Kuva 38. Hitaan puristusvaimennus venttiilin virtauspinta-alan muutoksen vaikutus
puristusvaimennus voimaan.

Koska hitaan puristusvaimennus venttiilin läpi pääsee tapahtumaan tilavuusvirtaa myös
ulosvaimennuksen aikana, on sen vaikutusta myös ulosvaimennukseen syytä tarkastella.
Kuvassa 39 on hitaan puristusvaimennus venttiilin asetuksen muuttamisen vaikutus
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ulosvaimennukseen. Kuvasta on havaittavissa, että hitaan puristusvaimennus venttiilin
asetuksella ei ole käytännössä mitään vaikutusta. Tämä johtuu siitä, että hitaan
puristusvaimennuksen venttiili on kytketty rinnan lisäsäiliön yksisuuntaventtiilin kanssa,
jolla on huomattavasti suurempi virtauspinta-ala.
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39.

Hitaan

puristusvaimennus

virtauspinta-ala 3,85*10^-6 (m^2)

venttiilin

virtauspinta-alan

vaikutus

paluuvaimennukseen.

Paluuvaimennuksen venttiilin toimintaa on simuloitu kolmella eri venttiilinkaran asennolla.
Kuvasta 40 on nähtävissä venttiilin säädetyn virtauspinta-alan vaikutus iskunvaimentajan
vaimennusvoimaan. Kuvaajien selitteisiin on merkitty virtauspinta-alat. Simulointi on tehty
pelkästään paluuvaimennuksessa, koska paluuvaimennuksen venttiili on sarjassa
yksisuuntaventtiilin kanssa, joten venttiilin läpi ei pääse tapahtumaan tilavuusvirtaa
puristusvaimennuksen aikana. Kuvasta on nähtävissä, että venttiilin asetus vaikuttaa koko
paluuvaimennuksen ajan kaikilla iskunvaimentajan liikenopeuksilla.
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Iskunvaimentajan vaimennus ominaisuuksien hienosäätäminen tehdään yleisesti ottaen
edellä kuvattujen venttiilien asetuksia muuttamalla. Kun iskunvaimentajan vaimennus
ominaisuuksia halutaan muuttaa enemmän, vaimennusvoiman kuvaajan muotoa tai
lisätä/vähentää vaimennusvoimaa merkittävästi, muutetaan iskunvaimentajan säätölevyyksiköitä.

Kuvassa 41 on eri säätölevy muutosten vaikutusta ensimmäisen säätölevyn taipumaan.
Kuvassa 42 on samojen muutosten vaikutus iskunvaimentajan vaimennusvoimaan.
Ensimmäisen säätölevyn aukeama on tärkeä, koska se määrittelee iskunvaimentajan männän
läpi tapahtuvan tilavuusvirran virtauspinta-alan. Kuvasta 41 on havaittavissa kuinka pienet
muutokset vaikuttavat ensimmäisen säätölevyn aukeamaan. Iskunvaimentajien säätölevyyksikön muutoksia tehtäessä onkin tärkeä ymmärtää miten muutokset vaikuttavat säätölevy-
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yksikön käytökseen. Kuvasta 42 voidaan havaita, että kun iskunvaimentajan ominaisuuksiin
halutaan vaikuttaa niin sanotulla nopean puristusvaimennuksen alueella, kuitenkaan
muutamatta iskunvaimentajana vaimennusvoimaa hyvin alhaisilla nopeuksilla, kannattaa
säätölevy-yksikön muutokset tehdä ensimmäisen välilevyn jälkeiseen säätölevyihin. Kun
muutoksia halutaan tehdä niin sanotulle hitaan puristusvaimennuksen alueelle, kannattaa
säätölevy-yksikön muutokset tehdä ensimmäiseen säätölevyyn tai ensimmäiseen välilevyyn.

Kuva 41. Säätölevy-yksikön muutosten vaikutus ensimmäisen säätölevyn taipumaan

61

3500

3000

Vaimennusvoima [N]

2500

2000

1500

1000

500

0

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Iskunvaimentajan nopeus [m]
Vakio säätölevy-yksikkö
Ensimmäisen säätölevyn paksuus 0,3mm -> 0,25mm
Välilevyn halkaisija 24mm -> 22mm
Välilevyn korkeus 0,1mm -> 0,2mm
Kolmannen säätölevyn paksuu 0,25mm -> 0,3mm

Kuva 42. Säätölevy-yksikön muutosten vaikutus iskunvaimentajan vaimennusvoimaan.

62

Iskunvaimentajan matemaattisen mallin kaikki simulaatiot on tehty 40 rad/sek signaalin
taajuudella. Käytetyn signaalin taajuuden vaikutusta simulaatioiden tuloksiin on esitetty
kuvassa 43. Taulukossa 1 on kuvattu signaalin taajuuden vaikutusta simulaation kestoon ja
simulaatioon kuluneeseen aikaan. Kuvasta 43 on havaittavissa että, signaalin taajuuden
nostaminen kasvattaa tulosten hystereesiä ja taajuuden pienentäminen pienentää hystereesiä.
Taulukosta 1. on taas havaittavissa, että kun signaalin taajuutta lasketaan, simuloinnin kesto
ja simulointiin kulunut aika kasvaa merkittävästi.
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Kuva 43. Eri simulointitaajuuksien vaikutus vaimennusvoimaan.

Taulukko 1. Simulointi ajat
Signaalin
taajuus
20 rad/s
40 rad/s
60 rad/s

Simulaatio kesto
0,471
s
0,236
s
0,157
s

Iskunvaimentajan

matemaattisen

Simulointiin
aika
354
165
98

kulunut
s
s
s

mallin toimivuutta voidaan arvioida

tutkimalla

iskunvaimentajan kammioissa vallitsevia paineita simuloinnin aikana. Kuvassa 44 on
iskunvaimentajan paineet puristus- ja paluukammioissa simulaation aikana. Kuvasta on
nähtävissä, että iskunvaimentajan paine on paluukammiossa hyvin epärealistinen.
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aikana

paluukammion

paine

menee

negatiiviseksi

ja

paluuvaimennuksen aikana paluukammion paine nousee epärealistisen suureksi.
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Kuva 44. Iskunvaimentajan paineet sisään- ja paluuvaimennuskammioissa simuloinnin
aikana.

Koska paineen käyttäytyminen on epärealista, tutkitaan paineen laskemiseen tarvittavien
tilavuusvirtojen käyttäytymistä. Kuvassa 45 on tilavuusvirtojen erotus puristus- ja
paluukammioissa simuloinnin aikana. Kuvasta on havaittavissa, että paluukammion
tilavuusvirtojen erotus on suurta paluu- ja puristusvaimennuksen aikana, mikä selittää
epärealistista paineen käyttäytymistä, joka oli nähtävissä kuvassa 44. Puristuskammion
tilavuusvirtojen

erotus

pysyy

pienenä

paluuvaimennuksen

puristusvaimennuksen aikana tilavuusvirtojen erotus kasvaa merkittävästi.

aikana,

mutta
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Kuva 45. Tilavuusvirtojen erotus puristus- ja paluukammioissa, simuloinnin aikana.

3.3

Iskunvaimentaja mallin säätäminen saatujen tulosten perusteella

Koska iskuvaimentimien dynamometritestausta ei ole suoritettu, ei iskunvaimentajamallin
säätämistä voida tehdä dynamometritulosten perusteella. Iskunvaimentimen matemaattisen
mallin säätäminen täytyy suorittaan simuloinnista saatujen tietojen perusteella. Kuten
kuvasta 44 huomattiin, iskunvaimentajan paine paluukammiossa on epärealistinen, joten
voidaan todeta, että matemaattinen malli tarvitsee säätämistä.

Koska iskunvaimentaja mallin mitat on saatu mittaamalla oikeasta iskunvaimentajasta, tulee
iskunvaimentajamallin säätäminen keskittyä arvoihin jotka perustuvat perusteltuihin
olettamuksiin. Näitä arvoja iskunvaimentaja mallissa ovat, iskunvaimentajan ensimmäisen
säätölevynvirtauspinta-alan kerroin puristuspuolella 0,44 ja paluu puolella 0,24. Mallissa
ilman

muutoksia

ensimmäiseen

säätölevyyn

vaikuttava

paineenpinta-ala

vastaa

iskunvaimentajan männän kanavien pinta-alaa.

Kuvassa 46 on virtauspinta-ala kertoimen ja paine pinta-ala muutosten vaikutus puristus- ja
paluukammion paineisiin. Kuvasta 46 on havaittavissa, että pinta-ala kertoimen ja
painepinta-alan muutokset laskevat paluukammion paineita merkittävästi. Paluukammion
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paine puristusvaimennuksen aikana muuttuu realistisiin lukemiin, mutta paineen hystereesi
kasvaa molemmissa tapauksissa puristusvaimennuksen aikana.

Puristuskammion paineissa muutokset ovat huomattavasti pienemmät, mutta paineen
hystereesi

nousevan

ja

laskevan

nopeuden

välillä

kasvaa

jonkin

verran

puristusvaimennuksen aikana.

Kun paluukammion paineet on saatu realistisemmalla tasolla, tutkitaan muutosten vaikutusta
iskunvaimentimen

vaimennusvoimaan.

Kuvassa

47

on

muutosten

vaikutus

iskunvaimentimen vaimennusvoimaan nopeuden funktiona. Kuvasta on nähtävissä, että
molemmat muutokset laskevat saatua vaimennusvoimaa, niin puristusvaimennuksessa kuin
paluuvaimennuksessa, kuitenkin niin että vaimennusvoiman kuvaajien muoto ei muutu
merkittävästi. Lisäksi paluuvaimennuksen voiman hystereesi nousevan ja laskevan
nopeuden välillä pienenee. Puristusvaimennuksessa voiman hystereesissä ei tapahdu
merkittävää muutosta.
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Kuva 47. Pinta-alan kertoimen ja painepinta-alan muutosten vaikutus vaimennusvoimaan.

Jotta tehtyjen muutosten vaikutusta voitaisiin arvioida tarkemmin, on seuraavaksi tutkittava
muutosten vaikutusta tilavuusvirtojen muutoksiin puristus- ja paluukammioissa. Kuvassa 48
on muutosten vaikutus puristuskammion tilavuusvirtojen erotukseen. Kuvasta 48 on
havaittavissa, että painepinta-alan kasvattaminen suurentaa tilavuusvirtojen erotusta
puristusvaimennuksen aikana, kun iskunvaimentajan nopeus on välillä 0 – 0,1 m/s. Mutta
iskunvaimentimen nopeuksilla 0,1 – 0,2 m/s tilavuusvirtojen erotuksen käyttäytyminen on
tasaisempaa. Virtauspinta-alan kertoimen muutos myös kasvattaa tilavuusvirtojen erotusta
puristusvaimennuksen aikana iskunvaimentajan nopeuksilla 0 – 0,1 m/s, verrattuna malliin
ilman muutoksia, mutta ei niin merkittävästi kuin painepinta-alan muutos. Iskunvaimentajan
nopeuksilla 0,1 -0,22 m/s, virtauspinta-alan kertoimen muutos tekee tilavuusvirtojen
erotuksen

käyttäytymisestä

epävakaampaa

kuin

painepinta-alan

muutos.

Paluuvaimennuksen aikana ei ole havaittavissa selkeää muutosta tilavuusvirtojen
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erotuksessa, mutta verrattuna malliin ilman muutoksia suuri tilavuusvirran erotuksen piikki
tulee pienemmäksi.
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Seuraavaksi tarkastellaan muutosten vaikutusta paluukammion tilavuusvirtojen erotukseen.
Kuvassa 49 on muutosten vaikutus paluuvaimennuskammion tilavuusvirtojen erotukseen.
Kuvasta on havaittavissa, että virtauspinta-alan kertoimen muutos pienentää tilavuusvirtojen
erotusta

paluuvaimennuksen

aikana

merkittävästi.

Puristusvaimennuksen

aikana
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virtauspinta-alan kertoimen muutos suurentaa tilavuusvirtojen erotusta. Painepinta-alan
muutos pienentää myös tilavuusvirtojen erotusta paluuvaimennuksen aikana, mutta ei niin
merkittävästi kuin virtauspinta-alan kertoimen muutos. Puristusvaimennuksen aikana
painepinta-alan muutos taas pienentää merkittävästi tilavuusvirtojen erotusta.
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Kuva 49. Virtauspinta-alan kertoimen ja painepinta-alan muutosten vaikutus paluukammion
tilavuusvirtojen erotukseen.
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4

TULOSTEN TARKASTELU

Tulosten tarkastelu on jaettu kolmeen osioon. Osioiden jaossa käytetään samaa jakoa kuin
tulokset kappaleessa. Lisäksi tulosten tarkastelun kappaleen lopussa on yhteenveto
tuloksista.

4.1

Simuloinnissa käytetty signaali ja iskunvaimentajan vaimennusvoiman kuvaaja

Kun tarkastellaan iskunvaimentajan vaimennusvoiman kuvaajaa, on nähtävissä, että
iskunvaimentimen vaimennusvoimat, varsinkin paluuvaimennuspuolella ovat erittäin
suuret.

Lisäksi hystereesi nousevan ja laskevan nopeuden alueella on erittäin suurta

paluuvaimennuksessa. Puristusvaimennuksessa matemaattinen malli näyttäisi toimivan
huomattavasti

loogisemmin.

vaimennusvoimista

Iskunvaimentajan

huolimatta

näyttäisi

matemaattinen
järkevältä.

malli

suurista

Vaimennuskuvaajasta

puristusvaimennuksessa on selkeästi havaittavissa muutokset, joita ovat vaimennusvoiman
muuttuminen, kun ensimmäisen säätölevyn taipuma ylittää välilevyn paksuuden ja nopean
puristusvaimennus venttiilin aukeaminen.

4.2

Iskunvaimentajan matemaattisen mallin toiminnan tutkiminen komponenttien
parametrejä muuttamalla

Simuloitavien etu- ja takaiskunvaimentimien vaimennusvoiman kuvaajia verrattaessa on
selkeästi havaittavissa merkittäviä eroja, koska säätölevy-yksiköt eroavat toisistaan
huomattavasti puristusvaimennuspuolella. Vaikuttaa loogiselta, että kuvaajan muoto on
hyvin erilainen. Toisaalta vaimennusvoimien ero on erittäin merkittävä, joten on vaikea
arvioida tuloksen todenmukaisuutta. Paluuvaimennuspuolella vaimennuskuvaajien muoto
on hyvin saman tyyppinen. Takaiskunvaimentimen vaimennusvoiman maksimiarvo
paluuvaimennuspuolella on erittäin paljon suurempi kuin etuiskunvaimentajassa. Kuvaajan
muodon pysyminen hyvin samanlaisena vaikuttaa loogiselta, koska säätölevypakat eroavat
vain vähän toisistaan. Maksimivoimien ero ei taas vaikuta loogiselta, koska
takaiskunvaimentajan maksimivaimennusvoima kasvaa erittäin paljon. Mutta positiivista
tuloksissa on, että säätölevy-yksikön muutokset vaikuttavat selkeästi mallin toimintaan.
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Eri ulkoisesti säädettävien venttiilien toiminnan tuloksia tarkasteltaessa on selkeästi
havaittavissa,

että

puristusvaimennus

muutokset

vaikuttavat

loogisesti

mallin

toimintaan.

Nopean

venttiilin ulkoisella esijännityksen säädöllä saadaan venttiilin

aukeamiskohtaa säädettyä loogisesti. On kuitenkin vaikea arvioida, onko muutosten
suuruusluokka

oikeassa

suhteessa

puristusvaimennuksen venttiilin toiminta

oikeaan

iskunvaimentimeen.

on myös

hyvin

loogista.

Hitaan

Vaikutusten

suuruusluokan arviointi on myös haastavaa, mutta venttiilimuutokset vaikuttavat kuitenkin
suhteellisen vähän mallin toimintaan. Paluuvaimennuksen venttiilin toiminta on myös
loogista, mutta muutoksien vaikutus paluuvaimennusvoimaan vaikuttavat suhteettoman
suurilta. Tosin on todettava, että ulosvaimennuksen venttiilin säätöalue on huomattavasti
suurempi kuin hitaan puristusvaimennuksen venttiilin, joka toimiin samalla periaatteella
kuin paluuvaimennuksen venttiili.

Iskunvaimentajan matemaattinen malli reagoi hyvin ja loogisesti säätölevy-yksikön
muutoksiin.

Säätölevy-yksikön

muutoksia tarkasteltaessa ensimmäisen säätölevyn

taipumaan, vaikutukset on selkeästi nähtävissä ja säätölevy-yksikön taipuman laskeminen
näyttäisi toimivan erittäin loogisesti. Säätölevy-yksikön muutoksia tehdessä onkin erittäin
tärkeää pystyä havaitsemaan muutoksien vaikutus ensimmäisen säätölevyn taipumaan, joka
auttaa ymmärtämään taipuman käyttäytymistä muutoksia tehtäessä. Vaimennusvoiman
kuvaajan tuloksia tarkasteltaessa muutokset ovat myös selkeästi havaittavissa. Muutoksien
suuruusluokan vaikutus vaimennusvoimaan vaikuttaa myös loogiselta.

Iskunvaimentajan simulointitaajuuden muutoksien tuloksista voidaan päätellä, että kun
tuloksien

tarkkuutta

halutaan

parantaa,

kannattaa

taajuutta

laskea.

Kun

iskunvaimentajamallissa halutaan tutkia eri muutosten vaikutusta, kannattaa taas taajuutta
nostaa, koska taajuuden nostaminen lyhentää merkittävästi simulointiin kulunutta aikaa.
Näin eri muutosten tutkimisesta saadaan tehokkaampaa.

Tulosten luotettavuutta tarkasteltaessa voidaan todeta, että ilman mallin säätämistä
iskunvaimennin mallin tulokset ovat hyvin epäluotettavia. Tämä on selkeästi havaittavissa
varsinkin paluuvaimennuspuolelta saaduista tuloksista. Kun tarkastellaan paineen
käyttäytymistä paluuvaimennuksen aikana, paine paluukammiossa on hyvin epärealistinen
ja tämä tekee saaduista tuloksista epäluotettavia. Kun tarkastellaan tilavuusvirtojen
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erotuksen tuloksia, on selkeästi havaittavissa mistä paineen käyttäytyminen johtuu. Suuret
paineen vaihtelut tulevat liian pienistä säätölevy-yksikköjen tilavuusvirroista. Vaikka
saatuja tuloksia voidaan pitää epäluotettavina, on silti positiivista huomata, että malli toimii
silti loogisesti ja malli reagoi muutoksiin loogisesti.

4.3

Iskunvaimentajamallin säätäminen saatujen tulosten perusteella

Mallin säätämisen tuloksia tarkasteltaessa on havaittavissa, että virtauspinta-alan kertoimen
tai

painepinta-alan

säätämisellä

päästään

jo

paljon

luotettavampiin

tuloksiin.

Paluuvaimennus puolella merkittävämmät muutokset saadaan tehtyä virtauspinta-ala
kertoimen muutoksella. Tämä on havaittavissa niin vaimennusvoiman kuvaajasta kuin
tilavuusvirtojen
pienentää

käyttäytymisestä.

merkittävästi

Puristusvaimennuksessa

tilavuusvirtojen

eroa

ja

painepinta-alan

pienentää

paineen

muutos

hystereesiä

puristuskammiossa. Lisäksi painepinta-alan muutos ei tee vaimennusvoiman kuvaajaan
suurta muutosta, kun ensimmäisen säätölevyn taipuma ylittää välilevyn paksuuden. Kuvassa
50 on muutosten vaikutus vaimennusvoimaan puristusvaimennuksen alhaisilla nopeuksilla.
Virtauspinta-ala kertoimen muuttaminen puristusvaimennus puolella kasvattaa paineen
hystereesiä enemmän kuin painepinta-alan muutos ja vaimennusvoiman kuvaajaan tulee
suurempi porras, kun ensimmäisen säätölevyn paksuus ylittää välilevyn paksuuden. Saatujen
tulosten perusteella vaikuttaisi että, paluuvaimennus puolella virtauspinta-ala kerroin on
liian pieni ja puristusvaimennuspuolella painepinta-ala on liian pieni.
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Kuva 50. Virtauspinta-ala kertoimen ja painepinta-alan muutos vaikutus vaimennusvoimaan
puristusvaimennuksessa, kun ensimmäisen säätölevyn taipuma ylittää välilevyn paksuuden.

4.4

Yhteenveto tuloksista

Opinnäytetyössä tehty iskunvaimentajan matemaattinen malli saavutti sille asetetut
tavoitteet. Malliin saatiin luotua kaikki komponentit, joiden toimintaa voidaan
dynamometritestauksella todentaa, lisäksi komponenttien toiminta on realistista. Mallin
vaimennusvoiman kuvaajan muoto vaikuttaa todenmukaiselta ja vaimennusvoimien suuruus
vaikuttaa

realistiselta

dynamometritestit

mallin

tulevat

säätämisen

kertomaan

kuinka

jälkeen.
paljon

Tulevaisuudessa

tehtävät

mallin

eroavat

tulokset

dynamometrituloksista. Lisäksi dynamometritulokset kertovat tarvitseeko malli säätämistä,
kun tehdään säätölevy-yksikköön muutoksia. Jos mallin tulokset muuttuvat merkittävästi
verrattuna dynamometrituloksiin, kun säätölevy-yksikköä muutetaan, asettaa se mallin
toimivuuden kyseenalaiseksi.

Kun malli saadaan toimimaan riittävällä tarkkuudella, tulokset vastaavat lähes täydellisesti
dynamometrituloksia, pystytään mallia hyödyntämään merkittävästi iskunvaimentajien
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kehitystyössä. Esimerkkinä näistä mahdollisuuksista olisi ralliautosta iskunvaimentajien
liike-antureista kerätyn tiedon käyttäminen mallin signaalina, jolloin pystyttäisiin suoraan
tutkimaan iskunvaimentajan toimintaa ajotilanteissa ja sitä kautta löytämään alueita joilla
iskunvaimentajiin tulisi tehdä muutoksia. Vaikka mallia ei saataisi viritettyä täydellisesti
vastaamaan dynamometri tuloksia, se silti on tärkeä työkalu iskunvaimentimien
kehitystyössä. Mallia pystytään hyödyntämään, kun tutkitaan säätölevy-yksikön muutoksia
ja kehittämään uusia versioita ulkoisella säädöllä varustetuista venttiileistä.
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5

JOHTOPÄÄTÖKSET

Opinnäytetyössä luodun iskunvaimentajan matemaattinen malli on valmis vertailevia
dynamometritestejä varten. Luotu matemaattinen malli näyttäisi toimivan täysin oikein ja
loogisesti. Kaikki malliin luodut komponentit toimivat loogisesti ja muutokset, on selkeästi
havaittavissa

mallista

saaduissa

iskunvaimentajan

vaimennusvoima

kuvaajissa.

Matemaattisen mallin tulokset parametrien säätämisen jälkeen vaikuttavat huomattavasti
uskottavammilta. Alkuperäisen mallin tulosten epäluotettavuus johtuukin suurelta osin liian
pienistä tilavuusvirroista säätölevy-yksikköjen läpi.

Vaikka ei pystytä sanomaan vastaako tehdyn matemaattisen mallin tulokset oikean
iskunvaimentajan antamia vaimennusarvoja, se silti on hyvä työkalu, kun halutaan tutkia
säätölevy-yksikön muutosten vaikutusta iskunvaimentajan toimintaa. Lisäksi matemaattinen
malli tarjoaa paljon tietoa iskunvaimentajan toiminnasta jota ei ole saatavissa
iskunvaimentajan dynamometritestauksella ilman erikoisjärjestelyjä. Näitä tietoja ovat
säätölevy-yksikön taipuman tutkiminen, tilavuusvirtojen suuruuksien tutkiminen ja
iskunvaimentajan paineiden tutkiminen.

Iskunvaimentajan matemaattista mallia saadaan tuskin koskaan vastaamaan täydellisesti
oikeaa iskunvaimentajaa. Tämä johtuu pääosin käytetystä teoriasta säätölevy-yksikön
taipumisen laskemisessa, joka pohjautuu pyöreiden levyjen taipuman analyyttisiin
kaavoihin. Ongelmana on, että teoria on luotu tasaisesti jakaantuneelle paineelle ja
pistemäisille

rengasvoimille.

Kun

mallinnetussa

iskunvaimentimessa

mäntä

on

puristusvaimennuspuolella kuusi kanavainen ja paluuvaimennuspuolella kolme kanavainen,
tästä paine jakaantuu epätasaisesti ensimmäisen säätölevyn pinnalle. Lisäksi pyöreiden
levyjen teoriassa säätölevyjen taipumamuoto on tasainen koko pinta-alalle, kun
iskunvaimentajassa porttijaosta johtuen säätölevyjen taipumamuoto on ”kolmen siiven”
muotoinen.

Tulevaisuudessa

tehtävät

dynamometritestit

tulevat

kertomaan

kuinka

paljon

iskunvaimentimen matemaattinen malli vielä tarvitsee kehitystyötä ja näyttämään suunnan
mallin kehittämiskohteista. Yksi jatkokehityksen kohde on kehittää ensimmäisen säätölevyn
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virtauspinta-alan laskemista niin että malli pystyisi ottamaan huomioon säätölevyjen
taipumamuodon. Toinen kehittämisen kohde on kehittää mallia niin että välikammiollisen
iskunvaimentajan männän simulaatiot ovat mahdollisia. Kolmas kehityksen kohde on
muuttaa säätölevy-yksikön taipuman laskentaan niin että pystytään laskemaan säätölevyyksikköjä, jotka sisältävät useamman kuin yhden välilevyn.
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