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Tässä diplomityössä tehdään vesivoimalaitoksen turbiini-generaattoriakselin 

roottoridynamiikka-analyysi. Vesivoimalaitosakselista tehdään kolme FEM-laskentamallia 

eri mallintamistavoilla. Tämän diplomityön tavoitteena on laskennallisesti varmentaa 

analysoitavan vesivoimalaitosakselin turvallinen toiminta akselin käyttönopeusalueella ja 

ottaa kantaa eri mallintamistapojen toimivuuteen vesivoimalaitosakselien 

roottoridynamiikka-analyyseissä.  

 

Työssä esitetään FEM-mallien laadintaprosessit ja selostetaan tehtävä roottoridynamiikka-

analyysi. Malleista ratkaistaan akselin kompleksiset ominaistaajuudet, joiden avulla voidaan 

edelleen selvittää akselin kriittiset nopeudet. Työssä lasketaan myös akselilla esiintyvä vaste 
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In this master’s thesis a hydropower unit turbine-generator shaft rotordynamic analysis will 

be conducted. Three different FEM-models for the same hydropower unit shaft will be 

constructed. The main objective of this master’s thesis is to computationally verify the safe 

operation of the turbine-generator shaft in its operating speed range. Main objectives also 

include discussing the functionality of different modelling methods in rotordynamic analyses 

of hydropower turbine-generator shafts. 

 

In this thesis the manufacturing process of FEM-models will be presented. The principles of 

different rotordynamic analyses will be discussed. Complex eigenvalues and critical speeds 

will be calculated from all three FEM-models. Additionally, the response to a residual 

unbalance in the generator rotor will be calculated. The rotordynamic analyses will be 

conducted with using MSC Nastran Software. The resulting data between the models will 

be interpreted and the origin of the differences in the data is discussed.  
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SYMBOLILUETTELO 
 

Roomalaiset 

 

A Amplitudi      [m] 

c Vaimennuskerroin     [Ns/m] 

cc Kriittinen vaimennuskerroin    [Ns/m] 

e Epätasapainomassan etäisyys pyörimisakselista  [m] 

eper Paikallisen epätasapainomassan suuruus  [g∙mm/kg] 

F Voima       [N] 

FD Vaimennusvoima     [N] 

FI Hitausvoima      [N] 

FS Jäykkyysvoima     [N] 

FU Epätasapainovoima     [N] 

fd Vaimennettu ominaistaajuus    [1/s] 

fn Vaimentamaton ominaistaajuus   [1/s] 

G Jeffcottin roottorin massakeskipiste 

g Dimensioton vaimennuskerroin    [-] 

h Korkeus      [m] 

i √−1 

Jp Polaarinen hitausmomentti    [kgm2] 

Jt Poikittainen hitausmomentti    [kgm2] 

k Jousivakio      [N/m] 

L Pituus       [m] 

m Massa       [kg] 

n Pyörimistaajuus     [1/s] 

P Hitausmomenttisuhde     [-] 

r Säde       [m] 

s Karakteristisen liikeyhtälön juuri 

t Aika       [s] 

u Epätasapainomassan maksimikehänopeus,  

 tasapainotusluokka     [mm/s] 
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x Siirtymä suuntaan x     [m] 

y Siirtymä suuntaan y     [m] 

 

Kreikkalaiset 

 

α Ominaisarvon reaalinen osa, vaimenemisnopeus [rad/s] 

ζ Vaimennussuhde     [-] 

θ Kiertymä      [rad], [-] 

λ Ominaisarvo      [1/s] 

ρ Tiheys       [kg/m3] 

τ Taajuussuhde      [-] 

φ Vaihekulma      [rad] 

ω Kulmataajuus      [rad/s] 

ωd Vaimennettu ominaiskulmataajuus   [rad/s] 

ωn Vaimentamaton ominaiskulmataajuus  [rad/s] 

 

Lyhenteet 

 

AF  Amplification Factor, Vahvistuskerroin 

BDF  Bulk Data File, MSC Nastran –laskennan lähtödata 

BW  Backward Whirl, Akselin pyörimissuuntaa vastaan pyörivä whirl-liike 

CAD  Computer-Aided Design 

FCR-N  Frequency Containment Reserve – Normal, taajuussäätöreservi 

FCR-D  Frequency Containment Reserve – Disturbances, taajuussäätöreservi 

FEM  Finite Element Method 

FW  Forward Whirl, Akselin pyörimissuunnan mukainen whirl-liike 

MPC  Multi-Point Constraint 

ODS  Operational Deflection Shape, Käyttönopeudella esiintyvän värähtelyn  

  muoto 

RBE  Rigid Body Element 

TR  Torsional, Vääntövärähtelymuoto 

UMP  Unbalanced Magnetic Pull 
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1 JOHDANTO 

 

1.1 Roottoridynamiikan taustaa 

 

Voimalaitosten energianmuuntoprosessi perustuu aurinkokennoja lukuun ottamatta 

pääasiassa pyöriviin koneisiin. Turbiinit, generaattorit, puhaltimet ja pumput ovat 

esimerkkejä voimalaitosten koneikoista, joissa on pyörivä akseli. Roottoridynamiikassa 

tarkastellaan pyörivän koneen akselissa esiintyvää värähtelyä. Akselin epätasapaino ja siitä 

johtuva värähtely pyritään minimoimaan, jotta häiriötön tuotanto ja käyttöturvallisuus 

saadaan varmistettua. Värähtelyn minimoiminen vähentää koneikon laakereiden kulumista, 

käyttöalueen rajoittumista, mahdollista vikaantumista ja niistä johtuvia kustannuksia. 

 

Pyörivässä koneessa esiintyy värähtelyä akseliin nähden poikittaisessa ja pitkittäisessä 

suunnassa sekä vääntövärähtelyä pituusakselin ympäri kuvan 1 mukaisesti (Ehrich 2004, 

1.2). Värähtelyheräte voi aiheutua esimerkiksi roottorin massaepäkeskisyydestä, akselin 

vääntymisestä tai laakeroinnin virheellisestä suuntauksesta. Lisäksi esimerkiksi 

epäsymmetrisen höyryvirtauksen takia voi höyryturbiinissa esiintyä ns. höyryheräte ja 

vastaavasti generaattorissa olevan epäsymmetrisen välyksen myötä akseliin voi vaikuttaa 

sähkömagneettisten voimien aiheuttama herätevoima.  

 

 

Kuva 1. Pyörivän akselin värähtelytyypit.  

 

Roottoridynamiikka-analyysia käytetään voimalaitosten teknisessä suunnittelussa muun 

muassa seuraavissa tehtävissä: 
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1. Roottorin ominaisarvojen ja kriittisten nopeuksien laskeminen. Roottorin 

ominaisarvot ovat roottorin homogeenisen liikeyhtälön ratkaisuja. Koska pyörivän 

akselin liikeyhtälön gyroskooppinen kerroinmatriisi on pyörimistaajuuden funktio, 

roottorin ominaisarvot muuttuvat pyörimistaajuuden kasvaessa. Nämä 

gyroskooppiset tekijät ja laakeroinnin mahdollinen epäsymmetrisyys vaikeuttavat 

oleellisesti akselin dynaamista analyysia. Pyörimisnopeutta, jossa roottorin jokin 

ominaisarvo on yhtä suuri kuin roottorin pyörimistaajuus, kutsutaan kriittiseksi 

nopeudeksi. Kriittisellä nopeudella roottorin säteittäisen värähtelyn amplitudi kasvaa 

ajan suhteen lineaarisesti (Childs, 1993, 4). Kriittiset nopeudet ovat siis 

pyörimistaajuuksia, joissa värähtelyvaste roottorin epätasapainokuormasta saa 

maksimiarvonsa. Kriittisellä nopeudella esiintyvän roottorin vasteen suuruus riippuu 

kuitenkin ominaismuotoon liittyvän vaimennuksen suuruudesta. Normaalikäytössä 

roottorin tulisi pyöriä nopeusalueella, joka ei sijaitse kriittisten nopeuksien 

läheisyydessä. Ajettaessa suuren kierrosluvun omaavan koneikon akselia 

käyttönopeuteen, kriittiset nopeudet tulisi ohittaa nopeasti. Roottorin 

ominaistaajuudet voidaan laskea, jos roottorin poikkileikkauksen geometria, 

massajakauma ja akselin laakeroinnin ominaisuudet tunnetaan (Vance 1988, 2). 

 

2. Tasapainotuskuormien sekä lisävaimennuksen suuruuden ja sijainnin 

määrittäminen. Roottorin ominaismuotoja tulkitsemalla ja käyttämällä apuna 

esimerkiksi epätasapainovasteanalyysiä, voidaan arvioida värähtelyn suuruutta 

akselin eri osissa useilla pyörimisnopeuksilla. Tasapainotuskuormien ja/tai lisättävän 

ulkoisen vaimennuksen sijaintia ja suuruutta voidaan vastaavasti arvioida saadun 

tutkimustiedon perusteella. Tasapainotuskuormien ja lisävaimennuksen avulla 

roottorin käyttönopeudella esiintyvää värähtelyä ja kriittisiä nopeuksia ohitettaessa 

esiintyvän värähtelyn amplitudia voidaan pienentää. (Vance 1988, 2).  

 

3. Roottorin massaepäkeskisyydestä aiheutuvan värähtelyvasteen määrittäminen. 

Akselin massaepäkeskisyyskuorma pyrkii herättämään roottorin käyntitaajuutta 

lähimpänä sijaitsevan ominaistaajuuden. Roottorin vaste näkyy ns. whirl-liikkeenä 

(ks. kappale 3.2). Whirl-liikkeen amplitudi riippuu massaepäkeskisyyden 

suuruudesta ja lähimpään ominaismuotoon liittyvästä vaimennuksesta 
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(Vance 1988, 2). Laskennallisesti vastetta epäkeskisyysherätteeseen on tyypillisesti 

arvioitu taajuusvasteanalyysin avulla. 

 

4. Roottorin vasteen arviointi transientin eli aikariippuvaisen ulkoisen kuorman 

vaikutuksessa. Akseliin kohdistuva aikariippuva ulkoinen kuorma on tyypillisesti 

esimerkiksi generaattorin oikosulkukuorma tai roottorin kontaktista staattorin 

rakenteisiin aiheutuva kuorma. Näistä kuormista syntyvää akselin vastetta on 

tyypillisesti arvioitu aikaintegrointimenetelmin eli ns. transientilla analyysilla. 

 

1.2 Työn sisältö ja tarkoitus 

 

Tämä diplomityö koostuu teoria- ja sovellusosuudesta. Teoriaosuudessa käsitellään 

rakenteiden dynamiikan perusperiaatteita yhden vapausasteen värähtelijän avulla sekä 

roottoridynamiikan perusteoriaa Jeffcottin roottorimallin avulla. Työn sovellusosuudessa 

keskitytään olemassa olevan vesivoimalaitoksen turbiini-generaattoriakselin 

roottoridynamiikkaan. Sovellusosuudessa selostetaan turbiini-generaattoriakselin 

laskentamallien valmistusprosessia, kuvataan varsinaista laskentatyötä, tarkastellaan 

tuloksia ja esitetään johtopäätökset. 

 

Käsiteltävästä akselista tehdään kaksi laskentamallia kahden eri 3D-geometrian avulla. 

Tämän lisäksi akselista tehdään myös yksinkertaistettu 1D-malli. Akselin laskentamalleille 

tehdään roottoridynaaminen analyysi, jonka avulla voidaan määrittää akselin 

ominaistaajuudet useilla pyörimistaajuuksilla. Tästä voidaan muodostaa akselin Campbellin 

diagrammi ja määrittää akselin kriittiset nopeudet. Lisäksi akselille tehdään standardin ISO 

21940-11:2017 (Mechanical vibration. Rotor balancing . Part 11: Procedures and tolerances 

for rotors with rigid behaviour) vaatimusten mukainen epätasapainovasteanalyysi. 

Epätasapainovasteanalyysin avulla voidaan selvittää generaattorin roottorissa olevan, 

standardin mukaan suurimman sallitun massaepäkeskisyyden aiheuttamat akselin 

maksimisiirtymät eri pyörimistaajuuksilla. 
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Tämän diplomityön perimmäisenä tarkoituksena on tuottaa referenssimenetelmä ja 

laskentamalleja vesivoimalaitosakselin roottoridynamiikka-analyyseille MSC Nastran-

ohjelmalla. Mallintamisen tukena käytetään alkuperäisen laitostoimittajan laatimia 

rakennepiirustuksia. Akselin 3D-mallinnuksessa käytetään Bentley Microstation V8i-

ohjelmaa, FEM-verkottamiseen (Finite Element Method) Dassault Systemes Simulia 

Abaqus CAE 2017-ohjelmaa ja akselin FEM-laskentaan MSC Nastran 2019-ohjelmaa. 

Lisäksi MSC Nastran 2019-ohjelman tukena käytetään MSC:n visuaalista käyttöliittymää 

MSC Patran 2018-ohjelmaa. 

 

1.3 Työn rajaukset 

 

Työn sovellusosuudessa keskitytään pelkästään vesivoimalaitoksen pyörivien osien 

dynamiikkaan. Vesivoimalaitoksen paikallaan olevien osien vaikutus akseliin otetaan tässä 

työssä huomioon ainoastaan laakereiden akseliin kohdistamien ulkoisten vaimennus- ja 

jäykkyysvoimien kautta. Laskennan yhteydessä käytetään ulkopuolisen tahon määrittämiä 

laitoskohtaisia jäykkyys- ja vaimennuskertoimien vakioarvoja turbiini-generaattoriakselin 

laakereille. Väliaineiden vaikutukset eli ilmanvastus ja veden virtaus juoksupyörässä on 

myös jätetty huomioimatta laskennassa. Juoksupyörässä normaaliajossa oleva vesimassa on 

kuitenkin huomioitu laskentamalleissa juoksupyörän kokonaismassassa ja polaarisessa 

hitausmomentissa. 
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2 DYNAMIIKAN TAUSTAA 

 

2.1 Yhden vapausasteen vaimentamaton värähtelijä 

 

Systeemin massan, jäykkyyden ja vaimennuksen suuruus ja jakautuminen ovat tärkeimmät 

fysikaaliset tekijät tarkasteltaessa yksittäisen rakenteen dynaamista käyttäytymistä. 

Yksinkertaisin kappaleen dynaamista käyttäytymistä kuvaava malli on yhden vapausasteen 

värähtelijä. Useimmiten ainoastaan sen avulla voidaan havainnollistaa rakenteiden- ja 

konedynamiikan perusilmiöitä. Sitä monimutkaisemmat tapaukset edellyttävät lähes aina 

FEM-menetelmään pohjautuvaa tietokonelaskentaa. Tässä kappaleessa käsiteltävä 

laskentateoria vastaa pääosin Erkki Pennalan kirjan Koneiden ja rakenteiden värähtelyt 

(1997) kappaleen 2 teoriaa ja merkintöjä. 

 

Vaimentamaton yhden vapausasteen värähtelijä (ks. kuva 2) koostuu jousesta sekä 

pistemäisestä massasta, joka värähtelee yhdessä suunnassa (Pennala 1997, 3). Värähtelevään 

massaan vaikuttaa hitausvoima, joka on Newtonin lain mukaan 

 

 𝐹𝐹I = 𝑚𝑚�̈�𝑥 (2-1) 

 

missä 

 FI  Hitausvoima      [N] 

 m  Massa       [kg] 

 �̈�𝑥  Kiihtyvyys      [m/s2] 

 

Dynaamisella systeemillä on tietty jäykkyys, joka pyrkii pitämään systeemin 

normaalitilassa. Tämä jäykkyys mallinnetaan tavallisesti jousena. Systeemissä oleva jousi 

aiheuttaa massaan kohdistuvan voiman, joka on suoraan verrannollinen jousen puristumaan 

eli jousen päiden siirtymien x2 ja x1 erotukseen. (Pennala 1997, 4) 
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 𝐹𝐹𝑆𝑆 = 𝑘𝑘(𝑥𝑥2 − 𝑥𝑥1) = 𝑘𝑘𝑥𝑥 (2-2) 

 

missä 

 FS  Jäykkyysvoima     [N] 

 k  Jousivakio      [N/m] 

 x  Jousen puristuma     [m] 

  

Vapaalle yhden vapausasteen vaimentamattomalle värähtelijälle pätee (Tedesco et al. 1999, 

18) 

 

 𝐹𝐹𝐼𝐼 + 𝐹𝐹𝑆𝑆 = 𝑚𝑚�̈�𝑥 + 𝑘𝑘𝑥𝑥 = 0 (2-3) 

 

Viimeksi mainittua yhtälöä kutsutaan vapaan vaimentamattoman värähtelijän 

homogeeniseksi liikeyhtälöksi. Homogeenisen yhtälön ratkaisu vaimentamattomalle yhden 

vapausasteen värähtelijälle on muotoa (Pennala 1997, 29) 

 

 𝑥𝑥ℎ(𝑡𝑡) = 𝑋𝑋ℎ sin(𝜔𝜔𝑛𝑛𝑡𝑡 − 𝜑𝜑) (2-4) 

 

missä 

 xh(t)  Homogeenisen yhtälön ratkaisu ajanhetkellä t, paikkakoordinaatti 

 Xh  Värähtelijän amplitudi    [m] 

 ϕ  Vaihekulma      [rad] 

 ωn  Vaimentamaton ominaiskulmataajuus  [rad/s] 

 t  Aika       [s] 

Kuva 2. Vaimentamaton yhden vapausasteen värähtelijä. 
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Kun värähtelijän nopeus ja paikkakoordinaatti ajanhetkellä t = 0 tunnetaan, saa liikkeen 

värähtelyn laajuus eli amplitudi Xh ja vaihekulma ϕ ratkaisun (Pennala 1997, 29) 

 

 
𝑋𝑋ℎ = �𝑥𝑥0 + �

�̇�𝑥0
𝜔𝜔𝑛𝑛
�
2

 

𝜑𝜑 = tan−1
�̇�𝑥0
𝑥𝑥0𝜔𝜔𝑛𝑛

 

 

(2-5) 

 

(2-6) 

 

missä 

 𝑥𝑥0  Värähtelijän paikkakoordinaatti ajanhetkellä t = 0 

 �̇�𝑥0  Värähtelijän nopeus ajanhetkellä t = 0 

 

Vaimentumaton yhden vapausasteen värähtely on harmonista, joten aikariippuvaisen 

siirtymän xh aikaderivaatoille eli nopeudelle ja kiihtyvyydelle pätee 

 

 �̇�𝑥ℎ = 𝑋𝑋ℎ𝜔𝜔𝑛𝑛 cos(𝜔𝜔𝑡𝑡 − 𝜑𝜑) 

�̈�𝑥ℎ = −𝑋𝑋ℎ𝜔𝜔𝑛𝑛2 sin(𝜔𝜔𝑡𝑡 − 𝜑𝜑) 

(2-7) 

(2-8) 

 

missä 

 �̇�𝑥  Nopeus      [m/s] 

 �̈�𝑥  Kiihtyvyys      [m/s2] 

 

Ratkaistaan vaimentamattoman värähtelijän homogeeninen liikeyhtälö 

ominaiskulmataajuuden ωn suhteen sijoittamalla ratkaisut 2-4 ja 2-8 yhtälöön 2-3. Oletetaan, 

että vaihekulma φ on 0 rad.  

 

 𝑘𝑘 sin𝜔𝜔𝑛𝑛𝑡𝑡 − 𝑚𝑚𝑋𝑋ℎ𝜔𝜔𝑛𝑛2 sin𝜔𝜔𝑛𝑛𝑡𝑡 = 0  

 

josta saadaan edelleen järjestelemällä 

 

 sin𝜔𝜔𝑛𝑛𝑡𝑡 (−𝑚𝑚𝑋𝑋ℎ𝜔𝜔𝑛𝑛2 + 𝑘𝑘) = 0  
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kun t > 0, 

 
𝜔𝜔𝑛𝑛2 =

𝑘𝑘
𝑋𝑋ℎ𝑚𝑚

 

𝜔𝜔𝑛𝑛 = �
𝑘𝑘

𝑋𝑋ℎ𝑚𝑚
 

 

 

Ominaiskulmataajuus ω voidaan kirjoittaa ominaisvärähtelytaajuuden fn ja värähtelyjakson 

pituuden 2π rad avulla. Koska sin-funktio saa arvoja väliltä {-1:1}, sijoitetaan amplitudiksi 

Xh = 1. Systeemin ominaiskulmataajuudelle ωn ja ominaistaajuudelle fn saadaan lausekkeet 

 

 
𝜔𝜔𝑛𝑛 = 2𝜋𝜋𝑓𝑓𝑛𝑛 = �𝑘𝑘

𝑚𝑚
 

𝑓𝑓𝑛𝑛 =
1

2𝜋𝜋
�𝑘𝑘
𝑚𝑚

 

 

 

 

(2-9) 

 

missä 

 fn  Värähtelijän vaimentamaton ominaistaajuus  [1/s] 

 

Homogeenisesta liikeyhtälöstä ratkaistu taajuus fn on vaimentamattoman yhden 

vapausasteen värähtelijän ominaistaajuus. Yhtälöstä voidaan havaita, että ominaistaajuus fn 

on suoraan verrannollinen systeemin jäykkyyteen k ja kääntäen verrannollinen värähtelijän 

massaan m. 

 

2.2 Vaimennettu yhden vapausasteen värähtelijä 

 

Todellisessa dynaamisessa systeemissä esiintyy vaimennusta. Mikäli värähtelevään 

systeemiin ei tuoda ulkopuolelta energiaa, värähtely vaimenee, kunnes liike pysähtyy. Kun 

oletetaan kyseessä olevan viskoosinen vaimennus, vaimennusvoiman katsotaan olevan 

suoraan verrannollinen värähtelevän kappaleen nopeuteen (Pennala 1997, 6). 

Vaimennusvoimalle pätee yhtälö 
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 𝐹𝐹𝐷𝐷 = 𝑐𝑐(�̇�𝑥2 − �̇�𝑥1) = 𝑐𝑐�̇�𝑥 (2-10) 

 

missä 

 c  Vaimennuskerroin     [Ns/m] 

 

Vaimentavien voimien tekemä työ muuttaa systeemin sisäistä liike-energiaa 

dissipaatioenergiaksi, joka ilmenee esimerkiksi systeemistä poistuvana lämpönä. 

Vaimennus kuvataan usein viskoosisena ”nestekitkana” värähtelysysteemistä riippumatta, 

koska kyseisen oletuksen myötä värähtelyn liikeyhtälöstä saadaan lineaarinen 

differentiaaliyhtälö, jota on suoraviivaista käsitellä. Viskoosivaimennuksen soveltaminen 

onnistuu käytännössä esimerkiksi analysoitaessa iskunvaimentimia tai liukulaakereita 

(Pennala 1997, 50). 

 

Muita vaimennustyyppejä ovat Coulombin vaimennus ja hystereesivaimennus. Coulombin 

vaimennusta käytetään, kun systeemissä on toisiaan vastaan liikkuvia kuivia pintoja. 

Coulombin vaimennusvoima on suoraan verrannollinen analysoitavan kappaleen painoon ja 

aineiden välisiin kitkakertoimiin. Hystereesivaimennus tarkoittaa rakenteen sisäisten 

kimmoisten palautuvien voimien aiheuttamaa vaimennusta. Hystereesivaimennus johtuu 

siitä, että materiaalin käyttäytyminen ei ole samanlaista kappaleen venymän kasvaessa kuin 

sen pienenemisen aikana. Hystereesivaimennuksen on todettu olevan riippumaton 

värähtelyn taajuudesta, kun jännitys ei kasva liian suureksi. Toisaalta 

hystereesivaimennuksen aikaan saama dissipaatioenergia on verrannollinen 

siirtymäamplitudin neliöön (Pennala 1997, 50-58).  

 

Vaimennetun yhden vapausasteen vapaan värähtelijän liikeyhtälö saadaan kun 

vaimentamattoman värähtelijän liikeyhtälöön lisätään vaimennustermi 2-10. 

 

 𝑚𝑚�̈�𝑥 + c�̇�𝑥 + 𝑘𝑘𝑥𝑥 = 0 (2-11) 

 

Liikeyhtälön ratkaisu on muotoa 

 

 

 

 

 



14 

 

 𝑥𝑥ℎ(𝑡𝑡) = 𝑋𝑋ℎ𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠 (2-12) 

 

missä 

 s  Karakteristisen yhtälön juuri 

 

Yhtälön ratkaisu voidaan kirjoittaa karakteristisen yhtälön ratkaisujen avulla seuraavasti 

 

 𝑥𝑥ℎ(𝑡𝑡) = 𝑋𝑋ℎ1𝑒𝑒𝑠𝑠1𝑠𝑠 + 𝑋𝑋ℎ2𝑒𝑒𝑠𝑠2𝑠𝑠 (2-13) 

 

Xh1 ja Xh2 ovat vakioita, jotka määräytyvät alkuehdoista (Pennala 1997, 26). Sijoitetaan 

yhtälö 2-12 homogeeniseen liikeyhtälöön 2-11 

 

 
𝑚𝑚 ∙

𝑑𝑑2

𝑑𝑑𝑡𝑡2
(𝑋𝑋ℎ𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠) + c ∙

𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑡𝑡

(𝑋𝑋ℎ𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠) + k𝑋𝑋ℎ𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠 = 0  

 

 𝑚𝑚𝑠𝑠2𝑋𝑋ℎ𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠 + c𝑠𝑠𝑋𝑋ℎ𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠 + k𝑋𝑋ℎ𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠 = 0  

 (𝑚𝑚𝑠𝑠2 + c𝑠𝑠 + k)𝑋𝑋ℎ𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠 = 0  

 

Termi 𝑋𝑋ℎ𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠 ei voi saada arvoa 0, joten systeemin karakteristinen yhtälö on muotoa 

 

 𝑚𝑚𝑠𝑠2 + 𝑐𝑐𝑠𝑠 + 𝑘𝑘 = 0 (2-14) 

 

Karakteristisen yhtälön juuret ovat 

 

 𝑠𝑠1,2 =
1

2𝑚𝑚
�−𝑐𝑐 ± �𝑐𝑐2 − 4𝑚𝑚𝑘𝑘� (2-15) 

 

Kriittisellä vaimennuskertoimella cc neliöjuuritermi saa arvon 0. Karakteristisella yhtälöllä 

on tällöin kaksoisjuuri. Kriittiselle vaimennuskertoimelle cc pätee siis 

 

 𝑐𝑐𝑐𝑐2 − 4𝑚𝑚𝑘𝑘 = 0 

𝑐𝑐𝑐𝑐 = 2√𝑘𝑘𝑚𝑚 

 

(2-16) 

 

 

 



15 

 

Suhteellinen vaimennuskerroin ζ ilmaisee vaimennuskertoimen c ja kriittisen 

vaimennuskertoimen cc suhteen. Käyttämällä määrittelyjä 2-9 (ominaiskulmataajuuden 

kanssa) ja 2-16, voidaan suhteellinen vaimennuskerroin esittää seuraavasti.  

 

 ζ =
𝑐𝑐
𝑐𝑐𝑐𝑐

=
𝑐𝑐

2√𝑘𝑘𝑚𝑚
=

𝑐𝑐
2�𝑚𝑚2𝜔𝜔𝑛𝑛2

=
𝑐𝑐

2𝑚𝑚𝜔𝜔𝑛𝑛
 (2-17) 

 

missä 

 ζ  Suhteellinen vaimennuskerroin   [-] 

 

Yhtälöiden 2-9 ja 2-17 avulla värähtelijän liikeyhtälö voidaan ilmaista muodossa 

 

 �̈�𝑥 + 2ζ𝜔𝜔𝑛𝑛�̇�𝑥 + 𝜔𝜔𝑛𝑛2𝑥𝑥 = 0 (2-18) 

 

Yhtälön 2-17 avulla karakteristinen yhtälö saadaan supistettua muotoon 

 

 
𝑠𝑠1,2 = −ζ𝜔𝜔𝑛𝑛 ± 𝜔𝜔𝑛𝑛�ζ

2 − 1 (2-19) 

 

Yhtälön viimeistä termiä kutsutaan systeemin vaimennetuksi ominaistaajuudeksi (Pennala 

1997, 25-26). 

 

 
𝜔𝜔𝑑𝑑 = 𝜔𝜔𝑛𝑛�ζ

2 − 1 (2-20) 

 

missä  

 ωd  Vaimennettu ominaistaajuus    [1/s] 

 

Vaimennetun yhden vapausasteen värähtelijän liikeyhtälön ominaisvärähtelyn ratkaisu 2-13 

on näiden yhtälöiden avulla mahdollista määrittää. Karakteristisen yhtälön juuret 2-19 

määräävät, miten värähtelijä käyttäytyy eri suhteellisen vaimennuskertoimen ζ arvoilla. Tätä 

käsitellään seuraavissa kappaleissa. 
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2.2.1 Kriittinen ja ylikriittinen vaimennus 

 

Karakteristisen yhtälön juuret ovat riippuvaisia suhteellisen vaimennuskertoimen ζ arvosta. 

Jos ζ > 1 eli c2 > 4mk, molemmat juuret ovat reaalisia, erisuuria ja negatiivisia. Kyseessä on 

ylikriittinen eli suuri vaimennus. Tällöin värähtelijän liike pienenee ajan suhteen 

monotonisesti ilman varsinaista värähtelyä ja ratkaisun kuvaaja leikkaa t-akselin korkeintaan 

kerran (Pennala 1997, 26).  

 

Kun c2 = 4mk eli ζ = 1, karakteristisen yhtälön ratkaisu on negatiivinen kaksoisjuuri. 

Tässäkin tapauksessa liike lähestyy lepotilaa ajan suhteen, ilman varsinaista värähtelyä. 

Tällöin systeemin vaimennuskerroin on cc eli kriittinen vaimennuskerroin (Pennala 1997, 

26). 

 

2.2.2 Alikriittinen vaimennus 

 

Jos ζ < 1, kyseessä on alikriittinen eli pieni vaimennus. Systeemi saadaan värähtelemään 

vain, jos vaimennus on alikriittistä. Alikriittisessä vaimennuksessa systeemi värähtelee 

harmonisesti, samalla kun systeemin amplitudi pienenee ajan suhteen eksponentiaalisesti. 

Tällöin karakteristisen yhtälön juuret ovat kompleksisia konjugaattilukuja, joiden reaaliosat 

ovat negatiivisia (Pennala 1997, 27):  

 

 
𝑠𝑠1,2 = −ζ𝜔𝜔𝑛𝑛 ± 𝑗𝑗�1 − ζ2 𝜔𝜔𝑛𝑛 (2-21) 

 

Alikriittisellä vaimennuksella värähtelijän vaimennettu ominaistaajuus: 

 

 
 𝜔𝜔𝑑𝑑 = �1 − ζ2 𝜔𝜔𝑛𝑛 (2-22) 

 

Koska suhteellinen vaimennuskerroin ζ on käytännön sovellutuksissa pieni, yhtälön 2-22 

perusteella pätee ωd ≈ ωn. Eulerin kaavaa 𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗 = cos𝑎𝑎 + 𝑗𝑗 sin𝑎𝑎 käyttämällä voidaan 

homogeenisen yhtälön ratkaisu muuttaa muotoon (Pennala 1997, 27) 
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 𝑥𝑥ℎ(𝑡𝑡) = 𝐵𝐵1𝑒𝑒(−ζ𝜔𝜔𝑛𝑛+𝑗𝑗𝜔𝜔𝑑𝑑)𝑠𝑠 + 𝐵𝐵2𝑒𝑒(−ζ𝜔𝜔𝑛𝑛−𝑗𝑗𝜔𝜔𝑑𝑑)𝑠𝑠 

   = 𝑒𝑒−ζ𝜔𝜔𝑛𝑛𝑠𝑠�𝐵𝐵1𝑒𝑒𝑗𝑗𝜔𝜔𝑑𝑑𝑠𝑠 + 𝐵𝐵2𝑒𝑒−𝑗𝑗𝜔𝜔𝑑𝑑𝑠𝑠� 

   = 𝑒𝑒−ζ𝜔𝜔𝑛𝑛𝑠𝑠�(𝐵𝐵1 + 𝐵𝐵2) cos𝜔𝜔𝑑𝑑𝑡𝑡 + 𝑗𝑗(𝐵𝐵1 − 𝐵𝐵2) sin𝜔𝜔𝑑𝑑𝑡𝑡� (2-23) 

 

Jotta xh saisi reaalisen arvon, on kertoimien (B1 + B2) ja (B1 – B2) oltava reaalisia. Näin ollen 

kertoimien B1 ja B2 on oltava kompleksisia konjugaattilukuja (Pennala 1997, 27). Yhtälö 

2-23 voidaan nyt muuttaa muotoon 

 

 𝑥𝑥ℎ(𝑡𝑡) = 𝑒𝑒−ζ𝜔𝜔𝑛𝑛𝑠𝑠(𝑋𝑋ℎ1 cos𝜔𝜔𝑑𝑑𝑡𝑡 + 𝑋𝑋ℎ2 sin𝜔𝜔𝑑𝑑𝑡𝑡) 

𝑥𝑥ℎ(𝑡𝑡) = 𝑋𝑋ℎ𝑒𝑒−ζ𝜔𝜔𝑛𝑛𝑠𝑠 sin(𝜔𝜔𝑑𝑑𝑡𝑡 + 𝜑𝜑ℎ) (2-24) 

 

Vakiot Xh1 ja Xh2 ovat reaalisia vakioita, jotka määräytyvät alkuehdoista. Muuttuja Xh 

yhtälössä 2-24 vastaa edellisten kappaleiden tapaan värähtelijän amplitudia (Pennala 1997, 

27). Amplitudi ja vaihe voidaan myös kirjoittaa muotoon  

 

 𝑋𝑋ℎ = �𝑋𝑋ℎ12 + 𝑋𝑋ℎ22   

𝜑𝜑ℎ = tan−1
𝑋𝑋ℎ2
𝑋𝑋ℎ1

 

(2-25) 
 

(2-26) 

 

Kuvassa 3 on havainnollistettu edellä käsiteltyjen tapausten suhteellisten 

vaimennuskertoimien vaikutusta värähtelijän käyttäytymiseen. Kuvasta nähdään, että 

vaimennussuhteen kasvaessa värähtelijän amplitudi pienenee ajan suhteen. 

Vaimennussuhteen arvoilla ζ > 1 värähtelijä siirtyy suoraan tasapainoasemaansa ilman 

värähtelyliikettä.  
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2.3 Herätevoima ja pyörivä epäkeskinen massa 

 

Värähtelevässä liikkeessä olevaan systeemiin vaikuttaa herätevoima, joka voi olla 

jaksollinen tai jaksoton, itseherätteinen tai pakotettu (Ehrich, 2004, 2). Tyypillinen 

esimerkki jaksollisesta, ns. harmonisesta herätteestä on tasaisella nopeudella pyörivän 

kappaleen massaepäkeskisyys, joka aiheuttaa systeemiin jaksollisen poikkeaman. 

Jaksottomana herätteenä voidaan pitää mitä tahansa systeemin ulkopuolista voimaa, joka 

aiheuttaa systeemiin poikkeaman satunnaisena ajanhetkenä. Tällaiseksi herätteeksi luetaan 

esimerkiksi staattisen tasapainotilan äkillinen purkautuminen (esim. auton renkaan 

puhkeaminen, maanjäristys), liikenteen aiheuttama pitkäaikainen epäsäännöllinen värähtely 

tai iskumainen lyhytkestoinen heräte (Pennala, 1997, 7).  

 

Tarkastellaan roottoridynamiikkaan olennaisesti liittyvää tapausta, pyörivää epäkeskistä 

massaa. Systeemiin kulmanopeudella ω vaikuttava massaepäkeskisyysheräte kirjoitetaan 

yleisesti muotoon 

 

Kuva 3. Suhteellisen vaimennuskertoimen ζ vaikutus tasapainoasemastaan (xh = 0) poikkeutetun värähtelijän 

käyttäytymiseen. 

-1
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0

0,5

1
xh [m]

t [s]

0
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1
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 𝐹𝐹𝑈𝑈(𝑡𝑡) = 𝐹𝐹𝑒𝑒𝑒𝑒 sin𝜔𝜔𝑡𝑡 = 𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝜔𝜔2 sin𝜔𝜔𝑡𝑡 (2-27) 

 

missä 

 FU  Epätasapainovoima     [N] 

 Feq  Epätasapainovoiman amplitudi   [N] 

 meq  Epätasapainomassa     [kg] 

 e  Epätasapainomassan etäisyys pyörimisakselista  [m] 

 

jolloin värähtelijän liikeyhtälö on muotoa 

 

 𝑚𝑚�̈�𝑥 + c�̇�𝑥 + 𝑘𝑘𝑥𝑥 = 𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝜔𝜔2 sin𝜔𝜔𝑡𝑡 (2-28) 

 

Harmonisen pakkovoiman, tässä tapauksessa epätasapainovoiman FU, alaisen värähtelijän 

liikeyhtälö on epähomogeeninen differentiaaliyhtälö, jonka yleinen ratkaisu saadaan 

standardimenettelyllä. Ratkaisu on vaimennetun värähtelijän homogeeniyhtälön ja 

täydellisen yhtälön mielivaltaisen yksityisratkaisun xp summa muodossa (Pennala 1997, 25) 

 

 𝑥𝑥(𝑡𝑡) = 𝑥𝑥ℎ(𝑡𝑡) + 𝑥𝑥𝑝𝑝(𝑡𝑡) (2-29) 

 

Homogeeniyhtälön ratkaisu 2-24 yhtälössä 2-29 häviää ajan suhteen enemmän tai 

vähemmän nopeasti. Todellisissa sovelluksissa ollaan kiinnostuneita pysyvästä ratkaisusta 

xp. Pakkovoimaa vastaava värähtelijän liikeyhtälön yksityisratkaisu on yhtälön 2-4 tapaan 

muotoa 

 

 𝑥𝑥𝑝𝑝(𝑡𝑡) = 𝑋𝑋 sin(𝜔𝜔𝑡𝑡 − 𝜑𝜑) (2-30) 

 

missä 

 X  Värähtelijän amplitudi    [m] 

 

Liikeyhtälö 2-18, kun yhtälön oikealle puolelle asetetaan epätasapainovoima, on muotoa 
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 �̈�𝑥 + 2ζ𝜔𝜔𝑛𝑛�̇�𝑥 + 𝜔𝜔𝑛𝑛2𝑥𝑥 =
1
𝑚𝑚
𝐹𝐹𝑒𝑒𝑒𝑒 sin𝜔𝜔𝑡𝑡 (2-31) 

 

Sijoittamalla yhtälö 2-30 yhtälöön 2-31 ja sieventämällä, syntyvien sini- ja kosinitermien 

kertoimien nollaehdoista voidaan johtaa kahden tuntemattoman muuttujan yhtälöryhmä, 

josta saadaan ratkaisut amplitudille X ja vaihekulmalle φ (Pennala 1997, 33). 

 

 
𝑋𝑋 =

𝐹𝐹𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑚𝑚�(𝜔𝜔𝑛𝑛2 − 𝜔𝜔2)2 + (2ζ𝜔𝜔𝑛𝑛𝜔𝜔)2

 

𝜑𝜑 = tan−1
2ζ𝜔𝜔𝑛𝑛𝜔𝜔
𝜔𝜔𝑛𝑛2 − 𝜔𝜔2 

(2-32) 
 

 

(2-33) 

 

Yksityisratkaisu xp massaepäkeskisyysherätteelle on lopulta muotoa 

 

 
𝑥𝑥𝑝𝑝(𝑡𝑡) =

𝐹𝐹𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑚𝑚�(𝜔𝜔𝑛𝑛2 − 𝜔𝜔2)2 + (2ζ𝜔𝜔𝑛𝑛𝜔𝜔)2

sin �𝜔𝜔𝑡𝑡 − tan−1
2ζ𝜔𝜔𝑛𝑛𝜔𝜔
𝜔𝜔𝑛𝑛2 − 𝜔𝜔2� (2-34) 

 

Otetaan käyttöön taajuussuhde τ 

 

 𝜏𝜏 =
𝜔𝜔
𝜔𝜔𝑛𝑛

 (2-35) 

 

Taajuussuhteen avulla voidaan esittää esimerkiksi värähtelijän pakkovoiman alaisen 

vakiokulmanopeudella esiintyvän normalisoidun amplitudin mX/meqe eli ns. 

vahvistuskertoimen AF (Ehrich 2004, 1.5) 

 

 
𝐴𝐴𝐹𝐹 =

𝑋𝑋
𝐹𝐹𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑘𝑘⁄

=
𝑋𝑋𝑘𝑘

𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝜔𝜔2 =
𝑚𝑚𝑋𝑋
𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

=
𝜏𝜏2

�(1 − 𝜏𝜏2)2 + (2ζ𝜏𝜏)2
 (2-36) 

 

Vasteen ja epätasapainovoiman välinen vaihekulma ϕ voidaan vastaavasti esittää 

taajuussuhteen avulla seuraavasti 
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𝜑𝜑 = tan−1

2ζ𝜏𝜏
1 − 𝜏𝜏2

 (2-37) 

 

Epätasapainovoiman vaikuttaessa systeemin ominaistaajuudella, eli taajuussuhteen τ arvolla 

1 (ks. kuva 4), systeemi on resonanssissa. Vaimentamattomassa systeemissä, 

vaimennussuhteen ζ arvolla 0, vahvistuskerroin AF nousee tällöin äärettömän suureksi. 

Vaihekulma ϕ vastaavasti saa systeemin ollessa resonanssissa arvon 90°, riippumatta 

vaimennuksen suuruudesta (ks. kuva 5). Kuten kuvasta 4 voidaan huomata, vahvistuskerroin 

AF lähestyy vakioarvoa, kun taajuussuhde lähestyy ääretöntä. Kuvasta 4 nähdään myös, että 

suhteellisen vaimennuskertoimen arvoilla ζ ≥ 0,707 vahvistuskertoimen käyrissä ei ole 

havaittavissa piikkejä τ, mX/meqe - koordinaatistossa (Ehrich, 2004, 1.5-1.7).  

 

2.4 Useamman vapausasteen värähtelijä 

 

Tekniikan sovelluksissa erilaisissa todellisissa systeemeissä vapausasteiden ja samalla 

ratkaistavien liikeyhtälöiden määrä kasvaa suureksi. Tällöin edellisissä luvuissa tarkasteltu 

liikeyhtälö kirjoitetaan matriisimerkinnöin muodossa 

 

 [𝑀𝑀]{�̈�𝑥} + [𝐶𝐶]{�̇�𝑥} + [𝐾𝐾]{𝑥𝑥} = {𝐹𝐹} (2-38) 

 

missä 

 [M]  Massamatriisi 

 [C]  Vaimennusmatriisi 

 [K]  Jäykkyysmatriisi 

 {F}  Ulkoisten voimien pystyvektori 

 

Systeemillä on yhtä monta ominaistaajuutta ja ominaismuotoa kuin vapausasteita. Yhden 

vapausasteen värähtelijän liikeyhtälön ratkaisut pätevät usean vapausasteen systeemeissä 

analogisina. Kuitenkin yli useiden kymmenien vapausasteiden systeemien kerroinmatriisit 

kasvavat niin suuriksi, että yhtälön 2-38 numeerinen ratkaiseminen vaatii käytännössä 

tarkoitukseen sopivan laskentaohjelman käyttämistä (Salonen 1980, 218). 
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3 ROOTTORIDYNAMIIKKA 

 

3.1 Johdanto 

 

Pyörivä akseli on usean vapausasteen värähtelijä. Jos akseli mallinnetaan pistemassana, 

esiintyy liikettä kuuden vapausasteen suhteen: translaatioliikkeenä kolmessa suunnassa ja 

rotaationa kolmen koordinaatistoakselin ympäri. Todellisten sovellusten yhteydessä 

käytettäessä FEM-laskentaa akselin analyysiin vapausasteiden määrä nousee usein 

tuhansiin. 

  

Roottoridynamiikassa käytetään edellisessä kappaleessa läpikäytyjä yhden vapausasteen 

värähtelijän avulla kuvattuja periaatteita. Merkittävänä erona on esimerkiksi 

pyörimisliikkeen synnyttämä gyroskooppinen voima, joka rinnastuu vaimennustermiin. 

Lisäksi akselin laakeroinnin ominaisuudet (symmetrisyys/epäsymmetrisyys) vaikuttavat 

oleellisesti roottorin dynaamiseen käyttäytymiseen. Tässä kappaleessa käsitellään roottorien 

dynaamisen tarkastelun perusperiaatteita Jeffcottin roottorimallin avulla. Tässä kappaleessa 

ei oteta kantaa ulkoisen vaimennuksen vaikutuksiin roottorin käyttäytymisessä. Kappaleessa 

2 ulkoisen vaimennuksen kohdalla käsitellyt analogiat pätevät myös roottoridynamiikassa. 

 

3.2 Jeffcottin roottori 

 

Henry Jeffcott esitti vuonna 1919 mallin massaepäkeskisen roottorin käyttäytymisestä. 

Tämä malli koostuu joustavasta, massattomasta akselista, jäykistä laakereista ja akselilla 

olevasta massaepäkeskisestä kiekosta (Vance 1988, 6). Jeffcottin roottori on dynaamisen 

tarkastelun kannalta yksinkertaisin roottorimalli, mutta sen avulla löydetyt ilmiöt pätevät 

myös todellisten pyörivien akselien kohdalla. 

 

Vaimentamaton Jeffcottin roottori pyörii z-akselin ympäri kulmanopeudella ω kuvan 6 

mukaisesti. Oletetaan, että roottorilla oleva kiekko ei vaikuta massattoman akselin 

jäykkyyteen, jolloin akselilla oleva kiekko ei kierry x- tai y-akseliin nähden ja pyörimisakseli 
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on linjassa laakereiden kanssa. Näillä oletuksilla Jeffcottin roottorin kiekon hitausmomentti 

ei aiheuta systeemiin gyroskooppisia voimia. Tällöin kiekon keskipisteessä tapahtuva 

värähtelyliike x- ja y-suunnissa ei ole toisiinsa kytkettyä. Tämä johtaa siihen, että säteittäinen 

värähtelyliike x- ja y-suunnissa noudattaa täsmälleen kappaleessa 2 käsiteltyjä yhden 

vapausasteen värähtelijän liikelakeja (Yoon et al. 2013, 19-26). 

 

Kuvan 7 mukainen roottorin kiertyminen pyörimisakselinsa suhteen synnyttää systeemiin 

gyroskooppisia voimia. Nämä voimat ovat verrannollisia kiertymiskulman θ, roottorin 

polaarisen hitausmomentin Jp ja akselin kulmanopeuden ω suuruuteen. Gyroskooppiset 

voimat kytkevät x- ja y-tasossa tapahtuvan värähtelyn toisiinsa: Roottorin vertikaalinen liike 

vaikuttaa suoraan horisontaaliseen liikkeeseen ja päinvastoin. Gyroskooppiset voimat 

aiheuttavat myös roottorin ominaistaajuuksien nousua tai laskua roottorin kulmanopeuden 

suhteen (Yoon et al. 2013, 27-28). 

 

 

 

 

Kuva 6. Jeffcottin roottori. 
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3.3 Roottorin ominaisarvot 

 

Kuten kappaleessa 1 todettiin, roottoridynamiikka-analyysin tärkeimpiä tehtäviä on 

systeemin ominaistaajuuksien määrittäminen. Roottorin ominaisarvot ovat kompleksisia 

konjugaattipareja, jotka esitetään yhtälön 2-21 tapaan muodossa: 

 

 λ = 𝛼𝛼 ± 𝑖𝑖𝜔𝜔𝑑𝑑   

 

missä 

 λ Systeemin ominaisarvo    [rad/s] 

 α Vaimenemisnopeus      [rad/s] 

 ωd Roottorin vaimennettu ominaiskulmataajuus  [rad/s] 

 

Kaikissa roottoreissa esiintyy epätasapainoheräte. Tämä epätasapaino johtaa kriittisellä 

nopeudella värähtelymoodiin, ominaisarvoa vastaavaan värähtelymuotoon. Systeemillä on 

yhtä monta ominaisarvoa ja –muotoa kuin sillä on vapausasteita (Ewins 2000, 10). Vapaasti 

akseliin nähden säteittäisesti värähtelevän roottorin massakeskipiste muodostaa ympyrän 

muotoisen liikeradan. Tätä kutsutaan whirl-liikkeeksi. Whirl-liike voi olla roottorin 

Kuva 7. Jeffcottin roottorin kiertyminen pyörimisakselin suhteen. 
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pyörimissuunnan mukaista (forward) tai sen vastaista (backward), riippuen herätevoimasta. 

Näiden whirl-moodien stabiiliuden ja niitä vastaavien ominaistaajuuksien määrittäminen on 

tärkeää roottorin tasaiselle toiminnalle (Ewins 2000, 87). Stabiililla systeemillä 

ominaisarvojen reaalinen osa α on aina negatiivinen ja tämän varmentaminen on tärkeä osa 

roottorin dynaamista analyysia (Ewins 2000, 99). Ominaisarvojen ratkaiseminen usealle 

roottorin pyörimistaajuudelle mahdollistaa ns. Campbellin diagrammin muodostamisen (ks. 

kuva 8). Campbellin diagrammissa systeemin ominaistaajuudet on esitetty roottorin 

pyörimistaajuuden funktiona, jolloin syntyy useita ominaisarvokäyriä. Näistä käyristä 

nähdään taajuudet, joilla ominaisarvoja vastaavat whirl-värähtelymoodit heräävät. Roottorin 

kriittiset nopeudet saadaan Campbellin diagrammista ominaisarvokäyrien ja 

herätystaajuuskäyrän 1X leikkauspisteistä. Kuvaajasta voidaan yleisesti huomata, että 

forward whirl-muotojen taajuus kasvaa pyörimistaajuuden funktiona ja backward whirl-

muodoilla päinvastoin. Pyörähdyssymmetrisillä roottoreilla forward- ja backward whirl-

muotojen käyrät kohtaavat samassa pisteessä λ-akselilla (Genta 2005, 9-16) Kuvassa 8 on 

esitetty erään roottorin kaksi ominaistaajuusparia Campbellin diagrammin avulla. 

 

3.4 Jäykkä roottori joustavilla vaimentamattomilla laakereilla 

 

Tarkastellaan jäykkää Jeffcottin roottoria joka pyörii taajuudella ω z-akselin ympäri kuvan 

6 mukaisesti. Roottorilla olevalla kiekolla on massa m ja aksiaalinen pituus Ld (ks. kuva 7). 

Kiekon ja laakereiden välissä oleva akseli oletetaan massattomaksi. Laakerit on sijoitettu 

akselin molempiin päihin ja niiden välinen etäisyys on L. Laakerit ovat joustavia ja niillä on 

liikkeelle akselin säteittäisessä suunnassa erisuuruiset symmetriset jäykkyydet k1 ja k2. 

Laakerijäykkyys k1 merkitsee laakerivakiota tuella 1 x- ja y-suunnissa ja k2 vastaavasti 

laakerivakiota tuella 2 x- ja y-suunnissa. Merkitään massakeskipisteen G etäisyyttä 

laakereista muuttujilla a laakerille 1 ja b laakerille 2 (ks. kuva 7). Roottorin massa on 

jakautunut sylinterille, jossa on vakiopoikkileikkaus ja jonka säde on r (Yoon et al. 2013, 

27-28). Roottorin polaarinen ja poikittainen massahitausmomentti saadaan yhtälöistä 
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𝐽𝐽𝑝𝑝 =

𝑚𝑚𝑟𝑟2

2
 (3-1) 

 𝐽𝐽𝑠𝑠 =
𝑚𝑚
4 �𝑟𝑟2 +

1
3
𝐿𝐿𝑑𝑑2 � (3-2) 

 

missä 

 Jp  Polaarinen hitausmomentti    [kgm2] 

 Jt  Poikittainen hitausmomentti    [kgm2] 

 r  Jeffcottin roottorin kiekon säde   [m] 

 Ld  Jeffcottin roottorin kiekon aksiaalinen pituus  [m] 

 

Merkitään polaarisen ja poikittaisen massahitausmomentin suhdetta parametrilla P. 
 

 
𝑃𝑃 =

𝐽𝐽𝑝𝑝
𝐽𝐽𝑠𝑠

=
2

1 + 1
3 �
𝐿𝐿𝑑𝑑
𝑟𝑟 �

2 (3-3) 

 

Suhdeluku P on riippuvainen roottorin geometriasta ja saa arvoja väliltä {0:2}. 

Massakeskipisteen G translaatioliike ja kiertymä x- ja y-akselin suhteen saadaan seuraavista 

yhtälöistä (ks. kuva 7) (Yoon et al. 2013, 29).  

O
m

in
ai

sa
rv

o 
λ

[1
/s

]

Pyörimistaajuus n [1/s]

1X

Kuva 8. Erään roottorin Campbellin diagrammi. 
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 𝑥𝑥𝐺𝐺 =
1
𝐿𝐿

(𝑏𝑏𝑥𝑥1 + 𝑎𝑎𝑥𝑥2) (3-4) 

 𝑦𝑦𝐺𝐺 =
1
𝐿𝐿

(𝑏𝑏𝑦𝑦1 + 𝑎𝑎𝑦𝑦2) (3-5) 

 𝜃𝜃𝑥𝑥𝐺𝐺 ≈
1
𝐿𝐿

(𝑦𝑦2 − 𝑦𝑦1) (3-6) 

 𝜃𝜃𝑦𝑦𝐺𝐺 ≈
1
𝐿𝐿

(𝑥𝑥1 − 𝑥𝑥2) (3-7) 

 

missä 

 xG  Massakeskipisteen G siirtymä x-suunnassa   [m] 

 yG  Massakeskipisteen G siirtymä y-suunnassa   [m] 

 x1,y1  Siirtymä laakerin 1 kohdalla     [m] 

 x2,y2  Siirtymä laakerin 2 kohdalla     [m] 

 θxG  Akselin kiertymä x-akselin suhteen    [rad] 

 θyG  Akselin kiertymä y-akselin suhteen    [rad] 

 

Massakeskipisteen siirtymä lausekkeissa 3-4 – 3-5 on esitetty laakeripisteiden siirtymien 

x1, y1 ja x2, y2 summana. Laakeripisteiden siirtymät riippuvat lineaarisesti massakeskipisteen 

sijainnista. Kiertymien yhtälöt 3-6 ja 3-7 ovat likiarvoja koska kiertymät on oletettu pieniksi, 

jolloin sin(θ) ≈ θ. Massakeskipisteen G liikeyhtälöt translaatioliikkeen ja kiertymän suhteen 

johdetaan Newtonin liikelakien perusteella seuraavasti (Yoon et al. 2013, 29-30). 

 

Translaatioliike: 

 𝑚𝑚�̈�𝑥𝐺𝐺 + 𝛼𝛼𝑥𝑥𝐺𝐺 + 𝛾𝛾𝜃𝜃𝑦𝑦𝐺𝐺 = 0 (3-8) 

 𝑚𝑚�̈�𝑦𝐺𝐺 + 𝛼𝛼𝑦𝑦𝐺𝐺 − 𝛾𝛾𝜃𝜃𝑥𝑥𝐺𝐺 = 0 (3-9) 

 

Kiertymä: 

 𝐽𝐽𝑠𝑠�̈�𝜃𝑥𝑥𝐺𝐺 + 𝐽𝐽𝑝𝑝𝜔𝜔�̇�𝜃𝑦𝑦𝐺𝐺 − 𝛾𝛾𝑦𝑦𝐺𝐺 + 𝛿𝛿𝜃𝜃𝑥𝑥𝐺𝐺 = 0 (3-10) 

 𝐽𝐽𝑠𝑠�̈�𝜃𝑦𝑦𝐺𝐺 − 𝐽𝐽𝑝𝑝𝜔𝜔�̇�𝜃𝑥𝑥𝐺𝐺 + 𝛾𝛾𝑥𝑥𝐺𝐺 + 𝛿𝛿𝜃𝜃𝑦𝑦𝐺𝐺 = 0 (3-11) 

 

 

 

 

 

 



29 

 

missä jäykkyysparametrit 

 𝛼𝛼 = 𝑘𝑘1 + 𝑘𝑘2 (3-12) 

 𝛾𝛾 = −𝑘𝑘1𝑎𝑎 + 𝑘𝑘2𝑏𝑏 (3-13) 

 𝛿𝛿 = 𝑘𝑘1𝑎𝑎2 + 𝑘𝑘2𝑏𝑏2 (3-14) 

 

Liikeyhtälöissä 3-8 ja 3-9 parametri α on roottorin laakerijäykkyyksien summa x- tai 

y-suunnassa ja termit αxG, αyG kuvaavat näiden suuntien translaatioliikkeestä aiheutuvaa 

laakerivoimaa. Edelleen, translaatio- ja kiertymäliikkeen toisiinsa kytkevät parametrit γθxG 

ja γθyG kuvaavat yhtälöissä 3-8 ja 3-9 roottorin x- ja y-akselin suhteen tapahtuvasta 

kiertymästä aiheutuvaa laakerivoimaa. Parametri δ kuvaa yhtälöissä 3-10 ja 3-11 

laakerijäykkyyksien vaikutusta itsenäisten kiertymävapausasteiden θxG ja θyG liikkeessä. 

(Yoon et al. 2013, 30). Yhtälöt 3-8 – 3-11 voidaan kirjoittaa kokonaisuudessaan yhteen 

matriisimuotoiseen roottorin liikeyhtälöön 

 

 [𝑀𝑀]��̈�𝑋� + 𝜔𝜔[𝐺𝐺]��̇�𝑋� + [𝐾𝐾]{𝑋𝑋} = 0 (3-15) 

 

Missä pystyvektori {𝑋𝑋} ja sen aikaderivaatat ��̇�𝑋� ja ��̈�𝑋� ovat 

 

 

{𝑋𝑋} = �

𝑥𝑥𝐺𝐺
𝑦𝑦𝐺𝐺
𝜃𝜃𝑥𝑥𝐺𝐺
𝜃𝜃𝑦𝑦𝐺𝐺

� , ��̇�𝑋� =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ �̇�𝑥𝐺𝐺
�̇�𝑦𝐺𝐺
�̇�𝜃𝑥𝑥𝐺𝐺
�̇�𝜃𝑦𝑦𝐺𝐺⎭

⎪
⎬

⎪
⎫

 , ��̈�𝑋� =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ �̈�𝑥𝐺𝐺
�̈�𝑦𝐺𝐺
�̈�𝜃𝑥𝑥𝐺𝐺
�̈�𝜃𝑦𝑦𝐺𝐺⎭

⎪
⎬

⎪
⎫

 (3-16) 

 

Massamatriisi [M], gyroskooppimatriisi [G] ja jäykkyysmatriisi [K] ovat muotoa 

 

 

[𝑀𝑀] = �

𝑚𝑚 0 0 0
0 𝑚𝑚 0 0
0 0 𝐽𝐽𝑠𝑠 0
0 0 0 𝐽𝐽𝑠𝑠

� (3-17) 

 

[𝐺𝐺] = �

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 𝐽𝐽𝑝𝑝
0 0 −𝐽𝐽𝑝𝑝 0

� (3-18) 
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[𝐾𝐾] = �

𝛼𝛼 0 0 𝛾𝛾
0 𝛼𝛼 −𝛾𝛾 0
0 −𝛾𝛾 𝛿𝛿 0
𝛾𝛾 0 0 𝛿𝛿

� (3-19) 

 

Liikeyhtälöstä 3-15 huomataan, että nopeustermi 𝜔𝜔[𝐺𝐺]��̇�𝑋� on riippuvainen roottorin 

kulmataajuudesta ω. Jotta voitaisiin ymmärtää yksittäisen roottorin käyttäytymistä, tulee 

liikeyhtälö ratkaista usealle eri kulmataajuudelle. Yhtälöistä 3-17 – 3-19 huomataan, että 

massamatriisi [M] on aina symmetrinen ja pitää sisällään termit m ja Jt. Gyroskooppinen 

matriisi [G] on vinosymmetrinen ja se kuvaa x- ja y-akselin ympäri tapahtuvien kiertymien 

toisiinsa kytkeytymistä (Yoon et al. 2013, 30-31).  

 

Jäykkyysmatriisi [K] on tässä tapauksessa symmetrinen, koska laakereiden 

jäykkyysmatriisien ristitermit saavat arvon 0. Tavallisesti käytännön sovellutuksissa 

jäykkyysmatriisin ristitermit ovat erisuuria ja nollasta poikkeavia tehden jäykkyysmatriisista 

vinosymmetrisen. Kun parametri γ saa arvon 0, roottorin kiertymä tapahtuu massapisteen G 

ympäri, minkä takia siirtymien ja kiertymien välille ei synny kytkentää.  

 

Roottorin sisäinen vaimennus synnyttää vinosymmetrisen ns. kiertomatriisin (engl. 

Circulatory Matrix). Kiertomatriisin kertoimet ovat gyroskooppimatriisin tapaan 

riippuvaisia roottorin pyörimistaajuudesta. Vinosymmetrisen kiertomatriisin termit näkyvät 

myös jäykkyysmatriisissa epäsymmetrisinä ristitermeinä. Tämä epäsymmetrisyys tekee 

mahdollisesti roottorista epästabiilin etenkin korkeilla pyörimistaajuuksilla (Genta 2005, 

51-55). Kiertomatriisin vaikutukset ovat kuitenkin käytännössä merkitseviä ainoastaan 

korkean pyörimisnopeuden akseleilla. 

 

3.5 Vaimentamattomat ominaistaajuudet, sylinterimuodot 

 

Oletetaan, että kappaleessa 3.2 käsitelty roottori on nyt pituussuuntaisesti symmetrinen 

massakeskipisteeseen G nähden (a = b) ja laakereiden jäykkyydet k1 ja k2 ovat identtiset. 

Jäykkyysparametri γ saa arvon 0, jolloin roottorin kiertymä- ja translaatioliike ei ole toisiinsa 

kytkettyä. Liikeyhtälöiden 3-8 ja 3-9 ratkaisut ovat tässä tapauksessa muotoa 
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 𝑥𝑥𝐺𝐺 = 𝑈𝑈𝑥𝑥𝐺𝐺𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠 (3-20) 

 𝑦𝑦𝐺𝐺 = 𝑈𝑈𝑦𝑦𝐺𝐺𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠 (3-21) 

 

UxG ja UyG ovat vakioita. Sijoittamalla ratkaisut 3-20 ja 3-21 liikeyhtälöihin 3-8 ja 3-9, 

saadaan 

 

 (𝑚𝑚𝑠𝑠2 + 𝛼𝛼)𝑈𝑈𝑥𝑥𝐺𝐺 = 0 (3-22) 

 (𝑚𝑚𝑠𝑠2 + 𝛼𝛼)𝑈𝑈𝑦𝑦𝐺𝐺 = 0 (3-23) 

 

Yhtälöt toteutuvat kun sulkujen sisällä oleva karakteristinen yhtälö saa arvon 0. 

Karakteristinen yhtälön ratkaisut roottorin massakeskipisteen translaatioliikkeelle antaa 

roottorin ns. sylinterimuodot 

 

 𝑠𝑠 = ±𝑗𝑗𝜔𝜔𝑛𝑛 (3-24) 

 

Roottorilla on siis kaksi ominaistaajuutta, forward ja backward whirl-muodot, yhtälön 2-9 

tapaan 

 

 
𝜔𝜔𝑛𝑛1 = 𝜔𝜔𝑛𝑛3 = �2𝑘𝑘

𝑚𝑚
 (3-25) 

 
𝜔𝜔𝑛𝑛2 = 𝜔𝜔𝑛𝑛4 = −�

2𝑘𝑘
𝑚𝑚

 (3-26) 

 

Tällä Jeffcottin roottorin määrittelyllä, roottorin pyöriessä ominaistaajuudella, molemmissa 

laakereissa esiintyy saman suuruinen ja saman vaiheinen siirtymä (ks. kuva 9). Roottorin 

ollessa symmetrinen massakeskipisteeseen nähden akselin pituussuunnassa (”Aksiaalisesti 

symmetrinen”, ks. kuva 6), myös kiekon ja laakereiden välissä olevien roottoripisteiden 

siirtymä on aksiaalisesti symmetrinen (Yoon et al. 2013, 31-32).  
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3.6 Vaimentamattomat ominaistaajuudet, kartiomuodot 

 

Yksi Jeffcottin roottorin kartio-ominaismuodoista on esitetty kuvassa 9. Tarkastellaan 

roottorin kiertymän liikeyhtälöitä 3-10 ja 3-11. Oletetaan roottorin siis olevan samanlainen 

kuin kappaleessa 3.2. Liikeyhtälöiden ratkaisujen oletetaan olevan muotoa 

 
 𝜃𝜃𝑥𝑥𝐺𝐺 = 𝛩𝛩𝑥𝑥𝐺𝐺𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠 (3-27) 

 𝜃𝜃𝑦𝑦𝐺𝐺 = 𝛩𝛩𝑦𝑦𝐺𝐺𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠 (3-28) 

 

ΘxG ja ΘyG ovat vakioita, jotka toteuttavat yhtälön (Yoon et al. 2013, 32). Sijoittamalla 

edelliset kaksi yhtälöä yhtälöihin 3-10 ja 3-11 saadaan karakteristiset yhtälöt 

 

 (𝐽𝐽𝑠𝑠𝑠𝑠2 + 𝛿𝛿)𝛩𝛩𝑥𝑥𝐺𝐺 + 𝐽𝐽𝑝𝑝𝜔𝜔𝑠𝑠𝛩𝛩𝑦𝑦𝐺𝐺 = 0 (3-29) 

 (𝐽𝐽𝑠𝑠𝑠𝑠2 + 𝛿𝛿)𝛩𝛩𝑦𝑦𝐺𝐺 − 𝐽𝐽𝑝𝑝𝜔𝜔𝑠𝑠𝛩𝛩𝑥𝑥𝐺𝐺 = 0 (3-30) 

 

Yhtälöt 3-29 ja 3-30 voidaan ilmaista matriisimuodossa 

 

 
�
𝐽𝐽𝑠𝑠𝑠𝑠2 + 𝛿𝛿 𝐽𝐽𝑝𝑝𝜔𝜔𝑠𝑠
−𝐽𝐽𝑝𝑝𝜔𝜔𝑠𝑠 𝐽𝐽𝑠𝑠𝑠𝑠2 + 𝛿𝛿

� �
𝛩𝛩𝑦𝑦𝐺𝐺
𝛩𝛩𝑥𝑥𝐺𝐺

� = 0 (3-31) 

 

Yhtälöt 3-29 ja 3-30 toteutuvat kun yhtälön 3-31 kerroinmatriisin determinantti saa arvon 0. 

Kun roottori ei pyöri (ω = 0), kerroinmatriisin determinantista voidaan johtaa ratkaisu 

 

 
𝑠𝑠 = ±𝑗𝑗�

𝑘𝑘𝐿𝐿2

2𝐽𝐽𝑠𝑠
 (3-32) 

 

Paikallaan olevan roottorin kartiomuodon ominaistaajuus on  

 

 
𝜔𝜔𝑛𝑛𝑛𝑛0 = �

𝑘𝑘𝐿𝐿2

2𝐽𝐽𝑠𝑠
 (3-33) 
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Pyörivän roottorin tapauksessa vaimentamattomat kartiomuotojen ominaistaajuudet saadaan 

karakteristisen yhtälön kompleksisista ratkaisuista (Yoon et al. 2013, 33). Yhtälön 3-31 

determinantti on muotoa 

 

 (𝐽𝐽𝑠𝑠𝑠𝑠2 + 𝛿𝛿)2 + �𝐽𝐽𝑝𝑝𝜔𝜔𝑠𝑠�
2 = 0 (3-34) 

 

Otetaan käyttöön merkinnät 

 

 𝑠𝑠 = ±𝑗𝑗𝜔𝜔𝑛𝑛𝑛𝑛 

𝑠𝑠2 = −𝜔𝜔𝑛𝑛𝑛𝑛
2  

 

 

Karakteristinen yhtälö 3-34 saadaan muotoon 
 

 (−𝐽𝐽𝑠𝑠𝜔𝜔𝑛𝑛𝑛𝑛
2 + 𝛿𝛿)2 − �𝐽𝐽𝑝𝑝𝜔𝜔𝜔𝜔𝑛𝑛𝑛𝑛�

2 = 0 (3-35) 

 

Muutetaan yhtälö 3-35 tulomuotoon ja jaetaan yhtälön molemmat puolet poikittaisen 

massahitausmomentin Jt arvolla. Ottamalla käyttöön massahitausmomenttien suhteen P ja 

paikallaan olevan roottorin kartiomuodon ominaistaajuuden ωnC0 saadaan yhtälö 3-35 

muotoon 

 

Kuva 9. Jeffcottin roottorin sylinterimuoto ja eräs kartiomuoto (paikallaan oleva akseli vaalean sinisellä). 
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 �𝐽𝐽𝑠𝑠𝜔𝜔𝑛𝑛𝑛𝑛
2 − 𝛿𝛿 + 𝐽𝐽𝑝𝑝𝜔𝜔𝜔𝜔𝑛𝑛𝑛𝑛��𝐽𝐽𝑠𝑠𝜔𝜔𝑛𝑛𝑛𝑛

2 − 𝛿𝛿 − 𝐽𝐽𝑝𝑝𝜔𝜔𝜔𝜔𝑛𝑛𝑛𝑛� = 0 

(𝜔𝜔𝑛𝑛𝑛𝑛
2 − 𝜔𝜔𝑛𝑛𝑛𝑛0

2 + 𝑃𝑃𝜔𝜔𝜔𝜔𝑛𝑛𝑛𝑛)(𝜔𝜔𝑛𝑛𝑛𝑛
2 − 𝜔𝜔𝑛𝑛𝑛𝑛0

2 − 𝑃𝑃𝜔𝜔𝜔𝜔𝑛𝑛𝑛𝑛) = 0 

 

(3-36) 

 

Otetaan edelleen käyttöön kartiomuotojen ominaistaajuussuhde 𝜔𝜔�𝑛𝑛𝑛𝑛 ja kartiomuotojen 

taajuussuhde τ rC0. 

 

 𝜔𝜔�𝑛𝑛𝑛𝑛 =
𝜔𝜔𝑛𝑛𝑛𝑛

𝜔𝜔𝑛𝑛𝑛𝑛0
 (3-37) 

 𝜏𝜏𝑟𝑟𝑛𝑛0 =
𝜔𝜔

𝜔𝜔𝑛𝑛𝑛𝑛0
 (3-38) 

 

Jakamalla yhtälö 3-36 paikallaan olevan roottorin kartiomuodon ominaistaajuuden neliöllä 

ja ottamalla yhtälöiden 3-37 ja 3-38 parametrit käyttöön, saadaan 

 

 (𝜔𝜔�𝑛𝑛𝑛𝑛2 + 𝑃𝑃𝜏𝜏𝑟𝑟𝑛𝑛0𝜔𝜔�𝑛𝑛𝑛𝑛 − 1)(𝜔𝜔�𝑛𝑛𝑛𝑛2 − 𝑃𝑃𝜏𝜏𝑟𝑟𝑛𝑛0𝜔𝜔�𝑛𝑛𝑛𝑛 − 1) = 0 (3-39) 

 

Yhtälöllä 3-39 on neljä ratkaisua, jotka edustavat kartiomuotojen ominaistaajuuksia. 

Yhtälön 3-39 ensimmäisen termin ratkaisut vastaavat dimensiotonta matalampaa forward-

whirl kartiomuotoa 𝜔𝜔�𝑛𝑛5 ja dimensiotonta korkeampaa backward-whirl kartiomuotoa 𝜔𝜔�𝑛𝑛8 

seuraavasti. 

 
 

𝜔𝜔�𝑛𝑛5 = −
1
2
𝑃𝑃𝜏𝜏𝑟𝑟𝑛𝑛0 + ��

1
2
𝑃𝑃𝜏𝜏𝑟𝑟𝑛𝑛0�

2

+ 1 (3-40) 

 
𝜔𝜔�𝑛𝑛8 = −

1
2
𝑃𝑃𝜏𝜏𝑟𝑟𝑛𝑛0 − ��

1
2
𝑃𝑃𝜏𝜏𝑟𝑟𝑛𝑛0�

2

+ 1 (3-41) 

 

Yhtälön 3-39 toisen termin ratkaisut vastaavat dimensiotonta matalampaa backward-whirl 

kartiomuotoa 𝜔𝜔�𝑛𝑛6 ja dimensiotonta korkeampaa forward-whirl kartiomuotoa 𝜔𝜔�𝑛𝑛7 

seuraavasti (Yoon et al., 2013, 34). 
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𝜔𝜔�𝑛𝑛6 =

1
2
𝑃𝑃𝜏𝜏𝑟𝑟𝑛𝑛0 − ��

1
2
𝑃𝑃𝜏𝜏𝑟𝑟𝑛𝑛0�

2

+ 1 (3-42) 

 
𝜔𝜔�𝑛𝑛7 =

1
2
𝑃𝑃𝜏𝜏𝑟𝑟𝑛𝑛0 + ��

1
2
𝑃𝑃𝜏𝜏𝑟𝑟𝑛𝑛0�

2

+ 1 (3-43) 

 

Kuvassa 10 esitetään forward-whirl – ja kuvassa 11 backward-whirl –muotojen riippuvuutta 

roottorin pyörimistaajuudesta (taajuussuhteesta) ja hitausmomenttien suhteesta P. Kuvasta 

voidaan havaita, kuinka pyörimisliikkeen aiheuttamat gyroskooppiset voimat vaikuttavat 

ominaismuotojen taajuuksiin. Kuvassa 10 oleva katkoviiva kulkee kaikkien pisteiden kautta, 

joissa roottorin pyörimistaajuus on sama kuin ominaismuodon taajuus vastaavalla 

taajuussuhteella. Näissä pisteissä systeemi on resonanssissa. Pitkillä roottoreilla, joiden 

massahitausmomenttien suhde P on lähellä nollaa, gyroskooppisten voimien vaikutus on 

pieni ja kartiomuodon taajuus pysyy käytännössä muuttumattomana roottorin 

pyörimistaajuudesta riippumatta. Mitä suurempi on hitausmomenttien suhteen P arvo, sitä 

jyrkemmin ominaismuodon taajuus nousee tai laskee. Kuvasta 10 nähdään, että korkeilla P:n 

arvoilla ωn7-ominaismuodon taajuus sijaitsee aina roottorin pyörimistaajuuden yläpuolella, 

joten tämä kyseinen muoto ei pysty heräämään millään roottorin pyörimistaajuudella (Yoon 

et al. 2013, 34-36).  
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Kuva 10. Forward-whirl kartiomuotojen ominaistaajuus pyörimisnopeuden ω ja hitausmomenttien suhteen P muuttuessa. 
Ominaistaajuussuhde 𝝎𝝎� n5 sinisellä, 𝝎𝝎� n7 punaisella (ks. yhtälöt 3-40 ja 3-43). 

 

Kuva 11. Backward-whirl kartiomuotojen ominaistaajuus pyörimisnopeuden ω ja hitausmomenttien suhteen P muuttuessa. 
Ominaistaajuussuhde 𝝎𝝎� n6 vihreällä, 𝝎𝝎� n8 keltaisella (ks. yhtälöt 3-41 ja 3-42). 
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4 VESIVOIMALAITOSAKSELIN ROOTTORIDYNAMIIKKA 

 

4.1 Vesivoiman rooli modernissa sähköverkossa 

 

Tässä kappaleessa tarkastellaan sovelluksena vesivoimalaitoksen turbiini-

generaattoriakselin roottoridynamiikkaa. Kappaleessa käsitellään lyhyesti 

vesivoimalaitosten dynaamisia erityispiirteitä, roolia sähköverkossa ja esitellään käsiteltävä 

voimalaitosakseli. 

 

Perinteisiä lämpövoimalaitoksia on poistettu käytöstä viime aikoina Pohjoismaisessa 

sähköverkossa kannattamattomina yhä enemmän ja menetettyä kapasiteettia on korvattu 

pääosin uusiutuvilla energianlähteillä, pääosin aurinko- ja tuulivoimalla. Tämä kehityskulku 

on lisännyt epävarmuutta sähköverkon kyvystä ylläpitää tuotannon ja kulutuksen tasapainoa 

etenkin ongelmatilanteissa, esimerkiksi menetettäessä jokin suuri tuotantolaitos tai 

siirtolinja. Aurinko- ja tuulivoiman energiantuotanto on täysin riippuvainen sääilmiöistä, 

mikä on edelleen korostanut vesivoiman merkitystä joustavassa Pohjoismaisessa 

sähköverkossa (Statnett et al. 2016, 2). Vesivoimalaitoksia, joissa on riittävän suuri patoallas 

eli tehoreservi, käytetään sähköverkossa peruskuorman lisäksi säätövoimana joko teho- tai 

taajuussäädössä. Vesivoima soveltuu tähän hyvin, koska se on automaattisesti hajautettua 

tuotantoa suhteellisen pienellä kapasiteetilla ja olemassa olevasta tehokapasiteetista 

nopeimpia tuotantomuotoja reagoimaan taajuuden muutoksiin ja tehovajauteen 

sähköverkossa. Vesivoimalaitoksen alas- ja ylösajo on nopeaa ja tarvittava lisäkapasiteetti 

on tavallisesti heti saatavilla. Vesivoimalaitosten etuna sähköverkossa on myös niissä 

olevaan inertiaan varastoituva energian määrä. Sähköverkkoon tahdistetun 

vesivoimalaitoksen suuri inertia, eli kyky vastustaa roottorin pyörimisnopeuden muutosta, 

ehkäisee automaattisesti taajuuden heilahtelua verkossa (Statnett et al. 2016, 5).  

 

Taajuussäätöreservien tehtävänä on tasata sähköverkon taajuuden vaihtelua. Sähköverkon 

taajuus laskee kulutuksen ollessa tuotantoa suurempaa ja vastaavasti nousee kun tuotanto on 

verkon kulutusta suurempaa. Suomen sähköverkon taajuus saa olla alimmillaan 49,9 Hz ja 

korkeimmillaan 50,1 Hz (Fingrid 2019). FCR-N (Frequency Containment Reserve - Normal) 
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säätöreserviä käytetään Pohjoismaisessa sähköverkossa jatkuvasti taajuudensäätöön kun 

verkon taajuus laskee alle 50 Hz. Sähköverkon taajuuden laskiessa alle 49,9 Hz, otetaan 

käyttöön FCR-D (Frequency Containment Reserve - Disturbances) taajuussäätöreservi. 

FCR-N taajuussäätöreservissä olevien voimalaitosten tehoa säädetään sähköverkon 

taajuuden muutosten perusteella kuvan 12 mukaisesti (ENTSO-E 2017, 5). 

Vesivoimalaitosten tehoa pystytään säätämään kohtuullisen nopeasti muuttamalla 

virtaamaa. Ajossa oleva vesivoimalaitos on tahdistettu sähköverkkoon, joten sen 

pyörimisnopeus on aina vakio. Tehonsäädön myötä akseliin kuitenkin kohdistuu muuttuvan 

vesivirtauksen myötä taittavia ja vääntäviä voimia, joista voi mahdollisesti aiheutua akselin 

toimintaan vaikuttavaa värähtelyä.  

 

4.2 Vesivoimalaitoksen dynamiikan ominaispiirteitä 

 

Eräs vesivoimalaitosten dynamiikassa esiintyvä ongelmakohta on niissä käytettävien suurten 

hydrodynaamisien ohjainlaakereiden simulointi. Pyörivän vesivoimalaitosakselin paine- ja 

ohjauslaakereiden jäykkyys ja vaimennus eivät ole vakioita. Vesivoimalaitosakselien 

laakerien jäykkyys- ja vaimennusominaisuudet ovat verrannollisia laakereissa olevan öljy- 

tai nestefilmin paksuuteen. Muutokset filmin paksuudessa voivat johtua esimerkiksi 

juoksupyörässä olevan muuttuvan vesivirtauksen akseliin aiheuttamista voimista tai 

generaattorissa vaikuttavista magneettisista voimista, jotka vastaavasti ovat verrannollisia 

generaattorin roottorin ja staattorin välisen ilmavälin paksuuteen. Laakereissa käytettävän 

Kuva 12. Taajuudensäätöreservissä tapahtuva tehon säätö sähköverkon taajuuden muuttuessa (ENTSO-E, 2017, 7). 
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öljyn viskositeetti muuttuu myös lämpötilan funktiona (SFS-ISO 13373-7:2017). Akselin 

pyörimisliikkeen vaikutusten simulointi laakerien öljyfilmien käyttäytymiselle, yhdessä 

edellä mainittujen ilmiöiden kanssa, tekee laakerien mallintamisesta raskaan prosessin. 

Tämän takia yleisenä käytäntönä roottoreiden laskennassa on ollut linearisoida laakereille 

vakiojäykkyydet ja –vaimennukset yksinkertaistettujen dynaamisten yhtälöiden ja/tai 

mittausten perusteella, kuten tässäkin diplomityössä on menetelty. 

 

Vesivoimalaitokset ovat tavallisesti suunniteltu mittatilaustyönä halutun putouskorkeuden ja 

pyörimisnopeuden perusteella. Tämän lisäksi turbiini-generaattoriakselien dimensiot ovat 

riippuvaisia useista yksilöllisistä laitoskohtaisista tekijöistä. Vesivoimalaitosakselien 

yksilöllisyyden myötä roottoridynaamisten analyysien tuloksia ei voi välttämättä yleistää 

akselien välillä, vaan analyysit on suoritettava laitoskohtaisesti (SFS-ISO 13373-7:2017, 9). 

 

4.3 Käsiteltävä vesivoimalaitosakseli 

 

Tässä työssä analysoitava turbiini-generaattoriakseli on nelisiipisellä Kaplan-turbiinilla 

varustettu yksikkö. Kaplan-turbiinien siipien nousukulmaa voidaan säätää, mikä 

mahdollistaa voimalaitoksen ajamisen vaihtelevalla vesivirtaamalla. Mallinnettava 

voimalaitosakseli on esitetty kuvassa 13. Vesivoimalaitoksen nimellispyörimistaajuus on 

sähköverkon taajuuden 50 1/s ja generaattorin napaparien määrän suhde. Käsiteltävän 

vesivoimalaitoksen generaattorissa on 44 napaa eli 22 napaparia, joten 

nimellispyörimistaajuus on 2,273 1/s (136,36 rpm). Akselin ryntäysnopeudeksi on ilmoitettu 

6,0 1/s (360 rpm). Ryntäysnopeus on pyörimisnopeus, johon akseli kiihtyy täydellä 

vesivirtauksella ilman kuormaa ja samalla suurin nopeus, jonka voimalaitosakseli on 

suunniteltu kestämään. Turbiini-generaattoriakseli koostuu kolmesta osasta: Generaattori-, 

turbiini- ja väliakselista. Akselien välisiä liitoksia ei ole huomioitu laskentamalleissa, vaan 

koko turbiini-generaattoriakseli on mallinnettu yhdeksi kappaleeksi. Akseli on laakeroitu 

kolmesta pisteestä, jotka on korostettu kuvassa 13 keltaisella värillä. Generaattorin 

yläpuolella olevassa ohjainrenkaassa sijaitsee akselin kannatus- ja yläohjauslaakeri.  

Kannatuslaakeri tukee roottoria pysty- sekä poikittaissuunnassa kannattaen akselin koko 
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massan. Yläohjauslaakeri ja roottorin alapuolella olevat alaohjauslaakeri sekä turbiinilaakeri 

tukevat roottoria säteittäisesti.  

 

 
Kuva 13. Analysoitavan vesivoimalaitosakselin osat.  
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5 VOIMALAITOSAKSELIN FEM-MALLIT 

 

5.1 FEM-malleista yleisesti 

 

Käsiteltävästä akselista tehtiin kolme erilaista laskentamallia:: 

 

1. 3D-elementeistä rakennettu FEM-malli. Mallissa on yhteensä 25 872 3D-elementtiä. 

2. Yksinkertaistettu hybridimalli 3D- ja 1D-mallin välille, jossa pelkästään akselin 

pyörähdyssymmetriset osat on mallinnettu 3D-elementeillä. Tässä mallissa 

generaattorin roottori, juoksupyörä sekä muut akseliin kiinnitetyt osat on mallinnettu 

pistemassoina ja pistehitausmomentteina. Mallissa on yhteensä 8 424 3D-elementtiä. 

3. 1D-malli, joka valmistettiin MSC Nastranin palkkielementtien ja pistemassojen 

avulla. Mallissa on yhteensä 63 palkkielementtiä.  

 

Edellä mainittuja malleja on käsitelty tarkemmin kappaleissa 5.1 ja 5.2. Akselin CAD-

mallintaminen tehtiin Bentleyn Microstation V8i-ohjelmalla. Akselin 3D-mallien FEM-

verkotus tehtiin vastaavasti Dassault Systemes SIMULIA Abaqus CAE-ohjelmalla, jossa 

FEM-elementit ja solmupisteet pystyttiin kirjoittamaan suoraan MSC Nastranin bdf-

tiedostomuotoon (Bulk Data File). 

 

Suurin osa voimalaitosakselista on pyörähdyssymmetrinen ja ontto. 

Vakiopoikkileikkauksiset osat akselista verkotettiin 3D-malleissa erikseen osittamalla ja 

käyttämällä tiilen muotoisia kahdeksansolmuisia HEXA-elementtejä. Valmis FEM-verkko 

tallennettiin Abaqus-ohjelmassa bdf-muotoon ja luettiin MSC Patran-ohjelmaan, jossa 

elementtiverkko verifioitiin ja optimoitiin. Tällä tavoin varmistettiin, että elementtien 

geometria ja liittyvyys vastaa MSC Patranin laatuvaatimuksia. Jokaisessa mallissa akselin 

keskilinja on mallinnettu avaruuskoordinaatiston z-akselille. Jokaisen kolmen mallin FEM-

elementeille asetettiin taulukossa 1 esitetyt teräksen aineominaisuudet.  

 

 

 

 



42 

 
Taulukko 1. Akselissa käytetyn teräksen aineominaisuudet. 

Teräs  

Tiheys 7850 kg/m3 

Kimmomoduuli 2,06∙1011 N/m2  

Leikkausmoduuli 7,94∙1010 N/m2 

Poissonin luku 0,3 

 

Akselin keskilinjalle, turbiinin, generaattorin, akselin yläpään, magnetointikoneen, ohjaus- 

ja kannatuslaakerin kohdalle (ks. kuva 13) luotiin pisteitä, joiden avulla roottori pystytään 

bdf-tiedostossa määrittämään. Nämä roottoripisteet on asetettu akselilla kohtiin, joissa 

roottorin siirtymiä halutaan tarkastella ja/tai joihin vaikuttaa ulkopuolisia jäykkyys- ja 

vaimennusvoimia. Neljään roottoripisteeseen eli kannatuslaakeriin (yläohjauslaakeriin), 

alaohjauslaakeriin, turbiinilaakeriin ja generaattoriin liitetään akseliin vaikuttavat jousi- ja 

vaimenninelementit. Kolme muuta roottoripistettä, akselin yläpää, magnetointikone ja 

juoksupyörä on määritetty, jotta voitaisiin esittää akselin keskilinjan siirtymät näissä 

pisteissä epätasapainovasteanalyysissä. Liitäntä akselin ja staattorin välillä on mallinnettu 

MPC-elementeillä (Multi-Point Constraint), jotka ovat 3D-malleissa RBE3-elementtejä ja 

1D-mallissa RBE2-elementtejä (Rigid Body Element). Kuvassa 14 on esitetty 3D-mallin 

turbiinilaakerin RBE3-elementti. RBE3-elementtien avulla akselin ulkopinnan pisteiden 

(independent nodes) translaatioliike ja kiertymä tiivistetään akselin keskilinjalla olevaan 

roottoripisteeseen (dependent node). Nimestään huolimatta RBE3-elementit eivät lisää 

jäykkyyttä mallinnettavaan akseliin. RBE2-elementit ovat puolestaan täysin jäykkiä 

elementtejä. Alaohjauslaakerin ja turbiinilaakerin kohdalla HEXA-elementtien akselin 

ulkopinnan solmupisteitä liikutettiin 3D-malleissa niin, että RBE3-elementti kattaa 

toimittajan piirustusten mukaisen laakerin koko kontaktipinnan (ks. kuva 14).  

 

Akselilinjalla olevat laakerit kohdistavat voimalaitosakseliin tunnettuja jäykkyys- ja 

vaimennusvoimia, minkä johdosta niiden kohdalla oleviin roottoripisteisiin mallinnettiin 

jousi- ja vaimenninelementtejä. Laakereiden x- ja y-suuntaiset vaimennukset ja jäykkyydet 

syötettiin matriisimuotoisena, minkä takia jokaisen laakeri kohdalla on neljä vaimennin- ja 

neljä jousielementtiä. Näiden lisäksi kannatuslaakerille mallinnettiin akselia pystysuunnassa 
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kannatteleva z-suuntainen jäykkyys. Lisäksi generaattorin roottoriin vaikuttavat ilmavälin 

suuruuteen kääntäen verrannolliset magneettiset vetovoimat UMP (engl. Unbalanced 

Magnetic Pull) on mallinnettu kahden negatiivisen jousivakion omaavan jousielementin 

avulla. Nämä magneettiset voimat vaikuttavat generaattorissa vain normaaliajossa laitoksen 

ollessa kytkettynä sähköverkkoon. Laakeroinnissa ja generaattorin roottorissa käytettyjen 

jousi- ja vaimennuskertoimien vakioarvot on esitetty taulukossa 2. 

 

Lähtötietoina vesivoimalaitoksen juoksupyörän mallintamiseen käytettiin tunnettua massaa 

ja polaarista hitausmomenttia. Tämän takia turbiinin FEM-elementit mallinnettiin jokaisessa 

mallissa massattomiksi (ks. kuva 13) ja akselille sijoitettiin yhtä RBE3-elementtiä apuna 

käyttäen alkuperäisen toimittajan arvojen mukainen pistemassa ja pistehitausmomentti. 

Juoksupyörän poikittaisen massahitausmomentin oletetaan olevan puolet sen polaarisesta 

massahitausmomentista. Pistemassan käyttäminen on erityisen hyödyllistä, koska akseliin 

on suunniteltu vaihdettavaksi päivitetty Kaplan-turbiini. Pistemassaelementin avulla 

voidaan analysoida sekä vanhaa että päivitettyä versiota voimalaitosakselista. Lisäksi 

pistemassan avulla voidaan arvioida juoksupyörässä olevan vesivirtauksen massan ja 

hitausmomenttien vaikutusta laitoksen roottoridynamiikkaan.  

 

 

 

 

Kuva 14. Turbiinilaakerin keskiön ja kontaktipinnan mukaan määritetty MPC-elementti (vihreällä) hybridi- ja 3D-

malleissa. 

 

 

 



44 

 
Taulukko 2. Laakeroinnin ja generaattorin ilmavälin jousi- ja vaimennuskertoimien vakioarvot. 

Kannatuslaakeri/Yläohjauslaakeri    

kxx [N/m] kxy [N/m] kyx [N/m] kyy [N/m] kzz [N/m] 

3,00∙108 3,84∙107 -4,10∙106 3,00∙108 1,00∙1015 
cxx [Ns/m] cxy [Ns/m] cyx [Ns/m] cyy [Ns/m]  

2,00∙107 3,00∙105 -1,00∙104 2,00∙107  
Alaohjauslaakeri    

kxx [N/m] kxy [N/m] kyx [N/m] kyy [N/m]  

5,00∙108 3,84∙107 -4,10∙106 5,00∙108  

cxx [Ns/m] cxy [Ns/m] cyx [Ns/m] cyy [Ns/m]  

2,00∙107 3,00∙105 -1,00∙104 2,00∙107  

Turbiinilaakeri    

kxx [N/m] kxy [N/m] kyx [N/m] kyy [N/m]  

1,03∙109 3,84∙109 -4,10∙109 1,20∙109  
cxx [Ns/m] cxy [Ns/m] cyx [Ns/m] cyy [Ns/m]  

1,03∙109 -2,90∙108 -2,80∙108 1,20∙109  
Generaattori, ilmaväli   

kxx [N/m] kyy [N/m]    

-1,32∙105 -1,32∙105    
 

5.2 1D-malli 

 

Akselin 1D-malli laadittiin suoraan MSC Nastranin bdf-input tiedostomuotoon. Malli on 

esitetty kuvassa 15. Lähtötietodatassa määritettiin palkkielementeiksi kaikki akselin osat, 

joilla on vakiopoikkileikkaus sekä niiden ulkohalkaisijat, sisähalkaisijat ja materiaalit (ks. 

taulukko 1). Näiden parametrien avulla MSC Nastran kykenee laskemaan jokaiselle 

palkkielementille massan ja hitausmomentit. Vakiopoikkileikkausten rajapinnat määritettiin 

GRID-solmupisteinä. CBEAM-syötteen ja GRID-solmupisteiden avulla luotiin itse 

PBEAML-määrittelyjen mukaiset palkkielementit. 
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Roottoripisteet on määritetty kappaleen 5 johdannossa esitetyllä tavalla. Roottoripisteet sekä 

jousi- ja vaimenninelementit on liitetty toisiinsa jäykillä RBE2-elementeillä. Jousi- ja 

vaimenninelementtien vapaat päät on kiinnitetty kiinteisiin GRID-solmupisteisiin, mikä 

simuloi laakereiden kiinnitystä vesivoimalaitoksen staattoriin. Akselin keskilinjalle, 

magnetointikoneen, kannatuslaakerin, generaattorin ja juoksupyörän (pisteet ylhäältä 

alaspäin) kohdalle sijoitettiin vastaavan todellisen akselin toimittajan lähdetietojen mukaan 

määritetyt pistemassat ja massahitausmomentit käyttämällä MSC Nastranin pistemassaa 

kuvaavaa CONM2-elementtiä (Concentrated mass). Yhteenveto 1D-mallissa käytetyistä 

elementeistä, syötteistä ja niiden lukumääristä on esitetty liitteessä 2. 

 

5.3 3D-malli 

 

Voimalaitosakselin 3D-mallinnettiin Microstation V8i-ohjelmalla yksinkertaistettuna. 

Akselin ulkopinnalla olevat pyöristykset ja yksityiskohdat poistettiin lopullisesta mallista, 

jotta FEM-verkkoon ei tulisi paikallisia solmupistekimppuja ja monimutkaisia pieniä 

elementtejä. Akselin yläpäässä olevat laakereiden ohjainrengas ja magnetointikone 

mallinnettiin 3D-elementtien avulla näkyviksi. Generaattori-roottori mallinnettiin 

Kuva 15. Voimalaitosakselin 1D-malli lankamallisena ja 3D-visuaalisaationa. Oranssit kolmiot ovat pistemassoja ja violetit 

ympyrät RBE2-elementtejä. Akselin lankamallissa on esitetty myös jousielementtien komponentit. 
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paksuseinäisenä sylinterinä. Lähtötietoina generaattorin roottorin mallintamiseen käytettiin 

tunnettua ulkosädettä, korkeutta, teräksen tiheyttä ja vastaavalle todelliselle roottorille 

ilmoitettua polaarista massahitausmomenttia. Paksuseinäisen sylinterin, jonka tiheys on 

vakio, polaariselle massahitausmomentille pätee 
 

 
𝐽𝐽𝑝𝑝 =

𝜋𝜋𝜋𝜋ℎ
2

(𝑟𝑟24 − 𝑟𝑟14) (4-1) 

 

missä 

 ρ  Tiheys      [kg/m3] 

 h  Korkeus     [m] 

 r1  Sisäsäde     [m] 

 r2  Ulkosäde     [m] 
 

Yhtälöstä 4-1 voidaan johtaa tuntemattomalle sisäsäteelle r1 ratkaisu 

 

 
𝑟𝑟1 = �𝑟𝑟24 −

2𝐽𝐽𝑝𝑝
𝜋𝜋𝜋𝜋ℎ

4
 (4-2) 

 

Generaattorin roottorin (paksuseinäisen sylinterin) ja akselin välillä oleva ristikkorakenne 

mallinnettiin 3D-elementtien avulla lieriöksi, jolla on taulukossa 1 esitetyt teräksen 

aineominaisuudet lukuun ottamatta tiheyttä, joka on 0 kg/m3. Akselin 3D-malli on esitetty 

kuvassa 16. RBE3-elementit esitetään kuvassa vihreinä, HEXA-elementit sinisenä ja 

WEDGE-kiilaelementit punaisena. Kuvan 16 keskimmäisessä akselissa punaisella 

korostettu generaattorin roottorin ”ristikko” on terästä, joka on massatonta. Kuvan 16 

alimmassa akselissa on esitetty voimalaitosakselin FEM-mallin poikkileikkaus, josta 

voidaan nähdä akselin ontto sisärakenne. 

 

Kolmas laskentamalli rakennettiin hybridiversiona 3D-mallin ja 1D-mallin välille. 

Hybridiversiossa 3D-elementeillä mallinnettiin ainoastaan akselin pyörähdyssymmetriset 

osat. Kaikki muut akselin osat mallinnettiin CONM2-pistemassaelementeillä. Hybridimalli 

on esitetty kuvassa 17. RBE3-elementit on esitetty kuvassa vihreinä ja HEXA-elementit 

sinisellä. Liitteeseen 1 on koottu molemmissa 3D-malleissa käytetyt syötteet ja elementit. 
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Kuva 16. 3D-mallin FEM-verkko ja mallin poikkileikkaus. 

 

Kuva 17. Voimalaitosakselin hybridimalli. 
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6 LAITOKSEN ROOTTORIDYNAMIIKKA-ANALYYSI 

 

6.1 Johdanto 

 

Tässä kappaleessa käsitellään tarkasteltavan voimalaitosakselin MSC Nastran-mallien 

toimintaa, eri analyysejä ja vertaillaan mallien välisiä tuloksia. Jokaisesta kolmesta mallista 

ratkaistaan akselin kompleksiset ominaisarvot riittävän laajalla akselin 

pyörimistaajuusalueella 0,0 – 12,5 1/s. Akselin ryntäysnopeus eli suurin pyörimisnopeus, 

jonka akseli voi voimalaitostoimittajan mukaan saavuttaa on 6,0 1/s. Laskentaväli ulottuu 

kaksi kertaa ryntäysnopeutta suurempaan nopeuteen, joten analyysia voidaan pitää tarpeeksi 

laajana. Ratkaistujen ominaisarvojen avulla jokaiselle mallille määritetään 

voimalaitosakselin kriittiset nopeudet ja muodostetaan Campbellin diagrammit, joista 

voidaan nähdä akselin ensimmäisten ominaismuotojen taajuudet valitulla 

pyörimistaajuusalueella. Akselin ominaismuodot esitetään myös visuaalisesti MSC Patran-

ohjelman avulla. Lisäksi jokaiselle mallille tehdään epäkeskisyysvasteanalyysi, jonka avulla 

voidaan selvittää vesivoimalaitoksen generaattorin roottorissa olevan massaepäkeskisyyden 

aiheuttamat maksimisiirtymät kiinnostavissa roottoripisteissä pyörimistaajuusalueella 

0,0 – 13,0 1/s ja 0,0 – 5,0 1/s ilman generaattorissa vaikuttavaa magneettista voimaa UMP. 

Epäkeskisyysvasteet esitetään malleittain pyörimistaajuuden funktiona kuvaajissa (kuvat 

27-33). 

 

6.2 Superelementit ja roottorin määrittäminen 

 

3D-muotoiset laskentamallit luotiin MSC Nastranissa lähtökohtaisesti superelementtejä 

käyttämällä. Superelementit on suunniteltu tehostamaan FEM-analyysejä huomattavasti, 

kun käsiteltävänä on yli kymmenien tuhansien vapausasteiden malleja. MSC Nastran 

muodostaa roottorin massa- ja gyroskooppiset matriisit superelementin sisällä, mutta liittää 

roottorin matriiseihin pyörimisnopeustermit superelementin ulkopuolella ns. 

jäännösstruktuurissa (engl. Residual Structure). Tämä lyhentää analyysin suoritusaikaa 

merkittävästi, mutta samalla myös heikentää hiukan laskentatarkkuutta (MSC Software 
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Corporation 2016, 196). Nastran-malleissa superelementin sisälle sijoitetaan koko akseli 

lukuun ottamatta jousi- ja vaimenninelementtejä sekä kiinteitä solmupisteitä. Akselin 

keskilinjalla olevat seitsemän roottoripistettä toimivat rajapintana superelementin ja 

jäännösstruktuurin välillä. 

 

6.3 Akselin ominaisarvot ja ominaismuodot 

 

Voimalaitosakselin malleille ratkaistaan kompleksiset ominaisarvot eli ratkaistavana on 

homogeeninen liikeyhtälö, joka vastaa vaimennetun systeemin liikeyhtälöä. Ominaisarvot 

lasketaan käyttämällä MSC Nastranin SOL 107 –ratkaisijaa, joka käyttää fysikaalisia 

muuttujia roottorin liikeyhtälöiden ratkaisemiseen ilman kerroinmatriisien redusointia (engl. 

Modal Reduction). SOL 107-ratkaisijan sisällä käytetään Complex Lanczos-metodia 

ominaisarvojen ratkaisemiseen. Complex Lanczos-metodi laskee mallista ennalta pyydetyn 

määrän mallin ominaisarvoja alkaen roottorin pyörimistaajuudesta n = 0 1/s. On ilmeistä, 

että analysoitavan esimerkkiakselin pyörimistaajuus pysyy ryntäysnopeudellakin 

ensimmäisen resonanssitaajuuden alapuolella. Tämän takia tässä sovellusosuudessa 

analysoitavan akselin kohdalla ollaan kiinnostuneita enimmillään arviolta noin 

kahdestakymmenestä ensimmäisestä ominaisarvosta, joiden laskemiseen Complex Lanczos-

metodi on käyttökelpoinen.  

 

Ensimmäiseksi FEM-malleille tehtiin MSC Nastranin SOL 107-ratkaisijan ASYNC-

analyysi, jossa Nastran ratkaisee akselin whirl-ominaistaajuudet useilla eri roottorin 

pyörimistaajuuksilla. ASYNC-analyysin tulosten avulla voidaan laatia roottorin Campbellin 

diagrammi (ks. kappale 3.2), josta voidaan määrittää akselin kriittiset nopeudet valitulla 

nopeusalueella. Jokaisen mallin laskennassa käytettiin samaa seitsemää laskentapistettä eli 

roottorin pyörimistaajuuksia: 0, 1,0 , 2,273 , 5,0 , 7,5 , 10,0 ja 12,5 1/s. SOL 107 ratkaisijan 

avulla akselille tehtiin myös SYNC-analyysi, joka ratkaisee suoraan mallin kriittiset 

nopeudet. Nämä piirrettiin erikseen Campbellin diagrammeihin, jotta ASYNC- ja SYNC-

analyysien vastaavuus kyettiin varmistamaan. MSC Nastran kokoaa kompleksisten 

ominaisarvojen analyyseistä erilliseen tulostiedostoon omat ominaisarvotaulukkonsa 

jokaiselle määrätylle pyörimistaajuudelle. Taulukoissa on esitetty ominaisarvon reaalinen ja 
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kompleksinen osa, sekä ominaistaajuus ja ominaisarvon vaimenemiskerroin g kyseisellä 

pyörimistaajuudella. Kun vaimennus oletetaan pieneksi (ωd ≈ ωn), MSC Nastranin käyttämä 

dimensioton vaimennuskerroin g noudattaa määrittelyjä (Siemens 2014, 4-9) 

 

 
𝑔𝑔 = −

2𝛼𝛼
|𝜔𝜔𝑑𝑑| = −

2(−𝜔𝜔𝑛𝑛ζ)

𝜔𝜔𝑛𝑛�1 − ζ2
=

2ζ

�1 − ζ2
 (6-1) 

 

missä 

 g  Dimensioton vaimennuskerroin   [-] 

 α  Vaimenemisnopeus     [rad/s] 

 ωd  Vaimennettu ominaiskulmataajuus   [rad/s] 

 ωn  Vaimentamaton ominaiskulmataajuus  [rad/s] 

 ζ  Vaimennussuhde     [-] 

 

Yhtälöstä 6-1 voidaan johtaa vaimennussuhteelle ζ määritelmä 

 

 ζ =
𝑔𝑔

�4 + 𝑔𝑔2
 (6-2) 

 

Pienellä vaimennuksella (g << 1) yhtälön 6-2 neliöjuuritermissä oleva vaimennuskerroin g2 

saa merkityksettömän pieniä arvoja. Vaimennussuhteen ζ voidaan tällöin olettaa 

noudattavan yhtälöä 

 

 ζ =
𝑔𝑔
2

  

 

Systeemin ominaisarvo voidaan ilmaista vaimennuskertoimen g avulla seuraavasti (Siemens 

2014, 4-8) 

 

 𝜆𝜆 = 𝜔𝜔𝑑𝑑 �𝑖𝑖 −
1
2
𝑔𝑔� (6-3) 
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Roottori on stabiili kun g > 0, jolloin ominaisarvon reaalinen osa α on negatiivinen (ks. 

kappale 3.2). Vaimennuksen ollessa pieni, kriittisellä nopeudella esiintyvä värähtelyn 

vahvistuskerroin vastaa vaimennuskertoimen g käänteislukua. Kriittisellä nopeudella, 

taajuussuhteen τ ollessa 1, yhtälö 2-36 (ks. kappale 2.3) saadaan muotoon 

 

 𝐴𝐴𝐹𝐹 =
1

�4ζ2
=

1
2ζ

=
1
𝑔𝑔

 (6-4) 

 

6.3.1 Mallien tulokset 

 

Kuvissa 18-20 on esitetty analysoitujen vesivoimalaitosmallien Campbellin diagrammit 

akselin pyörimistaajuusalueella 0-12,5 1/s. Kuviin on piirretty ominaistaajuuskäyrien lisäksi 

ominaismuotojen vaimennuskertoimet g pyörimistaajuuden n funktiona. Campbellin 

diagrammeissa olevat ominaistaajuudet ovat todellisen systeemin vaimennettuja 

ominaistaajuuksia fd [1/s]. Taulukossa 3 on esitetty SOL 107 SYNC-analyysin laskemat 

akselin ensimmäisten ominaismuotojen kriittiset nopeudet jokaiselle mallille. Nämä tulokset 

näkyvät myös Campbellin diagrammeissa (kuvissa 18, 19 ja 20) mustina tähtinä. 

Varmistamalla, että ratkaistut kriittiset nopeudet sijaitsevat ominaisarvokäyrien ja 

herätystaajuuskäyrän 1X risteyskohdista, voidaan varmentaa ASYNC- ja SYNC-analyysien 

yhdenmukaisuus. Taulukkoon 3 on merkitty ominaistaajuuksien lisäksi myös 

ominaismuotojen vaimennuskertoimet kriittisellä nopeudella ja ominaistaajuuksien 

suhteelliset erot mallien välillä. ASYNC-analyysin laskenta-aika 64 GB välimuistilla 

varustetulla tietokoneella oli 3D-mallilla 1 min 28 s, hybridimallilla 50 s ja 1D-mallilla 19 s.  

 

Vesivoimalaitosakselin roottoridynamiikan kannalta kiinnostavimman ominaismuodon, 

ensimmäisen forward whirl-muodon FW1 kriittinen nopeus on 1D-mallin mukaan noin 7,7 

1/s ja kahden muun mallin mukaan hieman yli 8,0 1/s. Akselin ryntäysnopeuden tulisi olla 

vähintään 20 % etäisyydellä lähimmästä kriittisestä nopeudesta (Yamamoto et al. 2001, 2.9). 

Tässä tapauksessa ero on pienimmillään 27,5 % (1D-malli), joten edellä esitetty vaatimus 

toteutuu. 
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Taulukko 3. Mallien ensimmäisten ominaismuotojen kriittiset nopeudet, niitä vastaavat vaimennuskertoimet ja arvojen 

ero suhteessa 1D- malliin. 

Ominaismuoto 
1D-malli Hybridimalli 3D-malli 

fd [1/s] g [-] fd [1/s] g [-] fd [1/s] g [-] 

1. Backward whirl, BW 1 5,06 0,125 5,44 0,126 5,72 0,147 

Ero 1D-malliin - - + 7,0 % + 0,8 % + 13 % + 17,6 % 

2. Backward whirl, BW 2 6,33 0,018 6,77 0,027 6,93 0,037 

Ero 1D-malliin - - + 7,0 % + 50 % + 9,5 % + 106 % 

1. Forward whirl, FW 1 7,65 0,024 8,03 0,024 8,10 0,032 

Ero 1D-malliin - - + 5,0 % ± 0 % + 5,9 % + 33,3 % 

1. Vääntömuoto, TR 1 6,68 3,6∙10-13 6,89 8,6∙10-11 7,05 2,2∙10-08 

 - - + 3,1 % - + 5,5 % - 

 
 

 
Kuva 18. 1D-mallin Campbellin diagrammi ja muotojen vaimennuskertoimet g pyörimistaajuuden n suhteen. 
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Kuva 19. Hybridimallin Campbellin diagrammi ja muotojen vaimennuskertoimet g pyörimistaajuuden n suhteen. 

 
Kuva 20. 3D-mallin Campbellin diagrammi ja muotojen vaimennuskertoimet g pyörimistaajuuden n suhteen. 
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Tyypillisesti roottorin kriittisiä nopeuksia etsittäessä otetaan huomioon vain forward whirl-

muodot, koska roottorin massaepäkeskisyys pyrkii herättämään todistetusti ainoastaan 

forward whirl-muotoja. Akselin forward whirl-muodoista tulee massaepäkeskisyyden 

aiheuttamien voimien myötä yhä epästabiilimpia akselin pyörimistaajuuden kasvaessa. 

Massaepäkeskisyyden synnyttämien herätevoimien takia backward whirl-muodot ovat 

päinvastaisesti yhä stabiilimpia akselin pyörimistaajuuden noustessa (Childs 1993, 19 ja 27). 

Ensimmäisen backward whirl-muodon kriittinen nopeus on jokaisen mallin mukaan akselin 

pyörimistaajuusalueella ennen ryntäysnopeutta 6,0 1/s. Backward whirl-muodon 

herääminen on mahdollista akselilla, jolla on epäsymmetrinen laakerointi ja pieni 

vaimennus. Todellisissa systeemeissä vaimennus on tavallisesti kuitenkin niin suuri, ettei 

backward whirl-muodot kykene heräämään akselin massaepäkeskisyyden vaikutuksesta. 

 

Ratkaistut kriittiset nopeudet ovat mallien kesken kohtuullisen yhdenmukaisia neljän 

ensimmäisen ominaismuodon osalta (BW 1, BW 2, TR 1, FW 1). Mallien väliset Campbellin 

diagrammit (kuvat 18, 19 ja 20) ovat myös hyvin yhdenmukaisia. Ominaismuoto- ja 

vaimennuskäyrät käyttäytyvät akselin pyörimistaajuuden suhteen mallien välillä samalla 

tavalla. Ominaistaajuuksien ja kriittisten nopeuksien arvot ovat pyörimistaajuusalueella 

0,0 – 12,5 1/s yhtenäisesti 1D-mallissa matalammat kuin kahdessa muussa mallissa. 

Vastaavasti 3D-mallista ratkaistut ominaistaajuudet ja kriittiset nopeudet ovat hieman 

kahden muun mallin arvoja korkeammat (ks. taulukko 3). Hybridi- ja 3D-malleissa oleva 

3D-muotoinen FEM-geometria näyttäisi lisäävän jäykkyyttä malleihin, minkä vaikutuksesta 

niistä lasketut ominaistaajuudet ovat korkeampia kuin 1D-mallissa. Ensimmäisen 

vääntövärähtelymuodon (TR 1) vaimennus kriittisellä nopeudella (ks. taulukko 3) on 

jokaisessa mallissa käytännössä olematon, koska laakeroinnin ulkoinen vaimennus ei 

vaikuta akselin vääntövärähtelyyn. 3D-mallin kohdalla vääntömuodon vaimennus on 

edelleen lähellä nollaa, mutta huomattavasti suurempi kuin kahdessa muussa mallissa. Tämä 

johtuu todennäköisesti 3D-malliin lisätystä FEM-geometriasta, joka näkyy suurempana 

mallin sisäisenä vaimennuksena. Kaikki TR 1-värähtelymuodon kriittiset nopeudet ovat 

ryntäysnopeuden taajuuden n = 6 1/s yläpuolella. Ryntäysnopeutta lähin vääntövärähtelyn 

kriittinen nopeus esiintyy 1D-mallilla taajuudella ωd = 6,68 1/s. Pyörimisliikkeen 

synnyttämät gyroskooppiset voimat eivät vaikuta akselin vääntövärähtelyyn. Tämän takia 

TR 1-muodon ominaistaajuus ei muutu pyörimistaajuuden kasvaessa (ks. kuvat 18-20). 
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Kuvissa 18-20 on näkyvissä myös herätetaajuuskäyrän 1X alla pysyvät ominaismuodot 

FW 0/1 ja FW 0/2. Näiden muotojen vaimennus on suuri, minkä takia muotojen 

vaimennuskäyriä ei ole piirretty Campbellin diagrammeihin. Käyttönopeuden taajuudella 

n = 2,273 1/s kyseisien muotojen vaimennuskertoimet ovat 3D-mallilla g > 50, 

hybridimallilla g > 40 ja 1D-mallilla g > 120. FW 0-ominaismuodot käyttönopeuden 

taajuudella on esitetty 3D-mallin avulla kuvissa 21 ja 22. Kuvista voidaan huomata, että 

ominaismuodot ovat lähes identtisiä. Molempien FW0-muodon kohdalla suurin suhteellinen 

siirtymä esiintyy alaohjauslaakerin ja generaattori-roottorin lähettyvillä. Neljässä 

ylemmässä ominaismuodossa (kuvat 23-26) laakeroinnin ympäristössä esiintyvät siirtymät 

ovat maltillisia, minkä takia näiden muotojen vaimennuskertoimet ovat FW 0-muotoihin 

nähden suhteellisen pieniä. FW 0-muotojen vaimentamattomat ominaistaajuuskäyrät ovat 

todennäköisesti huomattavasti korkeammalla taajuusalueella. Tässä tapauksessa etenkin 

alaohjauslaakerin suuri vaimennus kuitenkin laskee ominaismuotojen taajuudet 

herätetaajuuskäyrän 1X alapuolelle. 

 

Kuvissa 23-26 on esitetty 3D-mallin avulla kahden ensimmäisen ominaistaajuusparin 

ominaismuodot akselin nimellispyörimisnopeudella 2,273 1/s. Ominaismuodot ovat mallien 

välillä yhdenmukaiset. Kuvassa 26 näkyvän toisen forward whirl-muodon vaimennettu 

ominaistaajuus pysyy jokaisen mallin perusteella aina herätystaajuuskäyrän 1X yläpuolella 

eikä näin ollen saavuta resonanssia. Taulukossa 4 on esitetty neljän alimman 

ominaismuodon ja FW 0-muotojen vaimennetut ominaistaajuudet ja vaimennuskertoimet 

nimellispyörimisnopeudella 2,273 1/s. Kuvissa 23-26, akselin pinnalla olevasta värikartasta 

voidaan nähdä ominaistaajuudella esiintyvän, levossa olevaan roottoriin nähden tapahtuvan 

suhteellisen liikkeen suuruus. Värikartan tummansinisillä alueilla ominaismuodon 

solmupisteissä ei esiinny juurikaan siirtymää. Ominaistaajuudella tapahtuva suurin siirtymä 

esiintyy värikartan punaisilla alueilla. Kuvista 23 ja 24 voidaan havaita, että akselin 

ensimmäisen ominaistaajuusparin värähtelymuodot nimellispyörimistaajuudella näkyvät 

valtaosin siirtyminä vain alaohjauslaakerin alapuolella. Vastaavasti kuvan 25 ja 26 

perusteella BW 2/FW 2 –ominaismuotojen maksimisiirtymät esiintyvät pääosin 

alaohjauslaakerin yläpuolella. 
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Kuva 21. Herätetaajuuskäyrän 1X alapuolella oleva forward whirl-muoto (FW 0/1) käyttönopeudella n = 2,273 1/s. 

 
Kuva 22. Herätetaajuuskäyrän 1X alapuolella oleva forward whirl-muoto (FW 0/2) käyttönopeudella n = 2,273 1/s. 

 
Kuva 23. Akselin ensimmäinen backward whirl-ominaismuoto (BW 1) käyttönopeudella n = 2,273 1/s. 

 
Kuva 24. Akselin ensimmäinen forward whirl-ominaismuoto (FW 1) käyttönopeudella n = 2,273 1/s. 
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Kuva 25. Akselin toinen backward whirl-ominaismuoto (BW 2) käyttönopeudella n = 2,273 1/s. 

 
Kuva 26. Akselin toinen forward whirl-ominaismuoto (FW 2) käyttönopeudella n = 2,273 1/s. 

 

Taulukko 4. Ensimmäisten taivutusmuotojen taajuudet ja vaimennuskertoimet käyttönopeudella 2,273 1/s. 

Ominaismuoto 
1D-malli Hybridimalli 3D-malli 

fd [1/s] g [-] fd [1/s] g [-] fd [1/s] g [-] 

1. Backward whirl 6,08 0,081 6,42 0,072 6,59 0,078 

Ero 1D-malliin - - + 5,6 % - 11,1 % + 8,4 % - 3,7 % 

2. Backward whirl 7,50 0,055 8,32 0,065 8,91 0,079 

Ero 1D-malliin - - + 10,9 % + 18,2 % + 18,8 % + 43,6 % 

1. Forward whirl 6,91 0,030 7,21 0,030 7,29 0,040 

Ero 1D-malliin - - + 4,3 % ± 0 % + 5,5 % + 33,3 % 

2. Forward whirl 10,90 0,050 11,66 0,066 12,40 0,055 

Ero 1D-malliin - - + 7,0 % + 32,0 % + 13,8 % + 10,0 % 

FW 0/1-muoto 0,10 123,1 0,21 59,5 0,24 50,4 

Ero 1D-malliin - - + 110 % - 52 % + 140 % - 59 % 

FW 0/2-muoto 0,42 178,0 1,02 43,7 0,93 51,1 

Ero 1D-malliin - - + 143 % - 75 % + 121 % - 71 % 
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6.4 Epätasapainovasteanalyysi 

 

Epätasapainovasteanalyysin avulla voidaan selvittää massaepäkeskisellä akselilla esiintyvät 

maksimisiirtymät eri pyörimistaajuuksilla. Vasteet lasketaan käyttämällä MSC Nastranin 

SOL 108-ratkaisijaa. Ratkaistavana on harmonisen epäkeskisyysvoiman alaisen useamman 

vapausasteen värähtelijän liikeyhtälö. Akselin massaepäkeskisyydestä johtuva pakkovoima 

vaikuttaa systeemiin akselin pyörimistaajuudella. 

 

Standardissa ISO 21940-11:2017 on määritelty suurimmat sallitut arvot roottoreiden 

massaepätasapainolle. Roottorit on jaettu standardissa tasapainoluokkiin akselityyppien 

perusteella. Vesivoimalaitosakselit kuuluvat tasapainotusluokkaan G 6,3 (SFS-ISO 21940-

11:2017, 12). Luokkaan G 6,3 kuuluvalla akselilla epätasapainon magnitudia kuvaava 

parametri u eli roottorin massakeskipisteen kehänopeus saa olla maksimissaan 6,3 mm/s. 

Parametri u noudattaa yhtälöä 

 

 𝑢𝑢 = 𝑒𝑒𝑝𝑝𝑒𝑒𝑟𝑟𝜔𝜔 (6-4) 

 

missä 

 u  Massakeskipisteen maksimikehänopeus  [mm/s] 

 eper  Roottorin massakeskipisteen eksentrisyys  [g∙mm/kg] 

 ω  Roottorin kulmataajuus    [rad/s] 

 

Parametri eper eli massakeskipisteen eksentrisyys kuvaa akselilla olevan epätasapainon 

suuruutta. Parametri eper on epätasapainomassan ja epätasapainomassan etäisyyden 

pyörimisakselilta tulo normalisoituna koko roottorin massalla. Tässä 

epätasapainovasteanalyysissä oletetaan, että vesivoimalaitosakseli on täydellisesti 

tasapainossa lukuun ottamatta generaattorin roottoria. Tällaisessa tilanteessa, jossa akselilla 

on vain yksi ns. resultantti epätasapaino, tekijä eper vastaa akselin massakeskipisteen 

etäisyyttä pyörimisakselilta kappaleessa 2.3 käytetyn parametrin e tapaan (SFS-ISO 21940-

11:2017, 10). Analysoitavalla akselilla generaattori-roottorin massa on 60,6 % koko akselin 

massasta ja sen polaarinen hitausmomentti on noin 90 % koko akselin polaarisesta 

hitausmomentista. Yksinkertaistus on perusteltu, koska suurin osa generaattorin roottorin 
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massasta on sen kehällä ja muihin akselin osiin nähden suhteellisen kaukana 

pyörimisakselista, minkä takia massaepätasapainon esiintyminen on todennäköisintä juuri 

generaattorin roottorissa.  

 

Yhtälöstä 6-4 saadaan tunnetun kulmataajuuden ω ja tasapainotusluokan u avulla 

ratkaistuksi epätasapainomassan etäisyys pyörimisakselilta, joka on noin 0,44 mm. Tämä 

pyöristetään laskentamalleissa konservatiivisesti etäisyydeksi 0,5 mm. Epätasapaino 

mallinnetaan vesivoimalaitoksen generaattori-roottorin keskiössä olevaan roottoripisteeseen 

ja epätasapainomassana käytetään generaattorin roottorin kokonaismassaa. 

 

Vasteanalyysi epätasapainokuormalle tehtiin kaikille kolmelle mallille 

pyörimistaajuusalueella 0,0 - 13,0 1/s ja pyörimistaajuusalueella 0,0 – 5,0 1/s ilman 

magneettisen vedon UMP generaattorissa vaikuttavia negatiivisia jäykkyysvoimia. Tällä 

tavoin pyritään simuloimaan tilannetta, jossa akseli lähtee kiihtymään kohti ryntäysnopeutta 

laitoksen irrotessa sähköverkosta. MSC Nastran laskee roottoripisteiden sekä x- että y-

suuntaiset siirtymät jokaisessa laskentapisteessä. Molemmilla taajuusalueilla käytetään 

0,025 1/s suuruista askelta laskentapisteiden välillä. Lopulta x- ja y-suuntaisten 

siirtymäkomponenttien vektorisumma eli säteittäinen siirtymä lasketaan mallin jokaisessa 

roottoripisteessä. Tämä esitetään roottoripisteille kuvaajissa pyörimistaajuuden funktiona. 

 

6.4.1 Mallien tulokset 

 

Roottoripisteissä esiintyvä vaste generaattorin roottorissa olevaan massaepäkeskisyyteen 

taajuusalueella 0,0 – 13,0 1/s on esitetty kuvissa 27-29 3D-, hybridi- ja 1D-mallille. 

Epäkeskisyysvasteanalyysien laskenta-aika 64 GB keskusmuistilla varustetulla 

tietokoneella oli 3D-mallilla 19 s, hybridimallilla 9 s ja 1D-mallilla 7 s. Kuvaajista voidaan 

havaita, että ensimmäiset kaksi backward whirl-muotoa kriittisillä nopeuksilla n ≈ 5,4 1/s ja 

n ≈ 6,7 1/s eivät herää akselin massaepäkeskisyyden vaikutuksesta, aivan kuten kappaleessa 

6.3.1 todettiin. Ensimmäisen forward whirl-muodon kriittisellä nopeudella jokaisen mallin 

kuvaajassa on havaittavissa piikki. Epäkeskisyysherätevoima vaikuttaa akseliin tässä 

pisteessä kriittisellä nopeudella eli systeemi on resonanssissa. Ensimmäinen forward whirl 

kriittinen nopeus on merkitty kuvaajiin mustana pystykatkoviivana. Kriittisellä nopeudella 
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selvästi suurin siirtymä on havaittavissa juoksupyörän roottoripisteessä. Juoksupyörän x,y-

tasossa tapahtuva maksimisiirtymä kriittisellä nopeudella on hybridimallin mukaan noin 5,6 

mm, 1D-mallin mukaan noin 5,2 mm ja 3D-mallin mukaan noin 3,8 mm. Lukuun ottamatta 

juoksupyörää, roottoripisteiden siirtymät kriittisellä nopeudella ovat 1D- ja hybridimallien 

kesken kohtuullisen yhdenmukaisia. 3D-mallista lasketut vasteet ovat jokaisessa 

roottoripisteessä hieman muiden mallien arvoja pienempiä. Ero 3D-mallin ja kahden muun 

mallin siirtymissä johtuu todennäköisesti 3D-malliin lisätyn FEM-geometrian, generaattori-

roottorin, magnetointikoneen ja kannatuslaakerin (yläohjauslaakerin) ohjainrenkaan 

synnyttämästä sisäisestä vaimennuksesta. 

 

Kuvaajissa olevat tulokset ja kuvassa 24 esitetyt FW1-muodon suhteelliset siirtymät tukevat 

toisiaan. Juoksupyörän lisäksi huomattavin siirtymä FW1-ominaismuodolla esiintyy 

väliakselilla. Siirtymävasteiden merkittävä ero juoksupyörän ja muiden roottoripisteiden 

välillä on havaittavissa myös kuvasta 24. Alaohjauslaakeri sijoittuu lähelle muodon 

solmupistettä ja turbiinilaakeri lähes täsmälleen FW1-ominaismuodon solmupisteeseen eikä 

alaohjauslaakerin yläpuolella tapahdu huomattavaa värähtelyliikettä. Turbiinilaakerilla 

esiintyy roottoripisteistä selvästi pienin siirtymä kriittisellä nopeudella, joka on noin 15 µm 

1D-mallissa, 18 µm hybridimallissa ja noin 11 µm 3D-mallissa (ks. kuva 30). 

Resonanssipiikkiä lukuun ottamatta roottoripisteissä esiintyvät vasteet kasvavat akselin 

pyörimistaajuuden noustessa. Pyörivän epäkeskisen massan aiheuttama pakkovoima on 

suoraan verrannollinen akselin pyörimisnopeuden neliöön (ks. kappale 2.3), joten tulokset 

ovat tässä suhteessa loogisia. 

 

Kuvassa 30 on esitetty jokaisen mallin turbiini- ja alaohjauslaakerin siirtymävastekäyrät 

FW1-muodon kriittisen nopeuden läheisyydessä. Turbiinilaakerin siirtymävasteet pysyvät 

kuvan 30 taajuusalueella alle 0,03 mm arvoissa ja alaohjauslaakerin vastekäyrät saavat tätä 

korkeampia arvoja. Lukuun ottamatta alaohjauslaakeria, kaikkien roottoripisteiden 

vastekäyrissä on piikki FW1-muodon kriittisen nopeuden kohdalla. Alaohjauslaakerin 

vastekäyrä laskee jyrkästi hieman ennen kriittistä nopeutta, minkä jälkeen se jälleen nousee, 

mutta ei muodosta piikkiä. Generaattorin roottoripisteen vastekäyrä laskee myös hieman 

ennen resonanssipistettä. Ominaismuodot muuttuvat pyörimisnopeuden muuttuessa. FW1-

muodossa oleva solmupiste osuu tässä kohtaa hetkellisesti alaohjauslaakerin ja generaattori-
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roottorin väliin, mutta siirtyy resonanssissa jälleen kohti turbiinia. Tämän takia vaste 

alaohjauslaakerissa lähtee hieman ennen resonanssia paikallisesta minimiarvosta jyrkkään 

nousuun.  

 

Kuvissa 31-33 on esitetty mallien epäkeskisyysvastekäyrät akselin pyörimistaajuusalueella 

0,0-5,0 1/s ilman generaattorissa vaikuttavia magneettisia voimia (UMP). Kuten 

korkeammillakin pyörimisnopeuksilla, vasteet 3D-mallissa ovat marginaalisesti pienempiä 

1D- ja hybridimalliin verrattuna. Generaattorissa vaikuttavan magneettisen vedon vaikutus 

epäkeskisyysvasteisiin tällä taajuusalueella on myös käytännössä merkityksetön. 

Käyttönopeudella vaste on 1D-mallissa suurimmillaan generaattorin roottorissa noin 34 µm 

ja edelleen pienimmillään turbiinilaakerissa, jossa vaste on noin 0,03 µm (3,0 ∙ 10-5 mm).  

 

Käyttönopeudella esiintyvä värähtelyn muoto (engl. Operating Deflection Shape, ODS) on 

roottorin vaste käyttönopeudella esiintyvään harmoniseen herätteeseen, joka tässä 

tapauksessa on akselin massaepäkeskisyys. Tämä muoto muistuttaa tavallisesti roottorin 

pyörimistaajuutta lähimpänä sijaitsevaa forward whirl-ominaismuotoa, mutta ei ole 

kuitenkaan identtinen kyseisen muodon kanssa roottorin muiden forward whirl-

ominaismuotojen vaikutusten takia (Ewins 2000, 71). Kuvista 31-33 voidaan huomata, että 

akselin käyttönopeudella suurimmat siirtymät esiintyvät generaattorin roottorissa, akselin 

yläpäässä ja alaohjauslaakerissa. Pyörimistaajuutta n = 2,273 1/s selvästi lähin 

ominaismuoto (ks. kuvat 18-20) on matala FW 0/2-muoto. FW 0/1-muoto sijaitsee myös 

varsin lähellä akselin käyttönopeuden taajuutta, joten sen voidaan olettaa myös vaikuttavan 

merkittävästi käyttönopeudella esiintyvän värähtelyn muotoon. Kuvia 21-22 ja kuvia 31-33 

vertailemalla voidaan havaita, että käyttönopeudella esiintyvät siirtymät ja FW 0-muotojen 

käyttönopeutta vastaavilla ominaistaajuuksilla esiintyvät suhteelliset siirtymät vastaavat 

toisiaan kohtuullisella tarkkuudella. Molempien FW 0-muotojen vaimennus on 

käyttönopeudella erittäin suuri (ks. taulukko 4), mutta vastaavasti käyttönopeudella 

esiintyvät siirtymät ovat hyvin pieniä, mikä on havaittavissa myös kuvien 21 ja 22 

värikartoista. Suuresta vaimennuksesta huolimatta FW 0-muodot näkyvät akselin ODS:sä 

hallitsevana, koska niiden ominaistaajuudet ovat tarpeeksi lähellä pyörimistaajuutta 

n = 2,273 1/s. 
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Juoksupyörässä havaittava siirtymä on käyttönopeudella (ks. kuvat 31-33) maltillinen, mutta 

sen arvot alkavat nousta jyrkästi muihin vastekäyriin nähden, kun akselin pyörimisnopeus 

lähestyy FW 1-muodon ominaistaajuutta.  

 
 

 

Kuva 27. Vaste generaattorin roottorin massaepäkeskisyyteen 3D-mallissa pyörimistaajuusalueella 0 - 13 1/s. 
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Kuva 28. Vaste generaattorin roottorin massaepäkeskisyyteen hybridimallissa pyörimistaajuusalueella 0 - 13 1/s. 

 

Kuva 29. Vaste generaattorin roottorin massaepäkeskisyyteen 1D-mallissa pyörimistaajuusalueella 0 - 13 1/s. 
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Kuva 30. Epäkeskisyysvaste turbiini- ja alaohjauslaakereissa FW1-kriittisen nopeuden läheisyydessä, kaikki mallit. 

 

Kuva 31. Vaste generaattorin roottorin massaepäkeskisyyteen 3D-mallissa taajuusalueella 0,0 – 5,0 1/s ilman UMP:ta. 
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Kuva 32. Vaste generaattorin roottorin massaepäkeskisyyteen hybridimallissa taajuusalueella 0,0 – 5,0 1/s ilman UMP:ta. 

 

Kuva 33. Vaste generaattorin roottorin massaepäkeskisyyteen 1D-mallissa taajuusalueella 0,0 – 5,0 1/s ilman UMP:ta.  
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7 YHTEENVETO 

 

Tämän työn sovellusosuudessa vesivoimalaitoksen turbiini-generaattoriakselista laadittiin 

kolme erilaista laskentamallia: 1D-muotoinen palkkielementeistä koostuva malli, 

täydellinen 3D-malli ja pistemassojen ja 3D-muotoisen akselin avulla mallinnettu 

hybridimalli. Jokaisesta mallista ratkaistiin akselin kompleksiset ominaisarvot, joiden avulla 

muodostettiin mallien Campbellin diagrammit. Malleille tehtiin myös standardin ISO 

21940-11:2017 vaatimusten mukainen epäkeskisyysvasteanalyysi pyörimistaajuusalueella 

0,0-13,0 1/s ja lisäksi 0,0-5,0 1/s ilman generaattorissa vaikuttavia magneettisia voimia 

UMP. Epäkeskisyysvasteanalyysit ajettiin yksinkertaistetusti olettamalla, että akselin 

poikkeutettu massakeskipiste on generaattorin keskiössä ja että akselilla oleva epäkeskinen 

massa on generaattorin roottorin massa. 

 

Ratkaistut kriittiset nopeudet akselin pyörimisnopeusalueella 0,0-12,5 1/s kahdelle 

ensimmäiselle backward whirl-muodolle, ensimmäiselle forward whirl-muodolle ja 

ensimmäiselle vääntövärähtelymuodolle ovat mallien välillä kohtuullisen yhdenmukaiset. 

Mallien väliset ominaisarvokäyrät ja vaimennuskertoimet ovat kriittisten nopeuksien lisäksi 

kohtuullisen yhdenmukaiset kahden ensimmäisen ominaisarvoparin (BW/FW 1 ja 

BW/FW 2) osalta. Ratkaistut kriittiset nopeudet sijaitsevat kaukana voimalaitoksen 

käyttöpyörimistaajuudesta 2,273 1/s, lähimpien BW 1- ja BW 2-muotojen kriittisten 

nopeuksien ollessa 5,4 1/s ja 6,7 1/s. Backward whirl-muotojen kriittiset nopeudet eivät 

saavuta resonanssia akselin massaepäkeskisyyden vaikutuksesta, mikä on havaittavissa 

myös epäkeskisyysvasteanalyysin tuloksista. 

 

Suurten akselien roottoridynamiikan kannalta olennaisimpia kriittisiä nopeuksia ovat 

forward whirl-muodot, joissa vaste roottorin epäkeskisyyteen saa maksimiarvonsa. 

Alimman FW 1-muodon kriittinen nopeus on 1D-mallilla 7,65 1/s, hybridimallilla 8,03 1/s 

ja 3D-mallilla 8,10 1/s. Kyseinen kriittinen nopeus on 1D-mallin kohdalla lähimmillään 

27,5 % etäisyydellä akselin ryntäysnopeuden taajuudesta 6,0 1/s ja 237 % etäisyydellä 

käyttönopeuden pyörimistaajuudesta 2,273 1/s. Tavallisesti vesivoimalaitosten 

akselisuunnittelussa on käytetty periaatetta, jossa sekä käyttö- että ryntäysnopeuden tulee 
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olla vähintään 20 % etäisyydellä lähimmästä kriittisestä nopeudesta. Analysoitavan akselin 

kohdalla edellä mainittu vaatimus täyttyy. 

 

Epäkeskisyysvasteanalyysin tulokset ovat mallien välisesti varsin yhdenmukaisia. Jokaisen 

mallin tuloksissa akselilla oleva massaepäkeskisyys aiheuttaa resonanssipiikin ensimmäisen 

forward whirl-muodon kriittisen nopeuden kohdalle. Resonanssissa selvästi suurin siirtymä 

esiintyy voimalaitosakselin juoksupyörässä ja on suurimmillaan hybridimallissa noin 

5,6 mm. Tämä ja muiden roottoripisteiden siirtymät resonanssipisteessä vastaavat ratkaistun 

FW 1-ominaismuodon suhteellisia siirtymiä. Generaattorissa olevien magneettisten voimien 

UMP puuttumisen vaikutus epäkeskisyysvasteisiin nopeusalueella 0,0-5,0 1/s todettiin 

merkityksettömäksi. Käyttönopeudella esiintyvän värähtelymuodon ODS todettiin 

epäkeskisyysvasteiden perusteella vastaavan pääosin Campbellin diagrammeissa 

herätetaajuuskäyrän 1X alla olevia FW 0-muotoja, jotka ovat selvästi käyttönopeutta 

lähimpiä forward whirl-ominaistaajuuksia. Laskennallisesti suurin vaste akselin 

massaepäkeskisyyteen esiintyy käyttönopeudella generaattorin roottorissa, noin 34 µm. 

Käyttönopeudella selvästi pienin vaste havaitaan turbiinilaakerissa, noin 0,03 µm (1D-

malli). 

 

Vesivoimalaitosten roottoridynamiikka-analyyseissä ollaan yleisesti kiinnostuneita 

ainoastaan akselin ensimmäisistä ominaismuodoista ja kriittisistä nopeuksista. Tässä työssä 

laadittiin kolme erilaista FEM-laskentamallia erilaisilla mallinnustavoilla ja kaikki mallit 

antoivat näiden suhteen yhdenmukaiset tulokset. Saatujen tulosten voidaan olettaa olevan 

todenmukaisia ja luotettavia. Tulosten perusteella analysoidun voimalaitosakselin normaali 

toiminta käyttönopeusalueella on turvallista. Lisäksi konservatiivisesti lasketut 

vesivoimalaitosakselien tasapainotusluokan G 6,3 (ISO 21940-11:2017) mukaisen 

suurimman sallitun massaepäkeskisyyden aiheuttamat siirtymävasteet ovat 

käyttönopeudella koko akselilinjalla maltillisia. 

 

3D-mallista ratkaistut ominaistaajuudet ovat kaikilla akselin pyörimistaajuuksilla hieman 

muiden mallien arvoja korkeammat. Tämän lisäksi 3D-mallista ratkaistut 

epäkeskisyysvasteet ovat muihin malleihin nähden pienempiä. Syy tuloksissa oleviin eroihin 

ei ole selvä, mutta eräänä selityksenä ominaistaajuuksien nousuun voidaan pitää 3D-
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muotoisen FEM-geometrian mallien jäykkyyttä nostavaa vaikutusta. Tämä ilmiö on 

havaittavissa myös 1D- ja hybridimallin välillä. Kyseisien mallien Campbellin diagrammeja 

(kuvat 18 ja 19) vertailemalla voidaan nähdä, että 3D-muotoisen hybridimallin kohdalla 

ominaistaajuudet ovat kaikilla käyrillä hieman 1D-mallin arvoja suurempia. Taulukosta 3 

voidaan havaita, että kriittisellä nopeudella FW 1-muodon vaimennus on 3D-mallilla 33,3 % 

muita malleja korkeampi. Tämä johtaa suoraan muita malleja pienempään 

epäkeskisyysvasteeseen kriittisellä nopeudella (ks. kuva 27). Taulukon 4 perusteella 

käyttönopeutta vastaavilla ominaistaajuuksilla ominaismuotojen vaimennukset ovat lähes 

poikkeuksetta 3D-mallilla suurimpia. 3D-malliin vaikuttava suurempi vaimennus johtuu 

todennäköisesti malliin lisätystä 3D-muotoisesta FEM-geometriasta: Roottorin, 

magnetointikoneen ja kannatuslaakerin (yläohjauslaakerin) ohjainrenkaan geometrian 

aiheuttamasta sisäisestä vaimennuksesta.  

 

Jokaista mallia voidaan pitää haluttujen tulosten perusteella luotettavana. 3D-muotoisten 

mallien laatiminen on 1D-malleihin verrattuna työläämpää. Toisaalta toimivien 3D-mallien 

avulla voidaan esimerkiksi lasketut akselin ominaismuodot esittää monipuolisina 

havainnollistavina kuvina. 1D-mallin käyttäminen vesivoimalaitosakselien 

roottoridynamiikka-analyyseissä 3D-malleihin nähden on yhtälailla varsin perusteltua 

nopean mallintamisen ja muihin malleihin nähden riittävän laskentatarkkuuden takia. 

Analyysien laskenta-ajoissa ei ole merkittäviä eroa, kun 3D-mallien laskennassa käytetään 

superelementtejä. Identtisen epäkeskisyysvasteanalyysin laskeminen 3D-mallille ilman 

superelementtiä nostaa laskenta-ajan yli 500-kertaiseksi ilman merkittäviä muutoksia 

tuloksissa. 1D-mallin ja superelementin avulla mallinnetun hybridimallin väliset tulokset 

ovat pääosin hyvin yhdenmukaisia, joten superelementin käyttäminen tässä työssä käsitellyn 

akselin kohdalla ei näytä vaikuttavan merkittävästi laskentatarkkuuteen. 
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LIITTEET 

Liite 1. 3D-malleissa käytetyt elementit ja syötteet 

Elementti 

3D- 

malli 

lkm. 

Hybridi- 

malli 

lkm. 

Selite 

CHEXA 25080 8028 Kuutioelementit (HEXA) 

CPENTA 792 396 Kiilaelementit (PENTA/WEDGE) 

3D-

elementtejä 

yht. 

25872 8424  

GRID 32956 12473 FEM-solmupisteet 3D-avaruudessa. Määrittely x, y, z –

koordinaateilla. 

CONM2 3 5 Pistemassat ja –massahitausmomentit juoksupyörälle ja 

juoksupyörässä olevalle vesimassalle. Lisäpistemassa 

generaattorille. Hybridimallissa pistemassoina mallinnettiin 

myös magnetointikone ja kannatuslaakerin ohjainrengas. 

MAT1 2 2 Materiaalien määrittely: Tiheys, kimmomoduuli, 

leikkausmoduuli, Poissonin luku (mahdollista myös 

määrittää lämpölaajenemiskerroin ja sisäisen vaimennuksen 

vaimennuskerroin). Teräs ja massaton teräs. 

RBE3 7 7 Ks. Kappale 4.3 

PELAS 15 15 Jousielementtien jousivakioiden määrääminen. 

CELAS1 15 15 Jousielementin määrittäminen kahden GRID-solmupisteen 

välille. Viittaus PELAS-ominaisuussyötteeseen, vaikuttavan 

jäykkyysvoiman komponenttien määrääminen (ks. kuva 12). 

PDAMP 12 12 Vaimenninelementtien vaimennuskertoimien määrääminen. 

CDAMP1 12 12 Vaimenninelementin määrittäminen kahden GRID-

solmupisteen välille. Viittaus PDAMP-

ominaisuussyötteeseen, vaikuttavan vaimennusvoiman 

komponenttien määrääminen. 

SPC1 1 1 Single-Point Constraint-setti. Kiinteiden GRID-

solmupisteiden (tässä tapauksessa vaimennin- ja 

jousielementtien päät) määrittäminen vapausasteiden 

avulla. 
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Liite 2. Yhteenveto 1D-mallista. 

Elementti Lukumäärä Selite 

GRID 73 Ks. liite 1 

PBEAML 29 Beam-elementtien ominaisuuksien määrittely: Viittaus MSC Nastranin beam 

library-geometriaan (esim. "TUBE", ”ROD”), dimensiot, MAT1-materiaalin 

määrääminen. 

CBEAM 63 Beam-elementtien määrittäminen kahden GRID-solmupisteen välille. Viittaus 

PBEAML-ominaisuussyötteeseen. Orientaation määrääminen (tässä 

tapauksessa, kaikille CBEAM-elementeille, mallin ulkopuolisen kiinteän 

GRID-solmupisteen avulla). 

PELAS 17 Ks. liite 1 

CELAS1 17 Ks. liite 1 

PDAMP 12 Ks. liite 1 

CDAMP1 12 Ks. liite 1 

CONM2 8 Ks. liite 1 

MAT1 2 Ks. liite 1 

RBE2 4 Jäykän MPC-elementin (ks. kappale 4.2) määrittäminen: Yksi GRID-

solmupiste, jolla on kaikki kuusi vapausastetta (Independent node, tässä 

tapauksessa laakerin keskiön kohdalla oleva roottoripiste), useita GRID-

solmupisteitä joilla on (tässä tapauksessa) pelkästään kolme 

translaatiovapausastetta (Dependent node, tässä tapauksessa kaikki kyseisen 

laakerin kontaktipinnan alueella olevat GRID-solmupisteet lukuun ottamatta 

Independent node-pistettä) 

SPC1 1 Ks. liite 1. 1D-mallissa CBEAM-elementtien orientaation referenssipiste on 

myös kiinteä solmupiste. 
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