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1 JOHDANTO 
 
Täryseulaa käytetään murskatun mineraalin erisuuruisten karkeusasteiden erottelemiseen.  

Työssä tutkitaan Sandvik Mining and Construction Finland Oy:n valmistamaa 

tärylaitetta, joka koostuu yhdestä tai useammasta, värähtelevän liikkeen aikaansaavasta, 

pyörivästä täryakselista. Täryakseleiden sijoittelu ja lukumäärä vaikuttavat seulan 

liikerataan ja ovat sitä kautta kytköksissä seulan tehokkuuteen. 

 

Sandvikin värähtelevään liikkeeseen perustuvat seulat voidaan jakaa perinteisiin 

lamellimaisiin seuloihin sekä uudentyyppisiin tilaratkaisuiltaan kompakteihin ”free-fall” 

tyyppisiin seuloihin. Molemmissa tyypeissä koneen värähtelyt siivilöivät 

hienojakoisemman materiaalin seulaverkkojen läpi. Lamellimainen, yhdestä täryakselista 

koostuva täryseula sekä sen toimintaperiaate on esitetty kuvassa 1./7/ 

 

 
Kuva 1. Lamellimaisen täryseulan toimintaperiaate./7/ 

 

Pritchard A.N on tutkinut lineaarisen- ja ympyränmuotoisen liikeradan eroja 

tärykoneiden tehokkuudessa. Artikkelissa on esitetty seulottavien partikkelien 
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käyttäytyminen seulaverkolla kummallakin ratatyypillä. Artikkelissa on lisäksi taulukoitu 

suositeltavia suunnitteluparametreja sekä liikeratoja erityyppisille täryseuloille./8/ 

 

Ojha on tutkinut seulojen liikeratoja sekä värähtelyamplitudeja värähtelymekaniikan 

keinoin. Artikkelissa on esitetty yhdestä täryakselista koostuvan, massaltaan 3000 kg 

suuruisen täryseulan liikeradan määrittäminen värähtely-yhtälöihin perustuen./9/ 

 

1.1 Työn tavoitteet 

Työn tarkoituksena on tutkia täryseulan dynaamista käyttäytymistä kaupallisella 

ohjelmistolla laadittavan simulointimallin avulla. Tehtävänä on tutkia täryakseleiden 

lukumäärän vaikutusta seulan liikerataan.  Kohdeyrityksen kiinnostuksen kohteena on 

myös monikappalesimuloinnin soveltuvuus vastaavien ongelmien ratkaisemiseksi. 

 

Lisäksi tavoitteena on tutkia pystytäänkö täryseulan dynamiikkaa kuvaamaan 

yhtälöpohjaisesti roottoridynamiikan keinoin idealisoimalla seula Jeffcott roottoriksi. 

Myös Jeffcott roottorista tehdään simulointimalli yhtälöpohjaisen simuloinnin 

verifioimiseksi. Simulointimallin tuloksia verrataan Jeffcott roottorista saatuihin.  

 

Täryseulasta ei tehdä yksityiskohtaista simulointimallia. Lisäksi kaikkien 

suunnitteluparametrien vaikutusta seulan käyttäytymiseen ei tutkita.  

 

2 KÄYTETYT MENETELMÄT 

2.1 Jeffcott roottori 

Täryseulan vapaakappalekuva muistuttaa roottoridynamiikan perustan muodostavaa 

Jeffcott roottoria. Kyseessä on sinusoidaalinen kahden koordinaatin suhteen tapahtuva 

pakkovärähtely. Työssä selvitetään voidaanko yksinkertaista Jeffcott roottorimallia 

soveltaa täryseulan liikeratojen selvittämiseen ja ovatko tulokset vertailukelpoisia 

monikappaledynamiikan avulla selvitettäviin liikeratoihin. 
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Kuvassa 2 on esitetty yksinkertaisin Jeffcott roottorimalli, joka koostuu 

pyörähdyssymmetrisestä massattomasta akselista, jonka keskipiste on W, sekä jäykästä 

laakerituennasta. Akseliin on kiinnitetty ohut, massaltaan m suuruinen ympyräkiekko, 

jonka massakeskipiste on S. Akselin oletetaan olevan jäykkä väännön suhteen, jolloin 

sekä akselilla että ympyräkiekolla on sama kulmanopeus Ω. Akselin keskipisteen W liike 

on suhteellinen lepoasentoon annetuilla koordinaateilla x0, y0 sekä kiekon pyörähtäneen 

kulman φ suhteen. Kyseessä on näin ollen kolmen vapausasteen järjestelmä./2/ 

 

 
Kuva 2. Jeffcott roottorin periaate. 

 

Seulan dynamiikkaa tutkitaan kehittyneemmällä mallilla idealisoimalla seula kuvan 3 

mukaiseksi, joustavasti laakeroiduksi Jeffcott roottoriksi. Kuvassa m on roottorin massa, 

kxx ja kyy ovat jousivakiot x- ja y-suunnissa ja dxx ja dyy suuntia vastaavat 

vaimennusvakiot. Roottori pääsee värähtelemään akseleiden x- ja y-suunnassa.  
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Kuva 3. Joustavasti laakeroidun Jeffcott roottorin vapaakappalekuva. 

 
Kuva 4 esittää massaepätasapainon mu aiheuttamaa sentrifugaalista voimaa F joka 

vaikuttaa etäisyydellä e pyörimisakselista z. Voiman suunta on aina radiaalisesti ulospäin 

z-akselista. φ on roottorin vaihekulma.  Sentrifugaalinen voima F on suuruudeltaan 

 
2Ω= rmuF   (1) 

 

missä r on etäisyys pyörimisakselista. Kuvan 4 mukaisen tapauksen liikeyhtälöt voidaan 

kirjoittaa muodossa  

 

)cos()sin( tt cs Ω+Ω=++ FFKxxDxM &&&  (2) 

 

missä M on jäykän roottorin symmetrinen 4 x 4 massamatriisi, joka on muotoa . 

D on linearisoitu 4 x 4 vaimennusmatriisi, joka on muotoa , missä d
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ristiinkytköstermejä. Suunnat on esitetty kuvassa 3. K on linearisoitu jäykkyysmatriisi, 

joka on muotoa , missä k⎥
⎦

⎤
⎢
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kk
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xx on jäykkyystermi x-suuntaan ja kyy on jäykkyys y-

suuntaan. kxy sekä kyx ovat ristiinkytköstermejä. Asettamalla nämä termit nollaksi, 

oletetaan vaaka- sekä pystysuuntainen vaimennus ja jäykkyys riippumattomiksi 

toisistaan. Yhtälössä 2 Fs ja Fc ovat aikariippumattomia epätasapainon aiheuttamia 

voimavektoreita./5/ 
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Kuva 4. Massaepätasapainon aiheuttama sentrifugaalinen voima./5/ 
 

Jäykän roottorin siirtymävektori x on muotoa  

 

)cos()sin( tt cs Ω+Ω= xxx   (3) 

 

missä xs ja xc ovat roottorin vastetta kuvaavia vektoreita. Ratkaisemalla ensimmäinen ja 

toinen aikaderivaatta yhtälöstä 2 ja sijoittamalla ne yhtälöön 3 voidaan muodostaa yhtälö 
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Lineaariset yhtälöt voidaan ratkaista annetuilla pyörimisnopeuksilla Ω. Saadut tulokset 

xs(Ω) ja xc(Ω) ovat pyörimisnopeuden funktioita ja niiden avulla voidaan laskea 

siirtymävektori x yhtälöstä 3. 

Akselin vaihekulma φ ratkaistaan yhtälöstä  

0

2
0

4
1

)tan(
ε
επ

φ
−

=   (5) 

 

missä ε0 on akselin eksentrisyys staattisessa tasapainoasemassa./3/ 

 

2.2 Monikappaledynamiikka 
 

Monikappaledynamiikka on matemaattinen menetelmä joka tarjoaa mahdollisuuden 

tutkia koneiden dynamiikkaa. Menetelmän avulla voidaan laitteesta luoda matemaattinen 

laskentamalli ennen varsinaisen prototyypin valmistusta, tai jopa korvata fyysinen 

prototyyppi.  

 

Monikapplejärjestelmä koostuu nivelten avulla toisiinsa kytketyistä jäykistä tai 

joustavista komponenteista. Nivelet ovat rajoitteita systeemin kappaleiden välillä. Näitä 

järjestelmiä ovat esimerkiksi lentokoneet, robotit, työkoneet ja ajoneuvot. Esimerkki 

neljästä jäykästä kappaleesta, kahdesta nivelestä, jousivaimentimesta ja ulkoisesta 

voimasta koostuvasta monikappalejärjestelmästä on esitetty kuvassa 5./6/ 
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Kuva 5. Esimerkki monikappalesysteemistä. 
 

Monikappalejärjestelmän jäsenet voivat käydä läpi suuria siirtymiä ja rotaatioita, eikä 

menetelmä tee oletuksia niiden suuruuksista. Jäsenen komponentin liikettä avaruudessa 

riittää kuvaamaan kuusi yleistettyä koordinaattia. Monikappaledynamiikan 

liikeyhtälöiden ollessa voimakkaasti epälineaarisia ja suljetunmuodon ratkaisun ollessa 

usein mahdotonta, ratkaistaan yhtälöt numeerisesti./6/ 

 

Erona lineaaris-staattiseen elementtimenetelmään monikappaledynamiikka on 

voimakkaasti epälineaarista. Erityisesti suuret rotaatiot ovat ongelma 

elementtimenetelmässä. Monikappaledynamiikka on laskennallisesti tehokas menetelmä 

monesta jäsenestä koostuvien, epälineaarisesti käyttäytyvien järjestelmien analysointiin. 

 

2.3 Tutkittavat tapaukset 

Yhden akselin täryseula sekä sen päädimensiot on esitetty kuvassa 6. Yksiakselisen 

seulan liikeradan tiedetään olevan ympyrän muotoinen akselin sijaitessa rungon 

massakeskipisteessä. Kaksiakselisen seulan ollessa kyseessä on liikerata kauttaaltaan 

elliptinen tai viivamainen. Lisäksi seulan dynamiikasta tiedetään seulan liikkeen 

suuntautuvan alaspäin epäkeskon noustessa ja seulan nousevan yläasentoonsa epäkeskon 

laskiessa.  
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Kuva 6. Yhdestä täryakselista koostuva täryseula./7/ 
 

 

Taulukossa 1 on esitetty seulan ominaisuuksia. Seulasta tutkitaan neljää erilaista tapausta. 

Varioitavina tekijöinä on täryakselien lukumäärä sekä pyörimissuunta. Tutkittavat 

tapaukset sekä akseleiden sijoittelu on esitetty kuvassa 7.  

 

 

Taulukko 1. Täryseulan ominaisuuksia 

Ominaisuus Suuruus 

Pyörimisnopeus 790 kierrosta / min 

Amplitudi 4 mm (yksi täryakseli) 

Kokonaismassa 5280 kg 

Liikkuva massa 5150 kg 

Seulakulma (kaltevuus) 18° 

Epäkeskomomentti 375 kgcm 

Epäkeskon massa 30 kg 

 

 8 
 

 



 

 
Kuva 7. Tutkittavat tapaukset ja täryakseleiden sijoittelu.  
 

2.4 Täryseulan simulointimalli 

Yksinkertaistettu dynamiikan simulointimalli mallinnetaan asiakkaan toimittaman 

piirustuksen mukaisesti MSC ADAMS 2005 r3 -ohjelmistossa. Kahden täryakselin 

simulointimalli, jäsenten nivelöinti, tutkittavat pisteet ja koordinaatiston suunta on 

esitetty kuvassa 8. Kuvasta nähdään xy-tasossa symmetrisen, yhdeksän vapausasteen 

mallin koostuvan kiinteästä rungosta, joka liittyy vaakakannakkeisiin kiertonivelillä. 

Nivelöinti on esitetty taulukossa 2. Täryakseleiden molemmissa päissä sijaitsevien 

epäkeskojen massa on 30 kg. Epäkeskon geometria on esitetty liitteessä I. Akselit liittyvät 

epäkeskomassoihin lukkonivelellä ja runkoon kiertonivelillä. Simuloinnissa seula 

oletetaan tyhjäksi seulottavasti materiaalista. 

 

Rakenteellisen jäykkyyden vaikutus dynaamiseen käyttäytymiseen oletetaan 

merkityksettömäksi mallintamalla kaikki jäsenet jäykkinä kappaleina. Myös nivelien 
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kitka oletetaan merkityksettömäksi. Täryakselien sekä rungon välisiin kiertoniveliin 

asetetaan vakiokulmanopeus 790 r/min. Lisäksi malliin vaikuttaa putoamiskiihtyvyys 

negatiivisen y-akselin suunnassa. 

 

Jousien pystysuuntaisena jäykkyysarvona käytetään 564 N/mm ja vaakasuuntaisena 352 

N/mm. Fyysisessä seulassa jokaista nurkkaa kannattelee kolme rinnan olevaa jousta, 

joten simuloinnissa käytettävien jousivakioiden suuruus on kolminkertaistettu. Jokaiselle 

jouselle asetetaan 12,5 kN suuruinen esikuormitus. Jousissa käytetty vaimennus on 

esitetty kohdassa 3.1. Jouset kiinnittyvät kappaleisiin jotka on sidottu lukkonivelellä 

kiinteään, liikkumattomaan koordinaatistoon. 

 

 
Kuva 8. Kahden täryakselin simulointimalli, nivelöinti ja tutkittavat pisteet.  
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Taulukko 2. Simulointimallin nivelöini. 

Nivel nro. Määrä Tyyppi Lukitut vapausasteet 

1-4 4 Kiertonivel 5 

5-6 2 Kiertonivel 5 

7-18 12 Lukkonivel 6 

19 1 Primitiivinivel (lukitsee z-

suuntaisen liikkeen) 

1 

Jäykkien osien lukumäärä: 19  

Vapausasteiden lukumäärä: 9 

 

2.5 Täryseulan simulointi Jeffcott roottorin liikeyhtälöillä 

Simulointi suoritetaan ohjelmoimalla Jeffcott roottorin vastetta kuvaavat yhtälöt 

MATLAB R2006b –ohjelmistoon. Laskennassa käytetyt yhtälöt on esitetty kohdassa 2.1 

sekä MATLAB ohjelma liitteessä II. Ohjelma ratkaisee systeemin tasapainopisteen sekä 

lineaariset vasteet ja tulostaa ne koordinaatistoon. 

 

Jeffcott mallin koostuessa vain yhdestä pysty- sekä vaakasuuntaisesta jousesta, ovat 

niiden jäykkyys sekä vaimennusarvot kuusinkertaistettu todellisiin arvoinen nähden. 

Vaaka- sekä pystyjäykkyydet ja vaimennukset oletetaan toisistaan riippumattomiksi 

asettamalla jäykkyys- sekä vaimennusmatriisin ristikytköstermit nollan suuruiseksi. 

Jeffcott laskentamalli ei huomioi seulan 18° kaltevuutta vaakatasoon nähden. Seulan 

rungon massa otetaan huomioon roottorisysteemin massana.  
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Taulukko3. MATLAB laskennassa käytettävät  lukuarvot.  

Ominaisuus Arvo 

Laakerin halkaisija 15 cm 

Roottorin pituus 1.8 m 

Laakerin välys 0.1 mm 

Massaepätasapaino 60 kg · 0.12 m 

Massaepätasapainon vaihekulma alussa 0º 

Eksentrisyys 0 

Jousen vaakajäykkyys 704 N/mm 

Jousen pystyjäykkyys 1128 N/mm 

Jousien vaimennus 12 mm/Ns 

 

2.6 Jeffcott verifiointimalli 

Jeffcott roottorista luodaan simulointimalli ADAMS – ohjelmistolla MATLAB -

ohjelmistosta saatavien tulosten verifioimiseksi. Simulaatiomalli on esitetty kuvassa 9. 

Epäkeskon massa on 60 kg. Jousien jäykkyydet sekä vaimennukset ovat yhtäläiset 

yhtälöpohjaisen Jeffcott simulointimallin kanssa. Akselin keskellä on primitiivinivel, joka 

pitää akselin päät samalla linjalla ja estää kartiomaisen kiepunnan, jonka numeerinen 

epästabiilius pystyy aiheuttamaan. Epäkeskomassa on kiinnitetty massaltaan 5140 kg:n 

suuruiseen akseliin lukkonivelellä. Mallin vapausasteiden lukumäärä on 4.  
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Kuva 9. Jeffcott roottorin simulointimalli. 

 

3 TULOKSET 

3.1 Simulointimallin tulokset 

Simuloimalla tutkitaan yhdestä, kahdesta sekä kolmesta täryakselista koostuvaa seulaa 

(kuva 7). Tuloksissa on esitetty seulan rungon massakeskipisteen sekä pisteen A (kuva 8) 

liikerata.  

Vaimennuksen suuruutena kaikille jousille käytettiin empiirisesti etsittyä lukuarvoa: 12 

mm/Ns. Arvo etsitään lähtötietojen perusteella varioimalla vaimennuksen suuruutta, 

kunnes yhden täryakselin seulan iskun amplitudi vastaa 20 %:n tarkkuudella annettua 

alkuarvoa 4 mm ja rungon massakeskipisteen liikerata on pyöreä.  

 

Integraattorina kaikissa simuloinneissa käytetään ADAMS -ohjelmiston 

vakiointegraattoria GSTIFF, joka sopii siirtymien tarkasteluun. Aika-askeleen suuruutena 

simuloinnissa kaikissa tapauksissa käytetään 0.01 s. Jälkikäsittely suoritetaan ADAMS –

ohjelmiston jälkikäsittelijällä. Liikeradat on muokattu alkamaan nollapisteessä.  

 

Johtuen mallin 790 r/min vakiokulmanopeudella pyörivistä akselista ei seulan liikerata 

ole heti jaksollinen. Tämän takia kaikki ADAMS -ohjelmistosta luetut tulokset luetaan 
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systeemin vakaasta tilasta ajanhetkeltä 2 s. eteenpäin, jolloin seula on löytänyt jaksollisen 

liikeradan.  

 

3.1.1 Tapaus 1: yhden täryakselin täryseula 

Kuvassa 10 on esitetty tapauksen 1 rungon massakeskipisteen (punainen) sekä pisteen A 

liikerata (sininen). Liikerata pisteessä B on yhdenmukainen pisteen A liikeradan kanssa. 

Pyöreän liikeradan pystysuuntaisen siirtymän amplitudin suuruus on 3,3 mm ja 

vaakasuuntaisen 3,3 mm. Siirtymät vastaavat lähtötietoja 20 %:n tarkkuudella. Rungon 

massakeskipisteen sekä pisteen A liikeratojen suuruudet poikkeavat toisistaan n. 

prosentin verran.  

 
Kuva 10. Tapaus 1: yhden täryakselin seulan liikeradat. 
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3.1.2 Tapaus 2: kahden täryakselin täryseula 

Kahdesta täryakselista koostuvassa seulassa epäkeskomassat pyörivät toisiaan vastaan. 

Kuvassa 11 on esitetty rungon massakeskipisteen ja pisteen A ellipsin muotoinen 

liikerata. Pystyamplitudin suuruus on 6 mm ja vaaka-amplitudin suuruus 2 mm. Rungon 

massakeskipisteen sekä pisteiden A ja B liikerata on yhtäläinen.  

 

 
Kuva 11. Tapaus 1: kahden täryakselin seulan liikeradat. 
 
 

3.1.3 Tapaus 3: kolmen täryakselin seula 

Kolmen täryakselin seulasta simuloidaan kahta variaatiota. Liikeradat tapauksesta 3a, 

missä kaikki akselit pyörivät samaan suuntaan, on esitetty kuvassa 12. Liikerata on 
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yhtäläinen seulan kaikissa tutkittavissa pisteissä. Liikerata on pyöreä ja liikkeen 

amplitudin suuruus molempiin suuntiin on 7 mm.   

Tapauksessa 3b alin akseli pyörii vastakkaiseen suuntaan muihin akseleihin nähden. 

Pyöreät liikeradat tapauksesta on esitetty kuvassa 13. Liikkeen pystyamplitudi on 8 mm 

ja vaaka-amplitudi 4 mm.  

 

 
Kuva 12. Tapaus 3a: rungon massakeskipisteen sekä pisteen A liikerata kaikkien 
akseleiden pyöriessä samaan suuntaan. 
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Kuva 13. Tapaus 3b: rungon massakeskipisteen sekä pisteen A liikerata alimman akselin 
pyöriessä vastakkaiseen suuntaan. 
 

3.2 Jeffcott roottori idealisoinnin tulokset 

Jeffcott roottoriin perustuvasta simuloinnista esitetään tulokset ADAMS –ohjelmistolla 

toteutetusta roottorimallista sekä MATLAB –ohjelmistolla toteutetusta yhtälöpohjaisesta 

simuloinnista. ADAMS simuloinnin aika-askeleen suuruus on 0.01 s. 

 

3.2.1 Jeffcott roottorin monikappaledynamiikkaan perustuva simulointimalli 

Vertailukohdaksi yhtälöpohjaiselle simuloinnille rakennettiin Jeffcott roottorista malli 

ADAMS ympäristössä. Kuvassa 14 on esitetty akselin massakeskipisteen liikerata. 

Johtuen epästabiiliudesta, liikerata ei ole täysin jaksollinen. Kuvasta nähdään liikeradan 

amplitudin suuruuden olevan 3 mm. Liikerata on samanlainen akselin molemmissa päissä 

simulointimallin nivelöinnin seurauksena. 
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Kuva 14. Monikappalesimuloinnin tuottama Jeffcott roottorin liikerata. 
 

3.2.2 Jeffcott roottorin yhtälöpohjainen simulointi 

Jeffcott roottoriin perustuvien yhtälöiden pohjalta esitetty seulan liikerata on esitetty 

kuvassa 15. Kuvaajan tulostava MATLAB koodi on esitetty liitteessä II. Pyöreän 

liikeradan liikkeen amplitudi on 2,8 mm. Tasapainoasema sijaitsee keskellä ja on 

havainnollistettu sinisellä ristillä. Laskennassa käytetyt arvot on esitetty kohdassa 2.4. 
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Kuva 15. Jeffcott roottorin liikeyhtälöillä laskettu liikerata. 
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4 TULOSTEN TARKASTELU 

 

4.1. Monikappaledynamiikan tulokset 

Yhden täryakselin seulan dynamiikka vastaa annettuja lähtötietoja. Empiirisesti 

määritetyillä vaimennusvakioilla päästään hyvin lähelle ympyrämäistä liikerataa sekä 

4 mm suuruista amplitudia. Lisäksi seulan dynamiikka toimii lähtötietojen mukaisesti 

seulan ollessa ylöspäin suuntautuvassa liikkeessä epäkeskomassan laskiessa alaspäin.  

Tapausta 1 lukuun ottamatta, vastasivat tutkittavien pisteiden liikeradat toisiaan. 

Tapauksessa 1 massakeskipisteen ja pisteen A liikeratojen ero oli vain alle 1 %. 

Viivamaisin liikerata muodostuu seulan koostuessa kahdesta toisiaan vastaan pyörivästä 

epäkeskoakselista, mikä vastaa annettuja lähtötietoja. 

 

Kolmen akselin täryseulan liikeratojen amplitudit ovat suurimmat. Tapauksen 3b 

amplitudi on kolminkertainen verrattuna tapaukseen yksi seulan rungon massan pysyessä 

muuttumattomana. Akseleiden pyöriessä samaan suuntaan saadaan aikaan lähes pyöreä 

liikerata. Liikeradat sekä iskujen amplitudit vastaavat lähteissä X ja C ilmoitettuja arvoja.  

 

 

Todellisen seulan liikeradat ovat simuloituja ratoja epäsäännöllisemmät. 

Epäsäännöllisempi liikerata johtuu seulottava materiaalin epätasaisesta jakautumisesta 

seulakerroksille sekä seulan rungossa tapahtuvista pienistä muodonmuutoksista. 

Simuloitaessa seula on oletettu tyhjäksi seulottavasta materiaalista ja osat on mallinnettu 

täysin jäykiksi. 

 

Simulointimallista perusteella jousien vaimennuksella sekä jäykkyydellä on merkittävä 

vaikutus liikerataan. Tutkittavassa tapauksessa vaimennusvakiot etsittiin empiirisesti. 

Mikäli simuloinnin tarkkuutta halutaan lisätä, pystytään vaimennusvakioiden lukuarvoja 

määrittämään mittaamalla esimerkiksi moodianalyysin keinoin. 
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Simulointityökalut soveltuvat tulosten perusteella seulojen liikeratojen määrittämiseen. 

Parametrisoidun simulointimallin avulla pystytään tutkimaan nopeasti 

suunnitteluparametrien vaikutusta seulan kokonaisvaltaiseen dynamiikkaan. Esimerkkejä 

varioitavista suunnitteluparametreistä ovat 

- täryakselien määrä 

- epäkeskomassan suuruus  

- epätasapainojen pyörimisnopeus 

- akselien sijoittelu  

- jousien lukumäärä ja jäykkyys  

- akselien sijoittelu. 

 

Simulointi mahdollistaa myös jännityshistorian luomisen laitteelle mallintamalla 

tutkittavat osat joustavina. Sen pohjalta pystytään tuotteelle laskemaan kriittisten kohtien 

kestoiät ennen fyysisen prototyypin valmistamista.  

 

4.2 Jeffcott roottorin tulokset 

Roottoridynamiikkaan pohjautuvassa yhtälöpohjaisessa simuloinnissa vaimennuksen 

arvoilla ei ole merkitystä liikerataan ennen niiden suurentamista tuhatkertaiseksi. 

Liikeradan amplitudi on kuitenkin vertailtavissa monikappalesimuloinnista saatuihin 

tuloksiin. Jeffcott roottorin liikeradan amplitudin ero seulan simulointimallin tuloksiin on 

15 %. Jeffcott roottorin monikappalesimulaatiomallin kanssa tulokset ovat yhtenevät. 

Näin ollen roottorimalli pystyy kuvaamaan yhden täryakselin mallin liikettä kyseisillä 

arvoilla vertailukelpoisesti. Jäykkyys- sekä vaimennusarvojen varioinnin tuottamat 

tulokset Jeffcott roottorin sekä seulan arvojen välillä eivät ole yhtenevät. Jeffcott 

liikeyhtälöihin perustuva simulointi ei ole monikappalesimulointiin verrattuna yhtä 

herkkä vaimennuksen sekä jäykkyyden vaihteluille. Vaimennusarvojen nostamisella ei 

ole näkyvää vaikutusta liikeradan suuruuteen.  
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Jeffcott ideologiaan perustuva simulointi useamman kuin yhden täryakselin seulan 

dynamiikan selvittämiseksi on vaikeaa. Moniakselisen seulan dynamiikan kuvaaminen 

vaatisi uusien liikeyhtälöiden johtamista. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 
Tehtävänä oli selvittää pystytäänkö täryseulan dynaamista käyttäytymistä kuvaamaan 

monikappaledynamiikan avulla. Seulan liikeradat haluttiin ratkaista täryakseleiden 

lukumäärää varioiden. Seulasta luotiin neljä erilaista simulaatiomallia ADAMS –

ohjelmistossa. Lisäksi tutkittiin onko seulan käyttäytymistä mahdollista kuvata Jeffcott 

roottori-idealisoinnin avulla ohjelmoimalla roottoria kuvaavat yhtälöt MATLAB 

ympäristöön. Yhtälöpohjainen Jeffcott simulointi verifioitiin monikappaledynamiikan 

avulla. 

 

Simuloidut liikeradat sekä amplitudit pystyttiin ratkaisemaan ja ne vastaavat fyysisestä 

laitteesta mitattuja 20 %:n tarkkuudella. Liikeradat vastaavat myös seulatyypeistä 

kirjallisuudessa julkaistuja tietoja. Kaupalliset simulointityökalut näin ollen soveltuvat 

täryseulan dynamiikan analysointiin. Virtuaalisen dynamiikkamallin avulla pystytään 

tutkimaan yksittäisten suunnitteluparametrien vaikutusta kokonaisvaltaiseen 

käyttäytymiseen.  

 

Jeffcott idealisoinnista saatavat tulokset pystyvät kuvaamaan yhden akselin täryseulaa. 

Akseleiden lukumäärän kasvaessa Jeffcott simulointi vaikeutuu. 

 

Jatkokehityksestä tarkan mallin laatiminen vaatii vaimennusvakioiden mittaamista sekä 

tarkat dimensiot laitteesta. Täryseulojen koon sekä täryakselien määrän kasvaessa on 

simulointi varteenotettava vaihtoehto seulojen suunnittelussa. Simuloinnilla pystytään 

selvittämään seulan liikerata, tutkimaan suunnitteluparametrien vaikutusta 

kokonaisvaltaiseen käyttäytymiseen sekä halutessa laskemaan laitteelle kestoikä luomalla 

tuotteelle jännityshistoria ennen fyysisen prototyypin toteuttamista.  
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LIITTEET 
 
LIITE I. Epätasapainon dimensiot 
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LIITE II. Matlab koodi 

clear all 
close all 
% Roottori: 
m = 5200; %kg 
W=m*9.81; %Weight 
n = 790; %rpm 
Omega=n/60*2*pi; 
  
% % Laakeri (samat mitat kuin mitatuissa laakereissa): 
D=0.150; R=D/2; 
L=1.80; 
C=0.0001 
  
% viskositeetti 
  
% Epätasapainomassa 
me = 30*0.12*2; %kgm% e = 70mm (epäkeskisyys) 
alfa=0; %epätasapainon kulma 
  
e0=0; 
  
% Lasketaan asentokulma 
fii0=atan(pi*sqrt(1-e0^2)/(4*e0)); 
disp('Laakerin tasapaino:') 
disp(['Eksentrisyys eps0=  ' num2str(e0,5)]) 
disp(['Kulma fii0 = ' num2str(fii0,5)])  
  
%Massamatriisi 
M=[m 0 
   0 m]; 
  
% Jäykkyysmatriisi 
  
K=[(188*10^-3*3*2) 0 
    0 92*3*2*10^-3]; 
  
T=[0 1; -1 0]; 
  
% Vaimennusmatriisi 
  
D=[12*10^-3 0 
    0 12*10^-3]; 
  
% 3. Ratkaistaan epätasapainovaste----------------------------------------- 
%kerroinmatriisi 
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A=[K-M*Omega^2 -Omega*D 
    Omega*D  K-M*Omega^2]; 
 
%voimavektorit 
 
Fs=me*Omega^2*[-sin(alfa) 
                cos(alfa)]; 
Fc=me*Omega^2*[cos(alfa) 
               sin(alfa)]; 
F=[Fs 
   Fc]; 
%Ratkaistaan vasteet 
x1=inv(A)*F; 
  
%Lasketaan x ja y liikkeen amplitudit ja vaiheet (mikrometreinä) 
X=10^3*sqrt(x1(1)^2+x1(3)^2) 
%fii_x=atan(x1(1)/x1(3));  ei anna oikeaa kulmaa... 
fii_x=atan2(x1(1),x1(3)); 
  
Y=10^3*sqrt(x1(2)^2+x1(4)^2) 
fii_y=atan2(x1(2),x1(4)); 
  
% 4. Piirretään ratakäyrä------------------------------------------------ 
  
axis equal 
grid on 
hold on 
xlabel('X (mm)') 
ylabel('Y (mm)') 
  
%tasapainoasema x y koordinaatistossa 
x01=e0*C*cos(fii0); %Lund koornaatistossa 
y01=e0*C*sin(fii0); 
x0y0=T*[x01; y01];  
x0=x0y0(1); 
y0=x0y0(2); 
plot(x0,y0,'+') 
  
ot=0:pi/20:2*pi; %koko kierros Omega*t 
x=(x0)*0+X*cos(ot-fii_x) 
y=(y0)*0+Y*cos(ot-fii_y) 
% ratakäyrä 
plot(x,y,'black') 
legend('tasapainoasema', 'massakeskipisteen rata') 
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