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Tässä työssä tutkitaan inversiolaskentamenetelmää jääkuormien määrittämiseksi 

jäänmurtajan akselijohdosta mitatuista jännityksistä. Menetelmän tutkinnan avuksi 

suunnitellaan ja rakennetaan kahden vapausasteen värähtelijää kuvaava koelaite. 

Jäänmurtajat aukaisevat jäätyneitä laivaväyliä ja pitävät niitä muille lavoille 

kulkukelpoisina. Jäänmurtajat on erityisesti suunniteltu tätä tehtävää varten keulansa 

muotoilulla ja rungon vahvistuksilla. Laivan akselilinja kokee avoveden aikaisen 

käynnin kuormitusten lisäksi jäälohkareiden aiheuttamia kuormituksia näiden 

iskeytyessä potkuriin. Jääkuormien stokastisesta luonteesta ja tutkimuksen 

vähäisyydestä johtuen, akselilinjan kuormituksia ei tunneta tarkasti. Erityisesti 

akselilinjan vääntövärähtelyt jääkuormituksessa ovat hyvin huonosti tunnettuja.  

Työn teoriaosassa käsitellään vääntövärähtelyn ominaistaajuuksien ja ominaismuotojen 

laskentaa, vaimennusta, impulssiherätettä sekä -vastetta, konvoluutiointegraalia ja 

inversiolaskentaa Tikhonov-regularisoinnin avulla. Työssä käsitellään myös 

yksinkertaisen akselikonstruktion suunnittelua ja mitoittamista, sekä tutkitaan 

konstruktiota moodianalyysillä. 

 

 



     

Mallikokeen, usealla iskuvasaran kärjen kovuuksilla saatuja mittaustuloksia käytetään 

inversiolaskentamenetelmän tutkimiseen sekä sen rajoitteiden ja puutteiden 

selvittämiseen, jotta sen luotettavuudesta laivojen akselikuormien laskemisessa 

saataisiin parempi ymmärrys. Mitatusta vasteesta lasketaan inversiolaskenta-

menetelmällä heräte eri aika-askeleen pituuksilla ja regularisointiparametrin arvoilla. 

Näitä tuloksia verrataan mitattuun herätteeseen. Virheellisen impulssivastefunktion 

vaikutusta dekonvoluution virheeseen tutkitaan muuttamalla impulssivastefunktion 

vakiota ja laskemalla heräte muutetuilla arvoilla. 

Iskujen pituuden ja amplitudin sekä vaadittavan mittaustaajuuden ja regularisointi-

parametrin välillä huomataan olevan yhteys. Käytetyistä iskuvasaran päistä kovemmilla 

tehdyt lyhyet iskut asettavat mittaustaajuudelle suuria vaatimuksia ja tämän johdosta 

niiden laskenta tietokoneella on raskasta. Liian alhaisen mittaustaajuuden tunnistaminen 

tai huonon regularisointiparametrin valinta ilman tietoa iskusta on myös hankalaa. 

Käänteislaskennassa käytettävän impulssivastefunktion tarkkuudella huomataan oleva 

suuri vaikutus laskettavan herätteen tarkkuuteen. 

Asiasanat: värähtelyt, jäänmurtajat, käänteinen kuormituksen määrittäminen, 

Tikhonov-regularisointi, moodianalyysi 



     

ABSTRACT 

Small-scale experiments for inverse load determination method of a shaft line 

Henri Riekki 

University of Oulu, Department of Mechanical Engineering 

Master’s thesis 2014, 85 p. + 4 p. appendices 

Supervisor: Prof. Jouko Karhunen 

 

In this thesis an inverse method for ice load determination of icebreaker shaft line is 

studied. To further the study of the method a small-scale two degrees of freedom 

experiment is designed and built. 

Icebreakers open frozen shipping lanes and keep them in working condition for other 

vessels. Icebreakers are especially designed for this duty with the shape of their bow 

and ice-strengthened hull. The shaft line of the vessel, in addition to the forces of 

normal running in open water, is subjected to forces caused by ice hitting the propeller. 

Due to the stochastic nature of ice load and scarcity of research, the shaft line loads are 

not well known. The knowledge is especially lacking in the torsional vibrations of a 

shaft line under ice load. 

Natural frequencies and normal modes of torsional vibration, dampening, impulse 

response, convolution integral and deconvolution by Tikhonov regularization are 

examined in the theory section. A simple shaft structure is engineered and said structure 

is studied with modal analysis. 

The measurement data, acquired with multiple impact hammer tips of varying hardness, 

is used to study the inverse load determination method and to find out its limitations and 

shortcomings to better understand its reliability in calculation of propeller loads. 

Measured response is used to calculate the excitation using multiple time step lengths 

and regularization parameters. These results are compared to the measured excitation 

data. The effect of error in the impulse response function on the deconvolution is 

studied by changing the constants of impulse response function and calculating the 

excitation with the changed values. 



     

 

 

Correlation between the length and amplitude of the impact and the required measuring 

frequency is found. Shortest impacts done with the harder tips of the impact hammer put 

major requirements on the measurement frequency, leading to heavy computing. 

Determining whether measuring frequency is high enough or regularization parameter is 

correctly chosen without excitation data is also found to be difficult. Precision of the 

impulse response function used in the inverse method is found to have a large impact on 

the precision of the calculated excitation. 

 

Keywords: vibrations, icebreakers, inverse load determination, Tikhonov 

regularization, modal analysis 
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1 JOHDANTO 

Tämä diplomityö on tehty osana FULL-SCALE MEASUREMENTS ONBOARD 

NB1369 PSRV –tutkimusprojektia, jonka tarkoituksena on luoda tieteellistä perustaa 

jäissä kulkevien alusten suunnittelulle. Projektissa keskitytään pääosin tutkimaan jään 

aiheuttamia kuormituksia laivan akselilinjaan ja runkoon, sekä matkustajille aiheutuvaa 

värähtelyä ja melua. 

Tutkimusprojektissa ovat mukana Oulun Yliopisto, Aalto Yliopisto, eteläafrikkalainen 

Stellenboschin Yliopisto, aluksen valmistaja STX Finland, Aker Arctic, luokituslaitos 

Det Norske Veritas, akselijohdon valmistaja Rolls-Royce, moottoritoimittaja Wärtsilä, 

aluksen tilannut Etelä-Afrikan ympäristöministeriö ja aluksen haltija Smit Vessel 

Management Service.  

Ikonen (2013) on tutkinut osana tutkimusprojektia inversiolaskentamenetelmää käyttäen 

laivan runkoon kohdistuvia kuormituksia. Myös Romppainen (2008) on käyttänyt 

menetelmää paperikoneiden telojen nipin viivakuormien laskemisessa. Työn tavoitteena 

on tutkia kyseistä inversiolaskentamenetelmää ja sen käyttöä jään aiheuttamien iskujen 

laskemiseksi akselilinjan vääntövärähtelyissä. Tämän tukemiseksi osana työtä 

suunnitellaan ja rakennetaan yksinkertaistettu, pieni kahden vapausasteen värähtelijä. 

Värähtelijälle tehtyjä mittauksia käytetään apuna inversiolaskentamenetelmän 

tutkimisessa. Työssä keskitytetään vain vääntövärähtelyihin, sillä akselilinjaan 

kohdistuvat pitkittäis- ja taivutusvärähtelyt ovat paremmin tunnettuja. 

Laivan ja jään vuorovaikutuksen stokastisesta luonteesta johtuen jääkuormia hyvin 

kuvaavan menetelmän kehittäminen on ollut vaikeaa. Täyden mittakaavan mittausten 

perusteella on pystytty luomaan tilastollisia menetelmiä jääkuormien kuvaamiseksi 

vallitsevien jääolosuhteiden ja jään ominaisuuksien perusteella. Selvää yhteyttä 

jääolosuhteiden ja jään ominaisuuksien sekä jääkuormien välillä ei kuitenkaan olla 

pystytty määrittämään. (Kujala 2011.) 

Koskinen & Kujala (1991) ovat tehneet laajoja mittauksia Ahvenanmaan vesistöissä 

liikennöivällä autolautta m/s Gudingenilla. Näitä mittauksia käyttäen Koskinen et. al. 

(1996) kehittivät menetelmän akselijohdon jääkuormien simuloimiseksi. 
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2 JÄÄNMURTO 

Jäänmurtajien perinteinen tehtävä on avata jäätyneitä laivaväyliä, pitää ne kunnossa 

muille laivoille ja auttaa jäihin kiinni jääneitä laivoja. Näitä tehtäviä hoitavien 

jäänmurtajien tulisi täyttää seuraavat vaatimukset mahdollisimman hyvin: 

1. Kyky pitää yllä tasaista etenemisnopeutta useimmissa jääolosuhteissa 

2. Kyky läpäistä useimmat vastaan tulevat jäävallit 

3. Suurempi leveys kuin suurimmalla osalla avustettavista laivoista 

4. Kyky pitää yllä potkurin työntövoima normaaleissa avustustilanteissa 

5. Propulsiokoneiston kyky pitää potkurin pyörimisnopeutta yllä kaikissa 

jääolosuhteissa 

6. Hyvä ohjattavuus kaikissa jääolosuhteissa sekä eteen- että taaksepäin ajaessa, 

jotta ne voivat toimia muiden laivojen läheisyydessä. (PAME 2009.) 

Pelkästään avustustehtäviin suunniteltujen jäänmurtajien lisäksi 1990-luvulla heräsi 

vaatimus uudenlaisten jäänmurtajien suunnittelulle. Nämä suurimmaksi osaksi 

etelämantereen vesistöissä liikennöintiin suunnitellut monitoimilaivat pystyvät 

jäänmurron lisäksi kuljettamaan rahtia. Niissä on myös tilaa ja välineistöä tieteelliselle 

tutkimukselle sekä majoituspaikkoja matkustajille. Ne pystyvät myös avovesiajoon 

perinteisiä jäänmurtajia huomattavasti paremmin. Näiden alusten määräävät tekijät 

suunnittelussa ovatkin hyvä kantavuus, hyvä hallittavuus avovedessä ja ekonominen 

polttoaineen kulutus. (PAME 2009.) 
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2.1 Merijää 

Jää on luonnon materiaali, joten sen mekaaniset ominaisuudet vaihtelevat suuresti. Jää 

on vielä tyypillisesti hyvin lähellä sulamislämpötilaansa. Rannan läheisyydessä tuulen 

puhaltaessa rantaan tai tyynellä säällä voi muodostua tasainen ja yhtenäinen jääkenttä. 

Useimmiten aallokko kuitenkin sekoittaa veden pintaa, jolloin lämpötilan laskettua 0 °C 

alkaa veden pintakerroksiin muodostua hyydejäätä paikallisen alijäähtymisen 

seurauksena. Hyydejäähiukkaset kasvavat ja tarttuvat toisiinsa kiinni. Suuret hiukkaset 

nousevat pintaan ja muodostavat avomeren aallokossa lautasjäätä. Nämä lautaset 

kiinnittyvät hiljalleen toisiinsa, jonka jälkeen alkaa jään paksuuskasvu. Paksuuskasvu 

tapahtuu pylväsmäisten pystyssä olevien jääkiteiden muodostumisella. Aluksi 

muodostuvien jääkiteiden halkaisija on tyypillisesti noin 5 mm, mutta niiden suuruus 

kasvaa jään paksuuden kasvaessa. Syntymistavastaan johtuen merijää on hyvin 

heterogeenistä. (Kujala & Riska 2010: 19.) 

Merijää on kiderakenteeltaan hyvin onteloista ja näiden onteloiden tilavuus muuttuu 

lämpötilan mukaan. Tämä johtuu siitä, että jää hylkii veteen liuenneen suolan. Jää on 

siis anistrooppinen materiaali ja sen mekaaniset ominaisuudet ovat erilaiset eri suuntiin 

mitattaessa. (Kujala & Riska 2010: 19.) 

Jäätä ei voi kuvata puhtaasti hauraana, plastisena tai viskoosina materiaalina. Jään 

käyttäytyminen kuormituksen alaisena riippuu kuormitusnopeudesta, lämpötilasta ja 

kuormitussuunnasta. (Kujala & Riska 2010: 19). Nopeassa kuormituksessa jään 

käyttäytyminen on elastista ja haurasta. Hitaan kuormitusnopeuden yhteydessä jää 

kuitenkin käyttäytyy myös viskoosisesti. Tällöin jää ei palaudu alkutilaansa 

kuormituksen loputtua, vaan siihen jää pysyviä muodonmuutoksia. (Thomas & 

Dieckmann 2010: 61.) 

2.2 Jään ja potkurin vuorovaikutus 

Potkurin ja jään vuorovaikutus on hyvin monimutkainen prosessi. Potkurin kokemaan 

kuormitukseen vaikuttavat sekä suorat, potkurin jäähän tunkeutumisesta aiheutuvat 

voimat, sekä hydrodynaamiset voimat. Jääpalan suuruudella, sijainnilla ja orientaatiolla 

potkurin suhteen on suuri merkitys tässä vuorovaikutuksessa. (Koskinen et. al. 1996: 8.) 
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Yleisin potkurin ja jään vuorovaikutustyyppi on jyrsintä eli milling. Tässä tilanteessa 

potkurin lavat leikkaavat jäähän johtopinta edellä ja jatkavat edellisen lavan tekemää 

uraa. Toinen kontaktityyppi on isku, jossa jää osuu lavan pintaan ilman johtoreunan 

kontaktia jäähän.  Kolmas tyyppi on kärkikuormitus, jossa jää lähestyy potkuria 

säteittäissuunnassa. Tällainen kuormitus on tyypillisintä kääntöpotkureilla. Käytännössä 

jääpalojen tulosuunta potkuriin on kuitenkin monimutkaisempi. Jäällä voi olla 

säteittäissuuntaista nopeutta potkurin suhteen normaaleillakin potkureilla, jos laiva on 

kääntymässä. Jää myös lähestyy kääntöpotkureita suoraan säteittäissuuntaisesti vain 

hyvin harvoin. (Koskinen et. al. 1996: 19-20.) 

Jääpalojen aiheuttamien kuormitusten pituuden arviointi yleisesti on hankalaa aiemmin 

mainitun jään ja potkurin vuorovaikutuksen vaihtelevuuden ja itse jään homogeenisen 

rakenteen vuoksi. Suoraan potkurien lavoista tehtyjä mittauksia voidaan kuitenkin 

käyttää suuntaa antavina tuloksina. M/S Gudingenilla on mitattu 0,04 – 0,06 s pituisia 

lavan taivutusmomentti-impulsseja erään potkurin ja jään kontaktitapahtuman aikana. 

Tällöin jäälohkareen massaksi on arvioitu 5022 kg. (Koskinen et. al. 1996: 57.) 

2.3 S. A. Agulhas II 

S. A. Agulhas II on Etelä-Afrikan ympäristöministeriön omistuksessa oleva tutkimus- ja 

huoltoalus. Se on rakennettu STX Finlandin Rauman telakalla vuonna 2012 

Etelämantereen vesissä toimimiseen. Laivan jääluokitus on PC-5 ja sen huippunopeus 

avovedessä on 14 solmua (26km/h) sekä 1m vahvassa jäässä 5 solmua (9,3km/h). 

(SANAP 2012.) 

Laivan käyttövoima on kaksiakselinen ja diesel-elektrinen. Laivan akselijohdot ovat 

suoraan, ilman vaihdelaatikkoa kytketty kumpikin omaan 4500kW sähkömoottoriin. 

Virta näille moottoreille saadaan laivan sähköverkosta, johon virta tuotetaan neljällä 

Wärtsilan 6L32-moottorilla (3000kW). Laivan potkurit ovat 4-lapaisia ja säätölapaisia, 

joten niillä voidaan säädellä laivan nopeutta ja muuttaa kulkusuuntaa.  (SANAP 2012.) 
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Kuva 1. Akselilinjan anturoinnin sijainti. (STX 2010) 

Laivan paapuurin puoleinen akselilinja on anturoitu kuvan 1 osoittamalta kohdalta 

venymäliuskoilla. Venymäluiskat ovat kaukana, 25,17 m päässä itse potkurista, joten 

suoraa dataa potkureihin kohdistuvista iskuista ei ole saatavilla. Akselijohdon kahden 

alimman vääntövärähtelyn ominaistaajuuden on laskettu olevan         ja         

(Rolls-Royce 2010). 
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3 VÄRÄHTELY 

Värähtely on osa kaikkia dynaamisia systeemeitä. Dynaamisella systeemillä on massa 

sekä jäykkyys ja sen osat kykenevät liikkumaan toistensa suhteen. Täten kaikki koneet 

ja rakenteet ovat kykeneväisiä värähtelemään. Värähtely voi olla haitallista rakenteelle 

tai se voi olla rakenteen kannalta täysin mitätöntä. Suurimmassa osassa rakenteista 

värähtely on haitallista ja suunnittelijan tehtäväksi jää värähtelyn rajoittaminen.  

Värähtely voi kuitenkin tietyissä sovelluksissa olla olennainen osa koneen toimintaa. 

Suunnittelijan tehtävä onkin kasvattaa värähtelyä, kun se on hyödyllistä. (Tse 1978: 1) 

Värähtely voidaan jakaa kahteen pääryhmään: vapaaseen ja pakotettuun. Vapaaksi 

värähtelyksi kutsutaan tilannetta, jossa rakenne värähtelee sen omien sisäisten voimien 

vaikutuksesta ilman ulkoista herätettä. Rakenne värähtelee vapaassa värähtelyssä 

yhdellä tai useammalla sen ominaistaajuuksista. Rakenteen ominaistaajuudet 

määräytyvät sen massa- ja jäykkyysjakauman mukaan. (Thomson 1988: 1-2.) 

Pakkovärähtelyä tapahtuu, kun rakenteeseen vaikuttaa ulkoisen voiman aiheuttama 

heräte. Kun heräte on oskilloivaa, värähtelee rakenne herätteen taajuudella. Jos 

herätteen taajuus on jokin rakenteen ominaistaajuuksista, alkaa rakenne resonoida. 

(Thomson 1988: 2.) 

3.1 Vapausaste 

Todellisella rakenteella on yleensä ääretön määrä vapausasteita, koska ne koostuvat 

äärettömän monesta massapisteestä. Useimmiten rakenne voidaan kuitenkin 

tarkasteltavan ilmiön kannalta idealisoida massallisista partikkeleista ja jäykistä 

kappaleista, sekä massattomista kimmoisista osista ja vaimennuselementeistä 

koostuvaksi. (Airila et. al. 1985: 320.) 
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Rakenteen vapausaste on sen tarvitsema pienin mahdollinen määrä itsenäisiä 

koordinaatteja, joilla sen kaikkien osien paikat voidaan määrittää (Rao 2011: 14). 

Tällöin yleisessä tapauksessa koordinaatteja tarvitaan kullekin partikkelille kolme ja 

kullekin jäykälle kappaleelle kuusi. Liike on kuitenkin useimmiten rajoitettu niin, että 

koordinaatteja tarvitaan vähemmän. (Airila 1985: 320-321) 

3.2 Vääntövärähtelyn liikeyhtälö 

Värähtelevän systeemin täydellinen vääntövärähtelyn liikeyhtälö on 

 [ ]{ ̈}  [ ]{ ̇}  [ ]{ }  { }( ),    (1) 

missä J on systeemin hitausmomenttimatriisi [kgm
2
] 

C on systeemin vaimennusmatriisi [Nms/rad] 

K on systeemin jäykkyysmatriisi [Nm/rad] 

T on systeemiin vaikuttava vääntömomentti [Nm] 

θ on systeemin vapausasteiden kiertymä [rad] 

t on aika [s]. (Rao 2011: 611.) 

3.3 Vaimentamattomat ominaistaajuudet ja ominaismuodot 

Tärkeä tieto systeemin tuntemisen kannalta on sen ominaistaajuudet. Pennala (1999: 

131-134) esittelee menetelmän rakenteen vaimentamattomien ominaistaajuuksien 

laskemiseksi. Vapaan vaimentamattoman värähtelyn tapauksessa liikeyhtälö on 

 [ ]{ ̈}  [ ]{ }  { }.    (2) 

Seuraavaksi tarkastellaan massojen synkronista värähtelyä, joka tarkoittaa, että 

värähtelymuodot ovat ajasta riippumattomia, kun taas amplitudit riippuvat ajasta. 

Tällöin   ( ):n aikariippuvuus on sama ja eri pisteiden siirtymien osamäärä       on 

ajasta riippumaton. Aikariippuvuus on synkronisuusvaatimuksesta johtuen harmoninen, 

jolloin ratkaisu on muotoa 

{ ( )}  { }    (    ),   (3) 
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missä    on systeemin ominaiskulmanopeus [rad/s] 

  on värähtelyn vaihekulma [rad]. 

Sijoittamalla yhtälö (3) yhtälöön (2) saadaan 

   [ ]{ }    (    )   [ ]{ }    (    )   { } (4) 

 ja koska yleisesti    (    )   , saadaan yhtälö (4) muotoon 

[ ]{ }     [ ]{ }.    (5) 

Kyseessä on ominaisarvotehtävä, jonka ominaisarvot, eli ominaiskulmanopeudet ovat 

karakterisen determinantin 

|[ ]    [ ]|        (6) 

juuria. Sijoittamalla saadut juuret    vuorollaan yhtälöön (5), saadaan 

[ ]{ }     
 [ ]{ }     (7) 

ja voidaan yhtälöryhmästä ratkaista ominaisvektorit { } , joita kutsutaan 

ominaismuodoiksi tai värähtelymuodoiksi.  Usein ominaiskulmanopeuden yhteydessä 

käytetään myös merkintää 

  
    .     (8) 

Vaimentamattomat ominaistaajuudet voidaan laskea sijoittamalla yhtälöstä (7) saadut 

ominaiskulmataajuudet yhtälöön 

   
  

  
,     (9) 

missä    on ominaistaajuus [Hz]. 
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3.4 Vaimennus 

Kaikkiin värähteleviin rakenteisiin vaikuttaa myös vaimennus. Tällöin liike-energiaa 

katoaa kitkan ja muiden liikettä vastustavien voimien vaikutuksesta. Jos vaimennus on 

hyvin pieni, ei se juurikaan vaikuta rakenteen ominaistaajuuksiin. Tämän takia 

vaimennusta ei yleensä oteta huomioon ominaistaajuuksia laskettaessa. Vaimennus on 

kuitenkin olennaisen tärkeää värähtelyn amplitudin ja resonanssin pienentämisessä. 

(Thomson 1988: 2). Koska vaimennuksen merkitystä rakenteen värähtelyn suuruuteen  

ei usein tiedetä etukäteen, on sen vaikutus yleensä laskettava minkä tahansa rakenteen 

värähtelyjä tarkemmin tutkittaessa (Rao 2011: 610). Vaimennus on yleensä 

epälineaarista, mutta liikkeen ollessa pientä, lineaariset mallit ovat riittäviä (Pennala 

1999: 18). 

3.4.1 Viskoosivaimennus 

Viskoosivaimennuksessa vaimentava voima  on verrannollinen nopeuteen ja voidaan 

lausua muodossa 

       ̇,     (10) 

missä    on vaimennusvoima [N] 

 c on viskoosivaimennuksen vaimennuskerroin [Ns/m] 

   ̇ on nopeus [m/s]. (Rao 2011: 158.) 

Kriittisen vaimennuksen määritelmän mukaan pätee sille yhtälö 

 (
  

  
)
 

 
 

 
  ,    (11) 

missä    on kriittinen vaimennus [Ns/m] 

 m on massa [kg] 

 k on jousivakio [N/m] 

tai 
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      √
 

 
     .    (12) 

Vaimennussuhde määritellään vaimennuskertoimen suhteena kriittiseen 

vaimennuskertoimeen 

    
 

  
     (13) 

missä    on vaimennussuhde. (Rao 2011: 160, Thomson 1988: 22-23.) 

 Yhtälöistä (12) ja (13) saadaan 

        .     (14) 

3.4.2 Vaimennettu ominaistaajuus 

Vaimentamattomien ominaistaajuuksien avulla voidaan laskea vaimennetut 

ominaistaajuudet seuraavasti 

    √    
   ,    (15) 

missä      on vaimennettu ominaiskulmanopeus [rad/s] (Rao 2011: 161). 

Yhtälössä ominaiskulmatanopeudet voidaan korvata ominaistaajuuksilla. Nähdään, että 

vaimennettu ominaistaajuus on aina vaimentamatonta ominaistaajuutta pienempi. 

3.4.3 Vaimennuksen laskeminen mittausdatasta 

Vaimennussuhde voidaan ratkaista aikatason signaalista logaritmisen dekrementin 

avulla. Logaritminen dekrementti ilmaisee, kuinka nopeasti vapaiden värähtelyiden 

amplitudi laskee. Se on määritelty kahden minkä tahansa perättäisen amplitudin suhteen 

luonnollisena logaritmina. Tämä suhde voidaan kirjoittaa muodossa 

 
  

  
       ,     (16) 
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missä    ja    ovat amplitudeja 

    on vaimennetun värähtelyn periodi [s] ja saadaan lausekkeesta 

         .      (17) 

Kuvassa 2 on nähtävillä vaimeneva sinimuotoinen värähtely, joka havainnollistaa 

vaimennussuhteen laskentaa aikatason signaalista.  

Kuva 2. Vaimennussuhteen laskeminen logaritmisella dekrementillä. 

Logaritminen dekrementti saadaan kaavasta (16), jolloin vaimennussuhteeksi tulee 

  
 

   
   (

  

    
),    (18) 

missä m on jaksojen lukumäärä otoksen alueella 

   on amplitudi tietyllä ajan hetkellä 

     on amplitudi m:n jakson jälkeen   :stä. (Rao 2011: 165-166.) 
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4 IMPULSSIHERÄTE- JA VASTE 

Mielivaltaisen herätteen kyseessä ollessa liikeyhtälö on 

   ̈    ̇      ( ).    (19) 

Eräs tapa ratkaista tämä differentiaaliyhtälö on jakaa  ( ) peräkkäisiksi pulsseiksi 

kuvan 3 mukaisesti. Jos pulssin vaste tunnetaan, saadaan lineaarisen systeemin vaste 

superpositioperiaatteella. Alkuaan lepotilassa olevan systeemin vastetta 

yksikköimpulssiherätteelle kutsutaan impulssivasteeksi. (Pennala 1999: 77) 

Kuva 3. Mielivaltainen kuormitus diskretisoituna impulssijonoksi. 

4.1 Yksikköimpulssi 

Suorakaidepulssin, ks. kuva 4a, jonka kestoaika on    ja korkeus    ⁄ , pinta-ala on 

yksi. Yksikköimpulssin saamiseksi annetaan pulssin kestoajan lähestyä nollaa siten, että 

sen ala säilyy yksikön suuruisena. Raja-arvona saadaan yksikköimpulssin  ( ), ks. kuva 

4b, joka määritellään  
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  ( )   ,  kun     

 ∫  ( )    
  

 
.    (20) 

Kuva 4. Suorakaideimpulssi ja yksikköimpulssi. 

Kaavassa (20) impulssi tapahtuu hetkellä    . Jos impulssi tapahtuu hetkellä  , niin  

  (   )   ,  kun     

 ∫  (   )    
 

  
. (Pennalla 1999: 78.)  (21) 

Mikä tahansa pulssi, jolla on edellä määritellyt ominaisuudet, on yksikköimpulssi, jota 

kutsutaan myös Diracin deltafunktioksi. Matemaattisesti yksikköimpulssin kestoaika 

lähestyy nollaa, korkeus ääretöntä ja pinta-ala on yksi. Käytännössä, kun menetelmää 

käytetään todellisten rakenteiden tutkimiseen, pidetään herätettä impulssina, jos sen 

kestoaika on pieni verrattuna systeemin ominaisjaksoon. (Pennala 1999: 78.) 

4.2 Impulssivastefunktio 

Yhden vapausasteen viskoosivaimennetun systeemin impulssivastefunktio 

yksikköimpulssille on 

  ( )   ( )  
      

   
      .   (22) 

Jos impulssin suuruus on F, yksikön sijaan on impulssivaste tällöin muotoa 
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  ( )    ( )   
      

   
      .   (23) 

Tässä tapauksessa impulssi tapahtuu ajanhetkellä    . Jos impulssi tapahtuu 

mielivaltaisella ajanhetkellä     , saadaan  

  ( )    (   ). (Rao 2011: 383.)   (24) 

4.3 Konvoluutiointegraali 

Ei-jaksollisen herätevoiman suuruus vaihtelee yleensä ajan mukaan. Se vaikuttaa tietyn 

ajanhetken ja sitten katoaa. Kun heräte otaksutaan kuvan 3 mukaiseksi pulssijonoksi, 

pulssin pinta-ala  ( )   määrää sen voimakkuuden. Systeemin vaste tällaiselle pulssille 

on impulssivasteen ja impulssin voimakkuuden tulo ts.  (   ) ( )  . Summaamalla 

kunkin pulssin vasteet saadaan  

  ( )  ∑ (   ) ( )  .    (25) 

Kun      summasta tulee ns. konvoluutiointegraali 

  ( )  ∫  ( ) (   )  
 

 
.   (26) 

Kun tähän sijoitetaan kaava (23), saadaan yhden vapausasteen systeemille 

  ( )  
 

   
∫  ( )     (   )     (   )  
 

 
,  (27) 

joka on alkuaan lepotilassa olevan systeemin vaste mielivaltaiselle herätteelle. Funktio 

(27) tunnetaan myös Duhamelin integraalina. Lineaarisen systeemin vaste 

mielivaltaiselle herätteelle on siis impulssivasteen ja herätteen konvoluutio. (Pennala 

1999: 80) 
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Konvoluutiointegraalista voidaan tehdä diskretisoitu malli, jolloin päädytään 

matriisiyhtälöön  

 [ ]  [ ][ ],    (28) 

missä   on vastematriisi 

   on siirtomatriisi 

   on herätematriisi. 

Vastematriisi on muotoa 

 [ ]   [ (    )    (     )] ,   (29) 

missä  (    ) on vaste pisteessä M ajanhetkellä t 

ja herätematriisi on muotoa 

 [ ]  [ (    )    (  (   )  )] ,   (30) 

missä   (    ) on heräte pisteessä I ajanhetkellä t. 

Siirtomatriisi on muotoa 

[ ]     

(

 
 

 (      )

 (       )

 (       )
 

 (       )

 
 (      )

 (       )
 

 (    (   )  )

 
   
 
 

 
  
 

 (      )
)

 
 

,  (31) 

missä  (      ) pisteiden I ja M impulssivastefunktion arvo ajanhetkellä t. 

 (Jacquelin et. al. 2003) 
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5 INVERSIOLASKENTA 

Kun tarkastellaan konvoluutiointegraalia (26), inversiolaskennan tavoitteena on selvittää 

syöte  ( ) tai systeemi  (   ). Tällöin puhutaan myös dekonvoluutiosta. (Hansen 

1998: 5). Inversiolaskennan menetelmät johtavat lähes aina huonosti määräytyviin 

yhtälöihin. Huonosti määräytyvä ongelma on ongelma, joka ei toteuta yhtä tai useampaa 

hyvin määräytyvän ongelman määritelmää. Nämä määritelmät ovat: 

1. Ongelmalle on ratkaisu 

2. Ongelman ratkaisu on yksikäsitteinen 

3. Ratkaisu ei juurikaan muutu, kun alkuarvoja muutetaan hieman. (Hadamard 

1952.) 

Käytännön mittauksissa kolmas kohta tarkoittaa sitä, että pienet muutokset ulostulossa 

aiheuttavat suuria muutoksia laskettavaan syötteeseen. (Romppainen 2008: 34) 

Mitatussa ulostulossa on aina esimerkiksi mittauslaitteista aiheutuvaa häiriötä ja tästä 

johtuen suoria inversiolaskennan tuloksia ei voida pitää luotettavina (Hansen 1998: 5). 

5.1 Regularisointi 

Yhtälön (29) ”naiivi” inversiolaskenta ei ikinä tuota tyydyttävää tulosta. Täten on 

käytettävä regularisointia, joka mahdollistaa huonosti määräytyvän ongelman 

luotettavan ratkaisun. Regularisoinissa alkuperäiseen ongelmaan sisällytetään lisää 

informaatiota, joka mahdollistaa ratkaisun approksimoinnin. (Jacquelin et al. 2003: 95) 

Tässä työssä keskitytään Tikhonov-regularisointiin. Kyseisessä menetelmässä 

määritellään tasoittava normi  [ ] ja jäännösnormi ||[ ][ ]  [ ]||
 
 ja etsitään näiden 

kahden normin suhdetta, joka parhaiten kuvaa oikeaa tilannetta. Herätettä voidaan 

approksimoida ratkaisemalla minimointiongelma 

     {||[ ][ ]  [ ]||    [ ]},   (32) 

missä    on regularisointiparametri 

 ||  || on euklidinen normi. 
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Tyypillisesti  [ ] on muotoa 

  [ ]  ||[ ][ ]|| ,    (33) 

missä   on regularisointimatriisi. (Jacquelin et al. 2003: 953) 

Regularisointimatriisi [ ] voi olla nollatta kertalukua, jolloin se on identiteettimatriisi. 

Regularisointimatriisina voidaan myös käyttää ensimmäisen tai toisen kertaluvun 

matriiseja 

 [  ]  [
 
 
 

  
 
 

 
 
 

 
 
  
]    (34) 

ja 

 [  ]  [
 
 
 

  
 
  

 
 
  

 
 
 

 
 
  
],   (35) 

jotka ovat skaalattuja approksimaatioita ensimmäisen ja toisen kertaluvun 

differentiaalioperaattoreista. (Hansen 1998: 13.) 

Aikaisempi menetelmä johtaa minimointiongelmaan (32). Inversio-ongelma on 

kuitenkin mahdollista ratkaista myös muodostamalla Tikhonov-regularisoitu 

käänteismatriisi 

 [ ]  ([ ] [ ]   [ ] [ ])  [ ] .   (36) 

Tämän jälkeen voidaan ratkaista approksimoitu heräte 

 [ ]  [ ] [ ]. (Hansen 1998: 100.)   (37) 



    28 

5.2 Regularisointiparametrin valinta 

Tärkeä ratkaistava ongelma regularisoinissa on regularisatioparametrin   oikea valinta. 

Liian pienellä arvolla ongelma pysyy epästabiilina, liian suurella arvolla ratkaisusta 

tulee liian tasainen ja korkean taajuuden komponentteja ei oteta huomioon. (Jacquelin et 

al. 2003: 95.) 

Sopivan regularisointiparametrin arvon etsimiseen voidaan käyttää L-käyrää. Tässä 

menetelmässä tulosta tasoittava normin ||[ ][ ]  [ ]||
 
 ja jäännösnormin ||[ ][ ]||  

arvoista piirretään logaritminen kuvaaja  :n eri arvoilla. Saadaan kuvan 5 mukainen L-

kirjainta muistuttava kuvaaja. Sopivin  :n arvo löytyy kuvaajan kulmakohdasta. 

(Jacquelin et al. 2003: 96-97). Koska Tikhonov-regularisoinnin tarkoituksena on 

minimoida tasoittava normi ja jäännösnormi, antaa L-käyrä parhaan kompromissin 

näiden arvojen minimoinnissa (Hansen 1998: 84). 

Kuva 5. L-käyrä. 

Iskumaisissa, nopeissa kuormituksissa on myös mahdollista, että iskua hyvin kuvaava 

regularisointiparametri on liian pieni aikahistorian muulle osalle. Dykes & Reichel 

(2014: 21) ovat poistaneet regularisointimatriisista iskua vastaavalta kohdalta arvoja ja 

korvanneet ne nollalla. Näin iskun huippu on saatu paremmin näkyviin. 
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6 VENYMÄ JA JÄNNITYS 

Kun kappaleeseen kohdistuu kuormitus, syntyy siihen venymä 

   
    

 
,     (38) 

missä   on venymä 

 L on kappaleen lopullinen pituus [m] 

    on kappaleen lepopituus [m].  

Tämä suure kuvaa pituuden muutoksen suhdetta kappaleen alkuperäiseen pituuteen ja 

sitä kutsutaankin usein suhteelliseksi venymäksi tai normaalivenymäksi. Venymä on 

positiivista, jos kappaleen pituus kasvaa ja negatiivista, jos pituus pienenee. (Outinen et. 

al. 1997:  29) 

Useimpien materiaalien käyttäytyminen voidaan olettaa lineaarisesti kimmoiseksi. 

Tällöin yhteys venymän ja jännityksen välille saadaan Hooken lailla 

     ,     (39) 

missä   on jännitys [Pa] 

   on kimmomoduuli [Pa]. (Outinen et. al. 1997: 38.) 

Väännön tapauksessa puhutaan liukumasta venymän sijaan. Tässäkin tapauksessa 

Hooken laki on lineaarisesti kimmoisilla materiaaleilla voimassa, mutta on nyt muotoa 

      ,     (40) 

missä    on leikkausjännitys [Pa] 

    on liukumoduuli [Pa] 

   on liukuma. (Outinen et. al. 1997: 237.) 
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Liukumasta saadaan vääntymä 

   
 

 
,     (41) 

missä   on vääntymä [rad] 

   on akselin säde [m]. 

Vääntömomentin ja vääntymän yhteys on 

        ,     (42) 

missä   on vääntömomentti [N] 

    on polaarinen neliömomentti [m
4
]. 

Kun tarkastellaan vääntösauvaa, on sen päiden välinen vääntökulma  

    
  

    
,     (43) 

missä l on vääntösauvan pituus. (Outinen et. al. 1997: 243.) 
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7 KAHDEN VAPAUSASTEEN VÄRÄHTELIJÄ 

Tässä työssä tutkitaan erityisesti kahden vapausasteen vääntövärähtelijän 

käyttäytymistä. Tässä osassa työtä käsitellään tällaisen värähtelijän ominaisuuksia ja 

teoriaa. Kahden vapausasteen vääntövärähtelytapausta kuvatessa, ks. kuva 6, liikeyhtälö 

on muotoa 

 [
   
   

] [
 ̈ 
 ̈ 
]  [

   
   

] [
 ̇ 
 ̇ 
]  [

   
   

] [
  
  
]  [

  ( )

  ( )
]. (44) 

Kuva 6. Kahden vapausasteen vääntövärähtelijä. 

Kun yhtälöä (44) sovelletaan laivan akselilinjaan ja mallikoelaitteeseen, jossa 

vaimennusta ja kuormitusta on vain potkurin päässä, saadaan se muotoon 

[
   
   

] [
 ̈ 
 ̈ 
]  [

  
  

] [
 ̇ 
 ̇ 
]  [

   
   

] [
  
  
]  [

  ( )
 
] (45) 
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7.1 Vaimentamattoman värähtelijän ominaistaajuudet 

Yhtälöistä (45) ja (6) saamme 

 |[
   
   

]    [
   
   

]|       (46) 

ja edelleen 

 |
        

        
|       (47) 

Karakteristinen determinantti polynomiksi kehitettynä on 

     
   (     ) 

   ,   (48) 

josta saadaan 

{

                   

   √
 (     )

    

.    (49) 

Sijoittamalla lasketut arvot (49) yhtälöön (9), saadaan ominaiskulmanopeuksia 

vastaavat ominaistaajuudet 

 {
                  

    
  

  ⁄    
,    (50) 

missä      kuvaa jäykän kappaleen liikettä. 
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7.2 Vaimentamattoman värähtelijän ominaismuodot 

Kun sijoitetaan saadut ratkaisut (49) yhtälöön (7), on mahdollista ratkaista amplitudien 

   ja    suhteet. Merkitään ominaiskulmataajuutta    vastaavia amplitudeja   
( )

 ja 

  
( )

, joissa yläindeksi viittaa värähtelymuotoon, sekä vastaavasti    vastaavia 

amplitudeja   
( )

 ja   
( )

. Saadaan 

  
( )

  
( )  

     
   

 
 

 

        
    (51) 

ja 

  
( )

  
( )  

     
   

 
 

 

        
.    (52) 

Värähtelymuotoja on siis kaksi vastaten   :tä ja   :ta. Ne ovat  

{ }  {
  
( )   

( )⁄

  
( )   

( )⁄
}  {

 

  
( )   

( )⁄
}  {

 
 
}  (53) 

ja 

{ }  {
  
( )   

( )⁄

  
( )   

( )⁄
}  {

 

  
( )   

( )⁄
}. (Pennala 1999: 132-134.) (54) 

7.3 Vaimennus 

Jotta voitaisiin ratkaista systeemin vaimennuskerroin  , on ensin ratkaistava kriittinen 

vaimennus   . Kun sijoitetaan yhtälö (49) yhtälöön (13), saadaan 

    
         

     
.    (55) 
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Tästä voidaan edelleen ratkaista yhtälöllä (14) 

          
         

     
.    (56) 

Tämä ei ole täysin realistinen kuvaus vaimennuksesta. Yhtälön (56) tapauksessa 

vaimennuksen lasketaan olevan koko rakenteessa, kun se oikeasti on vain rakenteen 

toisessa päässä. 

7.4 Impulssivastefunktioiden määrittäminen 

Rakenteen impulssivastefunktiot voidaan ratkaista Timoshenko et. al. (1974: 267) 

avulla. Liikeyhtälöt pakkovärähtelylle kaavasta (45) avattuina ovat 

 {
   ̈    ̇           ( )

   ̈                               
   (57) 

ja vastaavasti vapaalle värähtelylle 

 {
   ̈    ̇           
   ̈                       

.   (58) 

Liikeyhtälöt (58) voidaan ratkaista yritteillä 

 {
      

   

      
   

    (59) 

 {
 ̇       

   

 ̇       
   

    (60) 

 {
 ̈       

   

 ̈       
   

.    (61) 

Kun sijoitetaan (59), (60) ja (61) kaavaan (58) saadaan 

 [
            

        
] {
  
  
}   .   (62) 
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Kun merkitään determinantti nollaksi, saadaan 

 (          )(   
   )    

   ,  (63) 

ja edelleen 

      
       

  (     )  
        .  (64) 

Yhtälön (64) ensimmäinen juuri     , kuvaa jäykän kappaleen liikettä. Muut juuret 

ovat kompleksisia ja ne on ratkaistava numeerisesti. Nämä juuret esiintyvät pareina, 

jotka voidaan esittää muodossa 

                            (65) 

ja 

                          ,  (66) 

missä    ja    ovat positiivisia vaimentimina toimivia vakioita 

     ja     ovat vaimennettuja ominaiskulmataajuuksia. 

Kun vaimennus on vähäistä, voidaan vapaiden värähtelyiden yleiset ratkaisut kirjoittaa 

muotoon 

 {
  ( )     

    (     (    )       (    ))

  ( )   
    (     (    )       (    ))

.  (67) 

   ja    voidaan ratkaista alkuehtojen avulla. Tarkastellaan ajanhetkeä    . Tällöin 

kiekkojen kulmanopeudet ovat nolla. Myös pienemmän kiekon kulmakiihtyvyys on 

nolla. Suuremman, iskun vastaanottavan kiekon kulmakiihtyvyys on kuitenkin nyt 

nollasta eroava. Alkuehdot ovat siis 

 {

       
  ̇             

  ̇   ̂       
,    (68) 
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missä  ̂ on vääntömomentti-impulssi. 

Sijoittamalla alkuehdot lausekkeisiin (67) saadaan 

   ( )          (69) 

ja 

   ̇(   )          (   )        ̂,  (70) 

 josta voidaan ratkaista edelleen 

    
 ̂

  
.     (71) 

Sijoittamalla (69) ja (71) yhtälöön (67) saadaan 

 {
  ( )     

     
 ̂

  
   (   )

  ( )    
     

 ̂

  
   (   )

.   (72) 

Kun kyseessä on yksikköimpulssi, saadaan (72) muotoon 

 {
  ( )  

  

  
         (   )

  ( )   
 

  
         (   )

.   (73) 
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8 VÄRÄHTELYMITTAUKSET 

Rakenteiden värähtelyiden testaamiseen on kaksi eri menetelmää: toiminnanaikaisen 

värähtelyn analyysi ja moodianalyysi. Toiminnanaikaisella värähtelyn analyysillä 

voidaan selvittää rakenteen käyttäytyminen normaalin steady-state-toiminnan aikana. Se 

ei kuitenkaan kerro mitään rakenteen käyttäytymisestä muilla taajuuksilla tai muiden 

voimien alaisena. (Rao 2011: 900.) 

Tässä työssä keskitytään pelkästään moodianalyysiin. Moodianalyysi on 

ominaistaajuuksien, vaimennussuhteiden ja ominaismuotojen selvittämistä värähtelyä 

analysoimalla. Siihen liittyy kaksi perusoletusta: 

1. Kun mikä tahansa systeemi kokee herätteen, sen vasteessa on nähtävillä terävä 

huippu resonanssissa, kun herätteen taajuus on sama ominaistaajuuden kanssa ja 

vaimennus ei ole suuri 

2. Vasteen vaihe muuttuu 180°, kun herätteen taajuus ylittää ominaistaajuuden. 

Vaihe on 90° resonanssissa. 

Koska rakenteen mikä tahansa dynaaminen vaste voidaan saada rakenteen moodien 

yhdistelmien avulla, tietoa moodien muodoista, ominaistaajuuksista ja vaimennuksesta 

voidaan pitää täydellisenä dynaamisena kuvauksena rakenteesta. (Rao 2011: 900.) 

8.1 Taajuusvastefunktio 

Taajuusvastefunktio on herätteen ja vasteen suhde ’steady state’ –tilassa, jossa heräte on 

yksikköamplitudin harmoninen aikafunktio. Taajuusvastefunktio yhden vapausasteen 

systeemille on 

  ( )  
  ⁄

[  (
 

  
)    

 

  
]
,    (74) 

missä  ( ) on taajuusvastefunktio. 
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Tämä toimii myös useamman vapausasteen malleille, vaikkei yhtä tarkasti. Todellisia 

rakenteita tarkastellessa on huomattu, että viskoosivaimennus ei ole kovin tarkka monen 

vapausasteen systeemeille. Tämä johtuu siitä, että todellisissa rakenteissa vaimennus on 

taajuudesta riippuva. Vaihtoehtoinen esitystapa taajuusvastefunktiolle käyttää 

hystereesivaimennusta, eli rakenteellista vaimennusta ja on muotoa  

  ( )  
 
 ⁄

(  (   ⁄ )
 
   )

,    (75) 

missä   on rakenteen vaimennuskerroin. (Ewins 1984: 24-25.) 

Usein kerroin     otetaan huomioon herätteen kanssa, jolloin yhtälöstä (74) jäljelle jää 

dimensioton suure  

  ( )  
 

  (
 

  
)    

 

  

 (Thomson 1988: 334 - 335).  (76) 

Taajuusvastefunktion voidaan nähdä olevan kompleksinen. Se voidaankin jakaa reaali- 

ja imaginääriosaan. Systeemin ominaistaajuudet voidaan nähdä taajuusvasteen 

reaaliosassa nollakohdissa ja imaginääriosassa paikallisissa maksimikohdissa. (Ewins 

1984: 167). Saman rakenteen usean eri pisteen taajuusvastefunktioiden imaginaariosilla  

voidaan ratkaista rakenteen ominaismuotomatriisi  . Tällöin verrataan taajuusvasteissa 

toisiaan vastaavien moodien suuruutta ja niiden suhde kertoo ominaismuodon. (Ewins 

1984: 198.) 

8.2 Koherenssi 

Koherenssifunktio kertoo häiriön määrän signaaleissa ja on muotoa 

  ( )  (
   ( )

   ( )
) (

   ( )

   ( )
)  

|   ( )|
 

   ( )   ( )
 ,  (77) 

missä   ( ) on koherenssifunktio 

    ( ),    ( ),    ( ) ja    ( ) ovan mitattujen signaalien taajuustason

 tehospektritiheyksiä. 
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Jos x ja f ovat puhdasta häiriösignaalia, tällöin    . Jos signaaleissa ei ole ollenkaan 

häiriötä, tällöin    . Tyypillisesti     rakenteen ominaistaajuuksien lähellä, koska 

tällöin signaalit ovat vahvimmillaan verrattuna häiriöön. (Rao 2011: 907) 

8.3 Taajuusspektri 

Fourier-muunnos mahdollistaa minkä tahansa jaksollisen signaalin esittämisen 

taajuustasossa (Rao 2011: 68). Signaali voidaan esittää kombinaationa sinimuotoisista 

funktioista Fourier-sarjan avulla. Fourier-sarjan perusjakso ja sen monikerrat 

muodostavat toisistaan riippumattoman koordinaatiston, joka soveltuu jaksollisten 

funktioiden kuvaukseen. (Karhunen 1979: 122.) 

Kun  ( ) on jaksollinen funktio, jonka jakso on  , sen Fourier-sarjan esitys on 

  ( )  
  

 
 ∑ (                 )

 
   ,  (78) 

missä   ,    ja    ovat vakiokertoimia. 

Funktion (78)          ja          ovat  ( ):n n:nen asteen harmoneja. Nämä 

harmonit voidaan piirtää pystyviivoina kuvaajaan, jossa y-askelilla on amplitudi ja x-

askelilla taajuus. Saatu kuvaaja on taajuusspektri. (Rao 2011: 65-67.) 

8.4 Mittausvälineet 

Moodianalyysin mittauksissa tarvitaan tiettyjä laitteita, jotta saataisiin herätettyä 

rakenteen värähtelyt ja mitattua ne luotettavasti. Herätin on laite, jolla tuodaan haluttu 

heräte rakenteeseen. Yleensä osana herätintä on mittalaite, jolla tarkka heräte saadaan 

mitattua. Muunnin muuttaa rakenteen liikkeet sähköiseksi signaaliksi. Nämä signaalit 

muutetaan vahvistimella oikeaan muotoon käsittelyä varten. Analysoija käsittelee 

mitatun data ja suorittaa moodianalyysin käyttäen sopivaa ohjelmistoa. (Rao 2011: 900 

– 901) 
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8.4.1 Venymäliuskat 

Venymäliuskat muuttavat mekaanisen liikkeen elektroniseksi signaaliksi. Niillä voidaan 

mitata venymää, voimaa, kuormitusta, painetta, vääntöä ja painoa. Venymäliuskassa 

olevan johtimen venyessä sen poikkipinta-ala pienenee ja täten vastus muuttuu. (Rasal 

2009) 

Venymäliuskojen signaali on hyvin heikko, joten tarvitaan hyvin tarkka jännitemittari. 

Signaalien heikkous tekee siitä myös herkän häiriöille. Myös erot liuskojen ja 

mitattavan rakenteen materiaalin lämpölaajenemiskertoimissa voivat aiheuttaa ongelmia 

lämpötilan vaihdellessa. (Rasal 2009) 

Venymäliuskat kytketään yleensä Wheatstonen siltaan, ks. kuva 7, joka mahdollistaa 

tarkan, suurusluokaltaan jopa       vastuksen mittaamisen. Sillan avulla mitataan 

vastuksen suhteellista muutosta alkutilan ja venymätilan välillä. Kun jännitelähde 

syöttää virtaa sillalle pisteissä A ja C, ulostulojännite voidaan lukea pisteistä D ja B. 

(Hoffman 1989: 126) 

 

Kuva 7. Wheatstonen silta. 

Venymäliuskat on myös mahdollista kytkeä puolisiltaan. Tällöin käytetään vain kahta 

liuskaa. Kuvassa 7 liuskojen     ja    tilalle sijoitetaan tällöin normaalit vastukset.  
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Venymäliuskan rasituksessa kokema venymä saadaan funktiolla 

    
 

 
   ,     (79) 

missä    on ulostulojännite [V] 

   on herätejännite [V] 

    on liuskakerroin. (Kyowa 2011.) 

Kun mittalaitteesta saadaan ulostulona     , jonka yksikkö on useimmitein     , 

voidaan ratkaista venymä 

   
 

  

  

 
 .     (80) 

Täydelle sillalle mitatusta venymästä voidaan laskea vääntömomentti 

   
 

 
    ,     (81) 

missä  T on vääntömomentti 

 G on liukumoduuli 

    on vääntövastus. 

Puolisillalle momentti on vastaavasti  

       .  (Hoffman 1989: 221).   (82) 

8.4.2 Kiihtyvyysanturi 

Kiihtyvyysanturin sisällä on kide, johon kiinnitetty massa. Tällaisessa systeemissä 

anturin kokema voima on massan aiheuttamaa inertiavoima. Useimmiten käytetty kide 

hyödyntää pietsosähköistä ilmiötä. Tämä tarkoittaa sitä, että kiteen päätypinnoille 

syntyy sähköinen varaus, kun kide joutuu mekaanisen rasituksen alaiseksi. Tämä varaus 

on verrannollinen kiteelle aiheutettuun voimaan. (Ewins 1984: 104.) 
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8.4.3 Iskuvasara 

Yleinen ja yksinkertainen keino rakenteen värähtelyiden herättämiseen on iskuvasaran 

käyttö. Vaikka perusvaatimuksena onkin vain itse vasara, on kuitenkin hyödyllistä, jos 

käytössä on useita eri päitä vasaralle. Näin saadaan laajennettua taajuus- ja voima-

alueita erilaisille rakenteille sopiviksi. Edellä mainittuja alueita voidaan myös laajentaa 

vasaran massaa muuttamalla. Tärkeä osa vasaraa on voima-anturi, jolla saadaan mitattua 

vasaran kokema voima iskun aikana. Voima-anturi on useimmiten samantyyppinen, 

kuin kiihtyvyysantureissakin käytetty pietsoelektrinen kide. Tämän avulla saadaan 

selville rakenteen kokema voima, joka on yhtä suuri ja vastakkaissuuntainen. (Ewins 

1984: 102.) 

Taajuus-alue, jolla rakenteen värähtelyt pystytään tehokkaasti herättämään, riippuu 

kontaktipinnan jäykkyydestä ja vasaran massasta. On olemassa näistä kahdesta 

ominaisuudesta riippuva taajuus, jonka yläpuolella rakenteeseen on hankala siirtää 

vasaran energiaa. Kun vasaran pää osuu rakenteeseen, kokee se voimapulssin, jonka 

muoto on lähellä puolikasta siniaaltoa kuvan 8 mukaisesti. Tällaisen pulssin 

taajuusspektri on logaritmisella taajuusakselilla kuvan 9 mukainen. Kuvaaja on lähes 

tasainen taajuuteen    asti, jonka jälkeen se heikkenee nopeasti. Tämän tyyppinen pulssi 

on huono   :tä korkeampien rakenteen ominaistaajuuksien herättämiseen. Taajuudella    

ja pulssin pituudella   on suora yhteys. Taajuuden    kasvattamiseksi tulee pulssin 

pituutta lyhentää. (Ewins 1984: 104.) 

Vaikka kovemmalla kärjellä saavutetaankin suurempi taajuusalue seuraa tästä myös se, 

että kova kärki herättää helpommin korkeampia taajuuksia, jotka voivat olla halutun 

taajuuden yläpuolella. Tällöin energiaa on mennyt värähtelyihin, jotka eivät ole 

tarkastelun kohteena, tarkastelussa olevien värähtelyiden kustannuksella. Siksi ei 

tulisikaan valita liian kovaa kärkeä. (Ewins 1984: 104.) 
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Kuva 8. Iskuvasaran impulssi aikatasossa. 

 

Kuva 9. Iskuvasaran impulssi taajuustasossa. 
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9 MALLIKOE 

S.A. Agulhas II:lla on tehty suuri määrä mittauksia sekä Perämerellä, että 

Etelämantereen ympäristössä. Nämä mittaukset ovat kuitenkin akselilinjan vasteen ja 

jääkuorman herätteen yhteyden selvittämisen kannalta puutteellisia. Jotta yhteyden 

selvittäminen olisi helpompaa, on herätevoima tunnettava mahdollisimman tarkasti. 

Tämän takia osaksi työtä otettiin vääntövärähtelymallikokeen järjestäminen. 

Värähtelijäksi valittiin kahden vapausasteen, ks. kuva 10, värähtelyä kuvaava 

konstruktio. Näin värähtelyä kuvaava malli saadaan pidettyä mahdollisimman 

yksinkertaisena eikä itse konstruktion suunnittelu ja rakentaminen vie liikaa aikaa. 

Kuva 10. Värähtelytestilaitteen periaatekuva. 

Suurimmaksi ongelmaksi ennakoitiin iskun energian siirtyminen mahdollisimman 

puhtaasti rakenteen vääntövärähtelyenergiaksi. Tähän vaikuttavia tekijöitä ovat akselin 

suoruus ja liitosten laatu. Kummankin merkityksen kuitenkin uskottiin olevan hyvin 

pieni. Suurempi merkitys uskottiin olevan rakenteen kiinnityksellä alustaan. 
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Kiekkojen suunnittelun perustaksi otettiin ajatus, että niiden hitausmomenttien suhde 

tulisi olla noin 1:2. S.A Agulhas II:n akselilinjan matalaan noin      :n 

ominaistaajuuteen pääsemisestä luovuttiin suunnittelussa. Tällaisen ominaistaajuuden 

saavuttaminen vaatii todella hoikkaa akselia kiekkojen massoihin verrattuna. Näin 

hoikalla akselilla ongelmaksi voi tulla epästabiilius, kun jännevälin keskellä ei ole 

tuentaa. 

9.1 Konstruktion mitat ja ominaisuudet 

Konstruktio koostuu liitteen 1 mukaisesti akselista, jonka päihin kiinnitettään pyöreät 

levyt. Levyissä on myös työstetyt kolot. Näihin koloihin voidaan kiinnittää 

kiihtyvyysanturit. Suuremman levyn koloista toinen on vasaran iskua varten. Kolon 

muodostaman iskukohdan pienuuden ansiosta, vasaran iskut osuvat aina hyvin lähelle 

toisiaan. Näin varmistutaan iskujen samankaltaisuudesta, vaikka vasaran iskun 

suorittaakin ihminen vapaalla kädellä. 

Konstruktion yksinkertaistamiseksi, se kiinnitetään päistään sorviin, ks. kuva 11, eikä 

esimerkiksi laakereilla alustaan. Näin vältytään konstruktion kiinnityksen suunnittelulta 

ja valmistamiselta. Tämä kiinnitystapa myös estää lähes täysin kaiken muun rakenteen 

liikkeen, kuin vääntövärähtelyn. Kun valitaan mahdollisimman kevyet kärjet sorviin, ei 

niiden vaikutus värähtelyihin ole merkittävä.  

Kuva 11. Mallikoelaite ja sen kiinnitys. 
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Kuva 12. Konstruktion olennaisia mittoja (ei mittakaavassa). 

Kiekkojen hitausmomentit, ks. kuva 12, ovat             
  ja             

 , 

kiekkojen massat ovat            ja           , akselin massa on    

       , akselin halkaisija on         , sekä akselin pituus on          . 

Arvot on saatu suoraan CATIA:sta, jolla akselikonstruktio on suunniteltu. Näiden 

tietojen avulla voidaan laskea akselin polaarinen neliömomentti. 

    
   

  
              .   (83) 

Konstruktion akselin materiaali on S355, jonka liukumoduuli on teräkselle tyypillinen 

          . Näitä tietoja käyttämällä voidaan laskea akselin vääntöjousivakio 

   
    

 

   
 
             (      ) 

         
               (84) 
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ja systeemin ominaiskulmanopeus 

    √ 
     

    
       

   

 
. (Airila M. et. al. 1997: 329-223.) (85) 

Tästä saadaan laskettua yhtälöllä (9) ominaistaajuus 

    
  

  
 
   

 

 

  
        .   (86) 

Vaimennus konstruktioon saadaan sijoittamalla sienikuminauha suuremman kiekon 

kylkeä vasten, ks. kuva 13. Liikkeen ollessa pientä, kiekko ei liu’u 

vaimenninmateriaalin pintaa pitkin ja tällöin vaimentimen voidaan olettaa toimivan 

viskoosivaimentimen kaltaisesti. Vaimennuksen suuruutta voidaan jonkin verran 

säädellä siirtämällä muovilevyä kannattelevia paloja lähemmäs tai kauemmas kiekosta. 

Kuva 13. Testilaitteen vaimennuselementti. 
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9.2 Mittausvälineet 

Akseliin on kuvan 14 mukaisesti kiinnitetty venymäliuskoja kiekkojen lähelle ja akselin 

keskikohtaan vääntymän mittaamiseksi. Kolmea venymäliuskarusettia käyttämällä 

akselin eri kohdissa minimoidaan virheen mahdollisuus mittauksissa. Liuskoista 

pienintä kiekkoa lähinnä oleva (SG3) vastaa parhaiten S.A. Agulhas II:n akselilinjan 

anturointia. Liuskojen asennuskohdat on valittu niin, että venymäliuskat eivät sijoitu 

värähtelyn solmukohtiin, vaikka tällä ei tulisi olla vaikutusta mittaustuloksiin. Liuskojen 

kiinnitystä tarkalleen symmetrisesti akselin pituussuunnasta ei pidetty tärkeänä. 

Liuskojen tarkat paikat akselilla kuitenkin mitattiin. Liuskoiksi valittiin Kyowan KFG-

2-120-D16-11 kaksiaksiaaliset, puolisiltaan kytkettävät rusetit. Näiden rusettien 

liuskojen  pituus on 2 mm, pohjan halkaisija 8 mm, vastus 120 Ω ja liuskakerroin 2,08. 

Liuskat asetetaan 45° kulmaan akselin suunnasta, jolloin ne mittaavat vääntöä. 

Kuva 14. Venymäliuskojen kiinnityskohdat akselilla (ei mittakaavassa). 

Kiekkoihin kiinnitetään kumpaankin yksi kiihtyvyysanturi niissä oleviin koloihin, ks. 

kuva 11. Näitä ei käytetä itse inversiolaskennassa, mutta niitä tarvitaan konstruktion 

moodianalyysissä. 
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Mittausdatan tallentamiseen käytettiin National Instrumentsin cRIO-9014-tietokonetta. 

Tähän yhdistettiin cRIO-9237-moduuli, joka tallensi venymäliuskojen dataa ja cRIO-

9234-moduuli, joka tallensi kiihtyvyys- sekä voima-antureiden dataa. Laitteita käytetään 

ethernetin yli LabVIEW-ohjelmalla, ja ne tallentavat datan binäärimuodossa. 

Mittausdatan analysointiin käytettiin Matlabia. Data muutettiin aluksi binäärimuodosta 

ascii-muotoon. Tässä yhteydessä se myös skaalattiin oikeaan muotoon tehtyjen 

mittalaitteiden kalibrointien avulla. Kiihtyvyysanturien data muutettiin 

kulmakiihtyvyydeksi sekä venymäliuskojen, ks. kaavat (79) ja (81), ja iskuvasaran data 

vääntömomentiksi. Tässä muodossa mittausdatasta voidaan tehdä Fourier-muunnos, 

taajuusvastefunktio, koherenssifunktio, ja laskea niiden sekä aikatason signaalin avulla 

ominaistaajuudet, ominaismuodot sekä vaimennus. 

9.3 Vasaran iskut 

Iskuvaraan on valittavissa neljä eri kärkeä.  Nimetään kärjen seuraavasti: kova, 

normaali, pehmeä ja pehmein kärki. Kärkien iskut ovat nähtävissä kuvissa 15–18.  

Taajuusspektrien amplitudeja tarkasteltaessa nähdään, että iskujen suuruudet eivät ole 

olleet täysin samoja. Tällä ei kuitenkaan kärkien vertailujen kannalta ole juuri 

merkitystä. Olennaisinta on tarkastella taajuutta   , jossa amplitudin arvo lähtee 

laskemaan. Huomataan, että kovemmilla kärjillä taajuus    on pehmeämpien kärkien 

vastaavaa taajutta suurempi. On tärkeä huomata, että pehmeimmän kärjen taajuusalue 

ylettyy vain noin 30 Hz:iin ja tätä kovemman kärjen noin 50 Hz:iin. Pehmein kärki ei 

selvästikään herätä rakenteen ominaistaajuuksia parhaimmalla tavalla. Onkin järkevintä 

käyttää mittauksissa aluksi normaalikärkeä, sillä sen taajuusalue on turvallisesti 

konstruktion ominaistaajuuden yläpuolella ja se siirtää pehmeytensä ansiosta iskun 

energian rakenteeseen halutuiksi värähtelyiksi, eikä rakenteessa mahdollisesti oleviin ei-

haluttuihin, korkeampiin ominaistaajuuksiin. Tarvittaessa tarkastellaan myös muilla 

kärjillä tehtyjä iskuja. 

Vasaran kovan kärjen iskun pituus on 1,50 ms, normaalin kärjen iskun pituus on 3,25 

ms, pehmeän kärjen 4,50 ms ja pehmeimmän kärjen isku on 7,00 ms. Nämä eivät ole 

täysin tarkkoja lukemia ja iskun tarkka pituus vaihtelee myös iskun suuruuden mukaan. 

Lukemat ovat kuitenkin suuntaa-antavia ja helpottavat kärkien vertailua.  
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Kuva 15. Kovan kärjen isku aikatasossa ja taajuustasossa. 

Kuva 16. Normaalin kärjen isku aikatasossa ja taajuustasossa. 
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Kuva 17. Pehmeän kärjen isku aikatasossa ja taajuustasossa. 

Kuva 18. Pehmeimmän kärjen isku aikatasossa ja taajuustasossa. 
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9.4 Vaimentamaton värähtely 

Rakenteen vääntövärähtelyitä tarkasteltiin ilman vaimennusta, jotta rakenteen 

ominaisuuksista voitaisiin varmistua. Kuvassa 19 on nähtävillä tällaisessa testissä 

venymäliuskasta saatua mittausdataa. Vaikka kuvassa on vain yhden venymäliuskan 

signaali, olivat muut signaalit lähes identtisiä, häiriötä lukuun ottamatta. Isku on 

suoritettu normaalikärjellä. Häiriön määrä signaalissa ei ole merkittävä, vaikka 

amplitudi ei olekaan suuri pienen herätteen takia. Aikatason signaalille tehtiin kuitenkin 

alipäästösuodatus, jossa kaikki yli 200 Hz:n signaali suodatettiin pois. Näin 

tarkasteltavasta signaalista saatiin lähes kaikki häiriö poistettua ja sen vaimennuksen 

laskeminen helpottuu. Amplitudin suuruus on mittausjakson alussa        ja se 

pienenee hiukan mittausjakson aikana. Tämä vaimennus johtuu rakenteen kiinnityksestä 

sorviin. Logaritmisella dekrementillä vaimennussuhteeksi saadaan hyvin pieni 

           .    (87) 

Kuva 19. Vaimentamaton värähtely aikatasossa. 
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Suodattamattomasta signaalista tehtiin Fourier-muunnos, ks. kuva 20, ja 

taajuusvastefunktio, ks. kuva 21. Taajuusspektrin amplitudin huippukohdasta ja 

taajuusvastefunktion reaaliosan nollakohdasta voidaan havaita, että rakenteen 

ominaistaajuus on         . Tämä on         suurempi, kuin rakenteelle mitoituksen 

perusteella laskettu ominaistaajuus. Kyseessä on kuitenkin vain       :n virhe. 

 

Kuva 20. Vaimentamattoman värähtelyn taajuusspektri. 
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Kuva 21. Vaimentamattoman värähtelyn taajuusvastefunktio. 

Rakenteeseen kiinnitettyjen kiihtyvyysantureiden avulla voidaan laskea rakenteen 

värähtelyiden ominaismuoto. Kiihtyvyysanturien taajuusvastefunktioiden 

imaginääriosat ovat kuvan 22 mukaiset. Punaisen, pienemmän kiekon kuvaajan 

saavuttaessa maksiminsa, saavuttaa sininen, suuremman kiekon kuvaaja miniminsä. 

Amplitudien maksimia ja minimiä vertaamalla saadaan normalisoiduksi 

ominaismuodoksi 

 { }  {
 

     
}.    (88)  
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Kuva 22. Kiihtyvyysantureiden taajuusvastefunktioiden imaginääriosat. 

Kuvassa 23 on nähtävillä vaimentamattoman tilanteen koherenssi. Koherenssi on huono 

lähes koko tarkastellulla taajuusalueella. Ominaistaajuudellakin, jossa koherenssi 

paranee selvästi, on se vain noin 0,55.  
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Kuva 23. Vaimentamattoman värähtelyn koherenssi. 

9.5 Vaimennettu värähtely 

Vaimennettua tilannetta, ks. kuva 24, tarkasteltaessa huomataan nopeasti, että se eroaa 

vaimennuksen lisäksi muiltakin osin jonkin verran vaimentamattomasta tilanteesta. 

Systeemin ominaistaajuus on taajuusspektrin ja taajuusvastefunktion reaaliosan, ks. 

kuvat 25 ja 26, mukaan         . Ominaistaajuus on siis kasvanut        

vaimentamattomasta tilanteesta. Vaimennettu ominaistaajuus on aina vaimentamatonta 

pienempi, joten vaimennuksesta ominaistaajuuden muutos ei voi johtua. 

Vaimennuselementti toimiikin tässä tapauksessa myös jousena ja täten lisää rakenteen 

jäykkyyttä nostaen täten värähtelyn ominaistaajuutta.  

Aikatason signaalista saadaan logaritmisen dekrementin avulla vaimennukseksi 

         .     (89) 
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Tämä ei kuitenkaan ole täysin tarkka, johtuen mukana olevan matalamman 

ominaistaajuuden aiheuttamasta amplitudin pienestä heittelystä. Erityisen selvästi tämä 

näkyy aikatasossa kolmannen amplitudin minimi- ja maksimiarvoissa, jotka eivät seuraa 

muiden amplitudien suuruutta. 

Kuva 24. Vaimennettu värähtely aikatasossa. 
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Kuva 25. Vaimennetun värähtelyn taajuusspektri. 

Kuva 26 Vaimennetun värähtelyn taajuusvastefunktio. 
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Taajuusspektriä ja taajuusvastefunktiota tarkastellessa huomataan, että alle 10 Hz:ssä 

esiintyy myös ominaistaajuus. Tämä on pientä mutta viittaa siihen, että rakenne ei 

käyttäydy täysin matemaattisen mallin mukaisesti, jossa toinen ominaistaajuuksista on 

jäykän kappaleen liike. Nähdään myös että ominaismuoto, ks. kuva 27, on muuttunut 

vaimentamattomasta tilanteesta ja onkin nyt 

 { }  {
 

      
}    (90)  

Kiihtyvyysantureiden taajuusvastefunktiossa matalampi ominaistaajuus näkyy 

selvemmin, ja sen suuruuden huomataan olevan       . Tämä ominaistaajuus johtuu 

mitä ilmeisimmin vaimennuselementin taipumuksesta toimia jousena. Tämän 

ominaistaajuuden suuruus on kuitenkin pieni verrattuna hallitsevaan ominaistaajuuteen, 

eikä sen tulisi juurikaan vaikuttaa lopputuloksiin. Tärkeää on kuitenkin tiedostaa 

kyseisen ilmiön olemassaolo. 

 

Kuva 27.  Vaimennetun värähtelyn kiihtyvyysantureiden taajuusvastefunktioiden 

imaginääriosat. 
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Kuva 28. Vaimennetun värähtelyn koherenssi. 

Vaimennetun värähtelyn koherenssin, ks. kuva 28, havaitaan olevan huomattavasti 

vaimentamatonta parempi, yli 0,80 ominaistaajuuksien alueella. Mittaustuloksia voidaan 

siis pitää vaimennetussa tilassa hyvin luotettavina. 

9.6 Systeemin impulssivastefunktio 

Jotta mittaustuloksista voitaisiin laskea konvoluutiointegraali ja dekonvoluutio, on 

muodostettava rakenteen yksikköimpulssivastefunktio. Rakenteelle on selvitetty 

vaimennussuhde (89). Tästä voidaan kaavalla (56) laskea vaimennuskerroin 

          
                                

(           )    
       

  

     
. (91) 

Nyt tiedetään kaikki tarvittavat numeroarvot ja ne voidaan sijoittaa yhtälöön (64), 

jolloin saadaan 
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             .    (92) 

Tämä ratkaistaan numeerisesti ja saadaan (65) mukainen 

                                  (93) 

Saadut arvot voidaan sijoittaa yhtälöihin (72), jolloin saadaan systeemin 

impulssivastefunktiot pisteissä 1 ja 2 

 {
  ( )           

          
 ̂

       
   (        )

  ( )   
          

 ̂

       
   (        )

 (94) 

ja edelleen yksikköimpulssivastefunktiot 

 {
  ( )            

             (        )

  ( )           
             (        )

.  (95) 

Nämä yksikköimpulssivasteet ovat rakenteen kiekoille. Mittaukset kuitenkin tehdään 

akselin venymäliuskoista, joten lasketaan yksikköimpulssivaste akselin 

vääntömomentille. Yksikköimpulssivastefunktiot eroavat toisistaan vain edessä olevan 

vakion osalta, joten ne voidaan sijoittaa kaavaan (43). Tällöin saadaan 

yksikköimpulssivastefunktio 

  ( )                         (        ).  (96) 

Funktiolle tarvitaan negatiivinen etumerkki, sillä ilman sitä se muuttaa rakenteen 

kokeman iskun akselin vasteeksi. Mittauksissa käytettään kuitenkin vasaran impulssia, 

joka on yhtä suuri, mutta vastakkaissuuntainen kuin rakenteen kokema impulssi.  

Impulssivastefunktio voidaan diskretisoida ja sijoittaa yhtälöön (31) siirtomatriisin 

muodostamiseksi.  
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10 INVERSIOLASKENTA MITTAUSDATASTA 

Esitellyn inversiolaskentateorian pohjalta tehtiin Matlab-algoritmi, joka muodostaa 

siirtomatriisista [ ] Tikhonov-regularisoidun käänteismatriisin [ ]  ja laskee sen avulla 

annetusta vasteesta herätteen. Algoritmi laskee tarkistusta varten myös konvoluutiolla 

mitatun herätteen ja rakenteen siirtomatriisin avulla vasteen. Laskettua herätettä 

verrataan mitattuun herätteeseen. Tarkoituksena on saada laskettu heräte vastaamaan 

mitattua herätettä mahdollisimman hyvin. Laskettua herätettä voidaan parantaa 

muuttamalla regularisointiparametriä, sekä tarvittaessa muuttamalla teoreettisen mallin 

avulla laskettua impulssivastefunktiota lähemmäksi todellisen rakenteen 

impulssivastetta. 

Impulssivastefunktion tarkkuus voidaan selvittää laskemalla sen ja herätteen 

konvoluutio. Impulssivastefunktion (96) ja mitatun herätteen konvoluutio ei vastaa 

kovinkaan hyvin mitattua vastetta. Tämän impulssivasteen käyttö ei siis ole järkevää, 

kun halutaan tutkia itse menetelmää mahdollisimman tarkasti.  

Impulssivastefunktion tiedetään olevan kahden vapausasteen värähtelijälle muotoa 

  ( )     
       (   ).   (97) 

Eräs mahdollisuus tarkan impulssivastefunktion määrittämiseksi onkin   :n,  :n ja    

arvoja muuttamalla etsiä funktio, josta konvoluutiolla (28) laskettu vaste vastaa mitattua 

vastetta mahdollisimman hyvin. Koska, jokainen edellä mainituista muuttujista 

vaikuttaa hyvin erilailla funktion muotoon, on niiden määrittäminen näin hyvin helppoa. 

Tällainen yksikköimpulssivastefunktio on  

  ( )                (    )    (98) 
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Kuva 29. Mitattu ja laskettu vaste piirrettynä samaan kuvaajaan. 

Kuvasta 29 voidaan nähdä, että yksikköimpulssivastefunktion ja mitatun herätteen 

konvoluutio vastaa todella hyvin mitattua vastetta. Tällaisen yksikköimpulssivasteen 

tulisi siis vastata rakenteen käyttäytymistä huomattavasti laskennallisesti saatua 

funktiota paremmin. Koska työn tarkoituksena on tutkia inversiolaskentamenetelmää, 

eikä niinkään itse rakennetta, käytetään manuaalisesti optimoitua 

yksikköimpulssivastefunktiota (98). 

Regularisointiparametrin parhaan arvon etsimiseen käytetään L-käyrää, ks. kuva 30. 

Havaitaan, että käyrän kulma ei ole kovinkaan jyrkkä. Kulma alkaakin  :n arvolla 

0,54556 ja päättyy arvoon 784,76. Tämä antaa kuitenkin alueen, jolta tarkempaa 

regularisointiparametrin arvoa voidaan etsiä. Kulman keskikohdalla 

regularisointiparametri          . Kokeilemalla huomattiin tämä olevan kuitenkin 

hyvin suuri parametriksi ja tasoittavan liikaa laskettavaa herätettä. Valitaan siis tämä 

alustavaksi regularisaatioparametriksi huomattavasti pienempi          . 
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Kuva 30.  Mittausdatan L-käyrä. 

Käytetty mittaustaajuus on ollut 25 000 Hz. Tätä taajuutta käyttäen sekunnin 

mittausjakson käsittely on huomattavan raskasta, sillä jokainen aika-askel kasvattaa 

neliömatriisien [ ] ja [ ]  kokoa ja tästä seuraa eksponentiaalinen laskenta-ajan kasvu. 

Täten tarkastelu onkin hyvä aloittaa matalammalla mittaustaajuudella.  

Tarkastellaan kolmea eri mittaustaajuutta: 2500Hz, 5000Hz ja 12500 Hz. On tarkeää 

selvittää mittaustaajuuden vaikutus tuloksen tarkkuuteen, sillä liian suuren 

mittaustaajuuden käyttäminen hidastaa laskentaa huomattavasti ja asettaa suuremmat 

vaatimukset laskentaan käytettävälle tietokoneelle. Regularisointimatrisiina käytetään 

ensimmäisen asteen operaattoria (34). 
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10.1 Normaali kärki 

Vasaran normaalilla kärjellä rakenteeseen aiheutuva momentti, on kuvan 31 mukainen. 

Dekonvoluutiolla, ks. kuva 32, laskettuja tuloksia verratessa huomataan niiden eroavan 

selvästi, ks. taulukko 1. Vaikka menetelmä löytää iskun ajanhetken hyvin, ei amplitudi 

ole oikea, kutein ei myöskään iskun pituus. Mittaustaajuutta kasvattamalla huomataan, 

että tulokset lähestyvät hiljalleen mitattuja lukemia. Tällaisilla mittaustaajuuksilla 

jäädään kuitenkin vielä todella kauas todellisista arvoista.  

Kuva 31. Mitattu vasaran isku. 

Kuva 32. Dekonvoluutiolla lasketut iskujen aikahistoriat (         ). 
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Regularisointiparametriä pienentämällä voidaan saada impulssin amplitudia ja pituutta 

paremmaksi. Valitaan siis parametrin arvoksi            . Tämä on pienempi kuin 

aikaisemmin arvioitu L-käyrän kulman alkukohta. Kuitenkin tasoittava normi on tässä 

tapauksessa huomattavasti pienempi ja tämä näkyy saadussa iskun aikahistoriassa, ks. 

kuva 33.  Impulssin arvot ovat suurempia jokaisella mittaustaajuudella, ks. taulukko 1. 

Ne ovat kuitenkin pienennetylläkin regularisointiparametrin arvolla huomattavasti 

oikeaa impulssia pienempiä. Nähdään myös, että tuloksen epästabiilisuus kasvaa hiukan 

ja täten impulssin jälkeinen häiriö herätteessä on suurempaa. Häiriö ei kuitenkaan ole 

vielä merkittävää ja nopeallakin datan tarkastelulla on mahdollista erottaa oikeat iskut 

häiriöstä. 

Kuva 33. Dekonvoluutiolla lasketut iskujen aikahistoriat (           ). 
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Käytetään regularisointiparametrina alhaista arvoa              , ks. kuva 34. 

Vaikka saadut tulokset ovat aikaisempaa lähempänä oikeaa impulssi amplitudia, ks. 

taulukko 1, ovat ne vieläkin todella kaukana oikeasta. Nähdään myös, että tuloksen 

epästabiilisuus on kasvanut huomattavan suureksi. Nyt on nähtävissä myös itse 

impulssin jakautumista useampaan piikkiin. Erityisesti tätä esiintyy suuremmilla 

mittaustaajuuksilla. Impulssi ei vielä tällä parametrin arvolla peity häiriön alle, mutta 

arvon pienentäminen tästä ei ole kannattavaa. 

Kuva 34. Dekonvoluutiolla lasketut iskujen aikahistoriat (             ).
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Taulukko 1. Normaalin kärjen iskun dekonvoluutio. 

 Impulssihuipun 

ajanhetki 

Huipun suuruus Iskun kesto 

Mitattu isku                           

Dekonvoluutio  2500 Hz 

          

                           

Dekonvoluutio  5000 Hz 

          

                          

Dekonvoluutio  12500 Hz 

          

                           

Dekonvoluutio  2500 Hz 

            

                          

Dekonvoluutio  5000 Hz 

            

                          

Dekonvoluutio  12500 Hz 

            

                          

Dekonvoluutio  2500 Hz 

              

                          

Dekonvoluutio  5000 Hz 

              

                           

Dekonvoluutio  12500 Hz 

              

                           

 

Näillä mittaustaajuuksilla ja regularisointiparametrin arvoilla ei selvästikään päästä 

tarpeeksi lähelle oikeaa vastausta. Kokeillaan regularisointiparametrin pienentämistä 

paikallisesti impulssin alueella. Käytetty algoritmi laskee ensin valitulla globaalilla 

regularisointiparametrilla dekonvoluution. Tämän jälkeen algoritmi etsii iskun 

huippukohdan ja pienentää sen avulla regularisointimatriisin arvoja iskua alueelta.  
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Globaalina parametrina käytetään            . Tämän jälkeen iskun huipun 

läheisyydestä,     aika-askeleen alueelta, parametrin arvo kerrotaan kokeilemalla 

etsityllä kertoimella       . Tällöin saadaan paikallinen regularoisointiparametri 

            . Tämä on suurempi, kuin aikaisemmin käytetty              , 

jolla tulos muuttui liian epästabiiliksi. Iskun pituus aika-askelina riippuu 

mittaustaajuudesta, joten käyetty     aika-askeleen alue sopii vain mittaustaajuudelle 

12500Hz. Tämän dekonvoluution aikahistoria on nähtävissä kuvassa 35. Amplitudin 

huipun arvo on         . Tämä on pienempi kuin aikaisemmin saatu arvo käyttäen 

globaalia parametria              . Impulssissa huomataan olevan hiukan 

epästabiilisuutta, joten pienemmän paikallisen parametrin käyttö ei ole järkevää. 

Impulssin jälkeinen epästabiilisuus on kuitenkin aikaisempaa huomattavasti pienempi, 

ks. kuva 34. 

Kuva 35. Dekonvoluutiolla laskettu impulssi aikahistoria pienentäen 

regularisointiparametria paikallisesti 
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10.2 Pehmeä kärki 

Pehmeän ja pehmeimmän kärjen mittaukset on tehty eri aikaan, kuin normaalin kärjen 

mittaukset. Tämän huomattiinkin vaikuttaneen hiukan mittausjärjestelyihin ja 

aikaisempi yksikköimpulssivastefunktio ei ollut enää täysin oikea. 

Yksikköimpulssivastetta korjattiin muotoon 

  ( )               (    )   (99) 

Nähdään, että vaimennuskerroin on muuttunut selvimmin. Tämä huomattiin jo 

mittauksia tehdessä, ja mallikoejärjestelyllä täysin saman vaimennuksen toistaminen oli 

vaikeaa. Tämä tiedostettiin alusta lähtien sillä, potkurin ja sen ympäröimän vesimassan 

kaltaisen vaimennuksen saaminen mallikokeeseen todettiin hyvin hankalaksi, ja täten 

vaimennuselementti haluttiin pitää mahdollisimman yksinkertaisena.  Vaimennuksen 

muuttuminen on myös vaikuttanut hiukan ominaiskulmataajuuteen, mutta amplitudi ei 

ole muuttunut.  

Kuva 36. Pehmeän kärjen iskun mitattu aikahistoria. 
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Käytetään edellisen dekonvoluution parametreja, mutta tutkitaan nyt normaalin kärjen 

sijasta pehmeää kärkeä. Tämän kärjen iskun aikahistoria on kuvan 36 mukainen. Kun 

lasketaan heräte dekonvoluutiolla, saadaan kuvan 37 mukainen aikahistoria. Voidaan 

nähdä, ettei globaalin parametrin käyttö tälläkään kärjellä anna oikeaa tulosta, ks. 

taulukko 2. Paikallisesti parametria pienentämällä päästään kuitenkin hyvin lähelle 

mitattua tulosta. Virhe näiden tulosten välillä on vain        , eli       . 

Kuva 37. Pehmeän kärjen laskettu aikahistoria. 

Taulukko 2. Pehmeän kärjen iskun dekonvoluutio. 

 Impulssihuipun 

ajanhetki 

Huipun suuruus Iskun kesto 

Mitattu isku                          

Dekonvoluutio,             

globaali              

                       

Dekonvoluutio,        

paikallinen              
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10.3 Pehmein kärki 

Menetelmää käytettäessä pehmeimmän vasaran kärjen iskulle, ks. kuvat 38 ja 39, 

huomataan, että regularisointiparametrin arvo           riittää lähes oikean tuloksen 

saamiseen, ks. taulukko 3. Virhe tämän dekonvoluution ja mitatun impulssin huipun 

välillä on        ,       . Tässä tapauksessa paikallisesti pienennetty parametri antaa 

liian suuria tuloksia. Jos tarkastellaan tämän tilanteen perusteella tehtyä L-käyrää, ks. 

kuva 40, huomataan, että parametrin arvo              sijoittuu kauas käyrän 

kulmasta epästabiiliin suuntaan. 

 

 

Kuva 38. Pehmeimmän kärjen iskun mitattu aikahistoria. 
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Kuva 39. Pehmeimmän kärjen laskettu aikahistoria. 

 

Taulukko 3. Pehmeimmän kärjen iskun dekonvoluutio. 

 
 Impulssihuipun 

ajanhetki 

Huipun suuruus Iskun kesto 

Mitattu isku                           

Dekonvoluutio,             

globaali             

                          

Dekonvoluutio,        

paikallinen              
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Kuva 40. Pehmeimmän kärjen dekonvoluution L-käyrä. 

10.4 Impulssivastefunktion tarkkuus 

Kuten työssä on aikaisemmin huomattu, voi tarkasteltavaa rakennetta hyvin vastaavan 

impulssivastefunktion selvittäminen olla hankalaa. Mallikoetta tehdessä käytettävissä on 

heräte- ja vastedataa, mutta kaikissa mittauksissa näin ei aina ole. Tällöin ei voida 

hyödyntää aikaisemmin käytettyä iteratiivista menetelmää impulssivasteen 

määrittämisessä. Onkin hyvä selvittää, kuinka impulssivasteen arvojen muutokset 

vaikuttavat dekonvoluution laskentaan. Käsitellään kolmea impulssivastefunktiota (97) 

määrittelevää vakiota: amplitudin määrittävä   , vaimennuskerrointa   ja 

ominaiskulmanopeutta    

Käsiteltäväksi iskuksi otetaan aikaisemmin pehmeimmällä vasaralla tehty isku. Tässä 

tapauksessa päästiin hyvin lähelle oikeaa tulosta globaalilla parametrilla             

ja mittaustaajuudella          . Valitaan siis nämä arvot, jolloin tiedetään päästävään 

oikeaan tuloksen hyvällä impulssivastefunktiolla. 

 



    75 

Tarkastellaan ensin vaimennuksen vaikutusta. Kun poistetaan vaimennus kokonaan, 

jäljelle yksikköimpulssivastefunktiosta (99) jää 

  ( )         (    )    (100) 

ja kun kaksinkertaistetaan vaimennuskerroin saadaan 

  ( )                (    ).   (101) 

Kuva 41. Dekonvoluutio virheellisellä vaimennuksella. 

Kun verrataan saatuja aikahistorioita, ks. kuva 41, aikaisempaan, ks. kuva 39, 

huomataan niiden olevan lähes identtisiä. Impulssin jälkeisessä vasteessa huomataan 

selvimmin eroja. Tämä johtuu siitä, että vaimennusta ei oteta impulssivasteessa 

huomioon, jolloin se näkyy herätteessä liikettä vastustavana voimana. 

Vaimentamattoman impulssivasteen dekonvoluution nähdäänkin vaihtelevan 

kaksinkertaistetun vaimennuksen ylä- ja alapuolella. Tämä jakson pituus on        . 

Taajuudeksi saadaan siis 34,5 Hz, mikä on lähellä rakenteen ominaistaajuuutta. Tarkan 

vaimennuksen selvittämisellä ei selvästikään ole kevyen vaimennuksen tapauksessa 

merkitystä impulssivastefunktiota määrittäessä. Haluttaessa se voidaan jopa jättää 

poissa ilman merkittävää virhettä tuloksissa 
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Ominaiskulmanopeuden    muutoksen vaikutukset ovat selvästi paremmin 

havaittavissa. Ominaiskulmanopeutta pienennettiin kertoimilla, jolloin saatiin kuvan 42 

mukaiset aikahistoriat. Kun verrataan käytettyä ominaiskulmanopeuden virhekerrointa 

ja impulssin maksimissa näkyvää virhettä, huomataan, että niiden yhteys on lähellä 

lineaarista. Vaikka itse impulssista virhettä on hankala havaita, sillä niiden muoto ei 

juuri muutu, näkyy se huomattavasti paremmin impulssin jälkeisissä aikahistorioissa. 

Niissä alkaa esiintymään ominaistaajuudella tapahtuvaa oskillointia, joka erityisesti 

suuremmilla virhekertoimilla on jo todella selvästi havaittavissa. 

Kuva 42. Dekonvoluutio virheellisellä ominaiskulmanopeudella. 
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Taulukko 4. Virheellisen ominaiskulmantaajuuden vaikutus impulssissa. 

 Huipun suuruus Virhe huipun suuruudessa 

            - 

                4,81% 

                8,45% 

                 17,16% 

                 28,52% 

 

Virheellisen amplitudin vaikutus on huomattavasti vaimennuksen ja 

ominaiskulmataajuuden virhettä vaarallisempi tapaus, ks. kuva 43. Virheellisellä 

amplitudilla on ominaiskulmataajuutta suurempi vaikutus impulssin suuruuteen, ks. 

taulukko 5. Nyt ei kuitenkaan ole havaittavissa muutosta aikahistorian muodossa 

impulssin jälkeen. Virheellinen amplitudi on siis lähes mahdotonta havaita pelkästään 

aikahistorian perusteella. 
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Kuva 43. Dekonvoluutio virheellisellä amplitudilla. 

Taulukko 5. Virheellisen amplitudin vaikutus impulssissa. 

 Huipun suuruus Virhe huipun suuruudessa 

            - 

                6,14% 

                11,13% 

                 22,88% 

                 37,64% 
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11 YHTEENVETO 

Työn tavoitteena oli tutkia akselilinjan kuormituksien määrittämiseen käytettävää 

inversiolaskentamenetelmää mallikokeen mittauksia käyttäen ja tehdä laskennan 

suorittava Matlab-algoritmi. Työssä onnistuttiin algoritmia käyttäen laskemaan 

herätteen aikahistoria, joka vastaa hyvin impulssin osalta mallikokeen mittaustuloksia. 

Työn tavoitteisiin kuului myös menetelmän luotettavuuden arviointi. Muita tavoitteita 

olivat itse mallikokeen suunnittelu ja järjestäminen sekä moodianalyysi ja sen pohjalta 

rakenteen impulssivastefunktion määrittäminen. 

Käytetty algoritmi löytää aina oikealla impulssivastefunktion valinnalla iskumaisen 

momentin herätteestä. Tämä impulssi on myös hyvin lähellä oikeaa ajanhetkeä ja 

erottuu selvästi häiriön aiheuttamasta epästabiilisuudesta, kun regularisointiparametria 

ei ole asetettu liian pieneksi. L-käyrän kulman läheisyydestä valitulla parametrilla 

voidaan myös varmistua, että parametrina arvo ei ole liian pieni. 

Iskun maksimin laskenta on kuitenkin huomattavasti ongelmallisempaa. Nähdään, että 

muuttamatta regularisointiparametria, eri pituisia iskuja voidaan approksimoida liian 

suureksi tai liian pieneksi. Iskun amplitudin suhde sen kestoon näyttäisikin oleva tärkeä 

ominaisuus parametrin valinnassa, eikä L-käyrä ole aina luotettava menetelmä 

parametrin valinnassa. Näissä mittauksissa parametrin valinta on onnistunut käytössä 

olevan herätedatan olemassaolon vuoksi.  

Mitattujen iskujen kestoa on hankala verrata laivojen potkurien jääkuormiin niiden 

stokastisen luonteen ja datan vähyyden takia. Aikaisemmin mainittu      –         kesto 

jääpalan kuormitukselle on kuitenkin kymmenkertainen mallikokeen impulssien 

pituuksiin. Näissä mittauksissa havaitut ongelmat eivät siis välttämättä ole yhtä paljon 

esillä oikeita jääkuormia laskettaessa. 

Dekonvoluutiolla lasketun iskun aikahistorian epästabiilisuutta voidaan myös käyttää 

parametrin valinnan arvioinnissa. Tämä on kuitenkin tehtävä silmämääräisesti ja 

erityisesti nopeilla se iskuilla toimii huonosti. Huomattiin, että epästabiilikin tulos voi 

nopeilla iskuilla antaa liian pieniä tuloksia. 
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Vaikka mallikokeen matemaattisen mallin pohjalta ei saatu laskettua tarpeeksi tarkkaan 

impulssivastefunktiota, löytyi sen määrittämiseksi tarkka iteratiivinen menetelmä. 

Yksinkertaisen kahden vapausasteen systeemin tapauksessa tämä on helppo tehdä käsin, 

sillä funktiossa on vain kolme muuttujaa, joista jokainen vaikuttaa impulssivasteeseen 

eri tavalla. Monimutkaisemmissa rakenteissa tätä menetelmää ei voida helposti käsin 

laskemalla tehdä. On kuitenkin olemassa työkaluja, jotka muodostavat mittausdatan 

avulla monimutkaisemmankin siirtofunktion, jonka yksi muoto impulssivastefunktio on. 

Menetelmän etuna voidaan pitää sitä, että sillä määritetty siirtofunktio ottaa huomioon 

mittausten skaalauksen ja muuntokertoimet. Tällöin virheen mahdollisuus mittausdataa 

käsiteltäessä minimoidaan, eikä skaalauksessa tapahtunut virhe edes vaikuta 

lopputulokseen. 

Impulssivastefunktion tarkkuudella havaittiin tietyiltä osin olevan suuri merkitys 

dekonvoluution tarkkuuteen. Vaikka vaimennuskertoimen suuruudella ei juurikaan ole 

väliä lopputulokseen, ovat amplitudin määrittävän kertoimen ja ominaiskulmanopeuden 

epätarkkuuden merkittäviä ratkaisun virhelähteitä. Erityisesti impulssivastefunktion 

amplitudin    virhe on ongelmallinen. Se aiheuttaa käsitellyistä vakioista suurimman 

virheen impulssin suuruudessa ja sen havaitseminen on lähes mahdotonta, mikäli 

käytettävissä on ainoastaan vasteen aikahistoria ja laskettu herätteen aikahistoria. 

Ominaiskulmataajuuden virheellä on pienempi, vaikkakin edelleen hyvin selvä vaikutus 

laskettuun impulssin suuruuteen. Tämän virheen havaitseminen lasketusta herätteen 

aikahistoriasta on kuitenkin huomattavasti helpompaa, sillä se aiheuttaa virhettä myös 

aikahistorian muodossa. 

Lisätutkimuksen tarve menetelmän käytettävyydestä on hyvin ilmeistä, mutta tähän ei 

ole tämän työn laajuuden puitteissa mahdollisuutta. Tärkeää olisi tutkia tarkemmin 

regularisointiparametrin valintaa, koska liian pienen parametrin valinnalla voidaan 

saada oikeaa impulssin amplitudia suurempia tuloksia ja liian suurella parametrilla 

oikeaa pienempiä tuloksia. Tämän havaitseminen on myös hyvin hankalaa, jos käytössä 

ei ole suoraa mittausdataa itse iskusta. Myöskään L-käyrä ei ollut luotettava keino 

mallikokeen mittauksiin sopivan parametrin löytämisessä. Impulssien nopeudella voisi 

olla tähän vaikutusta, mutta tarkempi tutkimus on tarpeen. 
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Menetelmää tulisi päästä kokeilemaan oikean laivan akselijohdon kuormitusten 

laskemiseen, jossa impulssi tuotaisiin iskuvasaralla potkuriin ja tällöin käytössä olisi 

myös tarkkaa mittausdataa herätteestä. FULL-SCALE MEASUREMENTS ONBOARD 

NB1369 PSRV –projektin yhteydessä tällaisiin mittauksiin ei ole ollut mahdollisuutta. 

Myös pidempiä iskuja tulisi tutkia, sillä mittausten perusteella vaikuttaa siltä, etteivät 

tietyt mallikokeessa havaitut ongelmat ole yhtä suuria, kun impulssin pituuden suhde 

sen amplitudiin kasvaa. 

Työssä tehdyt mittaukset ovat olleet hyvin yksinkertaisia. Jokainen mittaus on sisältänyt 

vain yksittäisen, selkeän iskun. Todellisissa akselikuormissa iskut ovat kuitenkin lähes 

aina monimutkaisempia, sisältäen useita suuruudeltaan ja pituudeltaan vaihtelevia 

iskuja. Menetelmää tulisikin testata oikeisiin jääkuormiin. Näiden mittausten 

luotettavuuden varmistamiseksi olisi akselijohto kuitenkin anturoitava useammasta 

kohdasta. Erityisesti potkurin anturointi olisi tärkeää. 

Työssä käytetty algoritmi muodostaa siirtomatriisista Tikhonov-regularisoidun 

käänteismatriisiin ja tämän avulla lasketaan heräte yksinkertaisella matriisien 

kertolaskulla. Työssä kuitenkin esiteltiin toinen menetelmä herätteen ratkaisemiseksi. 

Tämä menetelmä perustuu minimointiongelman ratkaisuun. Olisi hyvä selvittää, 

voidaanko tällä menetelmällä saada merkittävästi tässä työssä saaduista eroavia 

ratkaisuja mallikokeen mittaustuloksia käytettäessä. 

Tässä työssä regularisointiparametrin paikallinen pienentäminen on tehty käsin. Tätä 

voitaisiin mahdollisesti automatisoida älykkään algoritmin avulla. Algoritmi pienentäisi 

regularisointiparametrin arvoa havaittujen iskujen kohdalta ja kasvattaisi sitä muualta. 

Näin päädyttäisiin todellista tilannetta hyvin kuvaavaan aikahistoriaan, jossa impulssit 

olisivat lähellä todellisuutta, eikä muualla aikahistoriassa ei näkyisi epästabiilisuutta. 

Tällainen optimointi olisi kuitenkin laskennan kannalta raskasta, erityisesti jos 

käytettäisiin lyhyttä aika-askelta suhteessa mittausjakson pituuteen. 
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Toinen algoritmin kehityskohde voisi olla sen kyky käsitellä pitkiä aikajaksoja. 

Olennainen osa algoritmia ovat siirtomatriisi [ ] ja Tikhonov-regularisoidun 

käänteismatriisi [ ] . Nämä matriisit ovat     matriiseja, missä   on aika-askelten 

lukumäärä. Pitkiä aikajaksoja käsitellessä riittävän tarkoilla mittaustaajuuksilla kasvavat 

matriisit liian suuriksi käytössä olevien tietokoneiden laskettavaksi. Siirtomatriisi on 

alakolmiomatriisi, jossa sama impulssivastefunktio esiintyy jokaisella sarakkeella ja 

lähes puolet matriisiin alkioista ovat nollia. Sitä pystyttäisiin käsittelemään siis yhtenä 

vektorina tai listana oikein tehdyn algoritmin avulla, jolloin vaadittu tietokoneen 

laskentateho ja erityisesti muistin käyttö laskisi. Regularisoidulla käänteismatriisilla 

edellä mainittuja ominaisuuksia ei näyttäisi kuitenkaan olevan, joten sen käsittelyn 

tehostaminen on huomattavasti hankalampaa. 
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