
TO I SET SUOM EN MEKANI I KKAP~ IV~T 2.-3.9 .1985 TAMPERE EL LA 

Tampereen teknill i sessa korkeakoulussa (TTKK) TampPreen Hervan na ssa p idetti in 
ma ana ntaina ja ti i staina 2.-3. syyskuuta toiset Suomen Mekani ikkapa ivat. Ensim
maiset Suomen Mekan i ikkapaivat p idetti in ko lme vuotta a iemmin Oulussa vuonna 1982 . 
Toi s ten Mekani ikkapaivi en jarjeste lyi sta o l i huoleht inut TTKK:n konetekniikan 
osaston teknil 1 isen mekani ikan laitos, ja taman laitoksen professori Antti Prami
l a toim i ja r jestelytoimikunnan puheenjohtajana. 

Tois i sta Suomen Mekani ikkapaivista etukateen j aetun informaat ion mukaan ni iden 
tarko ituk sena ol i er i korkeakouluissa toim ivien a lan tutkijoiden keskinaisen yh 
teistyon 1 i saam inen seka ala n tutkijoiden j a tutkimustulosten hyodyntajien va -
l isen yhteistyon kehittaminen ja tunnetuksi tekeminen. Toisten Mekani ikkapaivien 
osanottajia ol i kaikkiaan l ahes tarkal l een 100 henkiloa, joista kolme ulkomaalai s
ta Walesista l sosta- Britanniasta, Leningradista Neuvostol i itosta ja Bukarestista 
Romaniasta. Suoma l a iset osanottajat ol ivat paaasiassa yl iopistoista j a korkeakou
lui sta (Oulun ja Joensuun yl iopistot, Svenska handelshog skolan, Teknill inen kor 
keakoulu seka Tampereen ja Lappeenrannan tekni ll iset korkeakoulut), Suomen Akate 
mia sta, teknil l isista oppilaitoksista (Helsingista ja Turusta) seka tutkimuskes
kuksista (Valtion tekn ill inen tutkimuskeskus VTT/ laiva-, ydinvoima-, rakenne- se
ka betoni- ja sil ikaatt itekni ikan l aboratoriot, Teknologian kehittamiskeskus TE
KES). Kaytannon suunn itt e lun ja teoll i suuden puolelta osanottajia ol i myos suh
teel 1 isen runsaasti. Hewlett - Packard, lmatran Voima, Tampella, Rauma-Repola, Wart 
sila , Valmet ja Yhtyneet pape ritehtaat mm. ol ivat paivilla edustettuina. 

Toisten Mekani ikkapaivien ta htiv ieras ja paaesitelman pitaja ol i professori 
Olgi e rd C. Z i en k i e w i c z F.R.S. (Fel l ow of the Roya l Soc iety) Swansean 
yl iopistosta (School of Engineering, University Col l ege of Swansea, U.K.) Wale s is
ta lsosta-Britanniasta. Hanen esitelmansa ensimmainen yleisluonteinen osa kasit
tel i numeeristen menetelmien tamanhetk i s ia ja tu leva isuuden kehityksen s uun tavi i 
voja. Keh i tyksen virstanpylvaista Zienkiewicz maini ts i mm . englantilai se n Richard
sonin ens imma 1sena vuonna 1908 d iffere nss imenetelma l la tekeman patoanalyysin , 
Southwell in 1930- luvul l a kehitt aman re laksaatiomenete l man seka oman 1950 - luvul la 
elementt imenete l mal la tekemansa patoanalyys in . El ementtimenete lman noin 10 vuotta 
sitten a l kaneesta voimakkaasta leviamisesta teoll i suuden er i a loille suunnitteluun 
ja tuotekehitykseen 1 i ittyvi en prob leemi en ratkaisuun ja ana l yso in ti in Zienkiew ic z 
antoi muutamia aj ankohtaisia es imerkkeja, kuten meta ll ien muovaukseen, metal l il an
kojen muovip innoitukseen, a utokor ien ja l entokoneiden seka avaruustekn i sten l a it 
teiden j a sahkomoottoreiden su unnit te luun 1 iittyvia FEM-ana lysointeja. Esitel man 
to isessa osassa Zienki ew icz es itte l i nk . seka- (j annitys-s i irtyma)muotoi seen FEM
formulointi in sove ll e ttua iterati ivi sta ratkaisumenettelya ja sen avulla saatuja 
tu loks ia ne lj assa es imerkk itapauksessa. Esitelmansa loppuo sassa Zienk iewicz esit
ti pe riaatteita samana ikai sen virhearvioinnin ja analysointitarkkuuden parantam i 
sen s i sa ltavasta mene t e lmasta, missa s uh tee ll isen karkea l la e l ementtiverkoll a saa
tuja ana ly so intituloks ia parannetaan pa ikall i sesti ottamalla kayttoon nk . hi era r 
kiset vapausasteet ja naiden avulla iterati ivinen ratkaisu toteutetaan sopivasti 
va litun virhe-estimaatin rajojen puitteissa. Esitelmansa lopputoteamuksessa Zien
k iewic z mui s tutt .i FEM-analysointien tarkkuuden tuntemisen tulevan insinoore ill e 
yha tarkeammaksi tulevaisuudessa tietokoneavusteisen suunnitte lun ja mitoituksen 
(CAD) seka myos valmistuksen (CAM) vallatessa jatkuvast i uutta alaa. 

Toisten Mekani ikkapaivien suomalaiset esitelmat ol i jae ttu aihepi irien mukaan 
se it semaan istuntoon kahden paivan osalle. Toisen paivan istunnot IV ja Vol i vie 
la jaettu eri saleissa pidettyihin rinnakkaisistuntoihin IVA ja IVB seka VA ja VB . 
Ensimmaisen istunnon kaikki nelja esitelmaa pidetti in englannin kielella. Aiheina 
ol ivat deformoituvan kappaleen suuret si irtymat (Martti Mikkola), sekaelementti
menetelma (Rolf Stenberg), epakonforminen kolmiolaattaelementti (Jukka Aalto) ja 
vaimennetun varahtel ijan kaoottinen 1 i ike (Juhani von Boehm). Toisessa istunnossa 
kasitelti in rakenteiden optimointia (Juhani Koski), kayrien ja pintojen luontia 
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FEM:n avulla variaatioperiaatetta soveltaen (Simo Virtanen), laskennall ista mur 
tumismekani ikkaa (Hel i Talja) ja ideaal inestevirtauksen numeerista ratkaisemista 
(Satu Rasanen). Kolmannen istunnon esitelmien aiheet 1 iittyivat ympyrasyl interi 
kuoren 1 ikiratkaisuun (Mauri Maattanen), ohuen pyorahdyskuoren stati ikkaan (Han
nu Outinen), epal ineaarisesti viskoelastisen rakenteen stabiil isuustarkasteluun 
(Stig - Goran Sjol ind), kimmoisella alustalla olevan laatan lommahdukseen (Paavo 
Hassinen) ja jaykistettyjen ohutkuorielementtimall ien FEM-esikasittelyyn (Jorma 
Kol io) . 

Toisena esitelmapaivana istunnossa IVA kasitelti in jaassa kulkevaan alukseen 
kohdistuvia kuormia ja aluksen vasteita (Jerzy Matusiak) seka paperikoneen kalan 
terin varahtelymalleja (Matti Tervonen) ja sen itseheratteisen varahtelyn mini 
mointia (Jorma Nevaranta). lstunnon IVB aiheita olivat terasbetonikehan palkki 
pilaril i itoksen toiminta (Ralf Lindberg), jatkuvan hauraan aineen (betonin) mur 
tumi sma 11 i (Petri Pi i la), jannebeton i rakenteen pi i:kaa ika i skayttaytyminen (Ral f 
Lindbe rg) seka betonin murtoehdot ja jannitys- muodonmuutosmal I it (Matti Leskela) . 
lstunnos sa VA kasiteltiin kolmea aihetta: radiomaston dynaamisten ominaisuuksien 
mittaamista (Risto Turunen), iskukuormitetun kappaleen kaoottista varahtelya 
(Heikki lsomaki) seka tarinaa j a melua iskevassa kall ioporauksessa (Juha-Pekka 
Kaski). lstunnon VB esitelmissa kasiteltiin geodeettista ja fotogrammetrisia ra 
kenteiden muodon ja muodonmuutosten mittausmenetelmia (Hannu Salmenpera), kimmo
aallon etenemisen seuraamista holografiaa soveltaen (Vesa Karppinen) seka taso
kehan nurjahdusta epal ineaarisen muodonmuutoslain vall itessa (Pentti Tuominen). 

Toisen i ltapaivan istunnossa VI esiteltiin kosketusongelman variaatioperiaate 
s i irtymamenete lmalle (Matti Lahteenmaki), laatan ja vetoakestamattomien viivamais 
ten tukien kitkaton kosketus (Markku Heinisuo), jaavoimien maarittaminen element 
timenetelmalla (Erkki Pulkkinen) ja kayra palkkielementti (Tapio Salmi). Vi imei 
sen istunnon VI I esitelmissa olivat aiheina kaaren jaykkyyskertoimen maarittami 
nen (Pentti Tuominen), epal ineaarisen yhtaloryhman iteratiiviset ratkaisumenetel 
mat (Reijo Kouhia) ja arinarakenteen estetty vaanto 1 i itosten joustavuus huomioon 
ottaen (Reijo llvonen). 

Toisten Suomen Mekani ikkapaivien paattajaispuheessa professori Matti Ranta 
(TKK) totesi tamankertaisten paivien saaneen erityisen arvostuksen lisayksen mai
neikkaan kunniavieraan professori O.C. Zienkiewiczin mukanaolon myota. Suomen Me
kani ikkapaivien lyhyesta kehityshistoriasta han mainitsi mm. idean paivien jar
jestamisesta lahteneen 70-luvun lopulla 1 iikkeelle professori Martti Mikkolan 
(TKK) aloitteesta. Ensimmaisten Mekani ikkapaivien Oulussa vuonna 1982 professori 
Ranta totesi koonneen 75 osanottajaa kuuntelemaan 20 esitelmaa, kun toisilla Me
kani ikkapaivilla ol i 100 osanottajaa kuuntelemassa 35 esitelmaa. Lopuksi profes
sori Ranta totesi Suomen Mekani ikan kansall iskomitean paattaneen kokouksessaan kol
mansien Suomen Mekani ikkapaivien pitamisesta Teknill isessa korkeakoulussa Otanie
messa Espoossa kevaalla 1988. 

Pentti Makelainen 
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RAKENTEIDEN MEKANIIKAN SE URAN TOIMINTAA 

HUHTIKUUN KESKUSTELUTILAI SUU S 

Huh tiku un kes ku ste lu t i l a i s uud en a iheena o l i , sopivast i kevaan saa pu essa, pur 
jeveneet . Lasse Strom esitte l i Nautorin toim intaa seka Swan-vene iden suunnit te 
luun 1 i ittyvi a yks i tyiskoht ia ja Gunnar Ho lm VTT: n l a ivatekni ikan laboratoriosta 
es i tte li tutk imuspur j evene "Sail - La b" hanke tta. 

Na utor on osa Wilh . Sc hauman Oy:ta edu stae n 90 miljoonan markan 1 iikevai hdoll a 
3 % emoyhtios taan. Tuota ntolaitoksi a s il Ia on kolme, joista vuonna 1984 va lmi st ui 
44 ve netta; l ahes kaikki vientiin . Vene iden yl e i ss uunnitte lun tekevat ulkopuo li 
se t suunni tte l ij at, joita on kolme . Vuodesta 1968 Sparkman & Stephens, vuode sta 
1977 Ron Ho ll and ja vuodesta 1979 German Fre r s ovat suunnit e l l eet ve neita Nautori l 
l e. Nautor suor ittaa it se tarkemman suun ni tte lun ; mm . Lloyd s in luokitu skuv i in , 
painoon ja vaka vuuteen seka riki in ja propulsioon 1 i ittyvan mitoituksen . Mitoitu s 
ta vart en Nau to r on kehi ttany t menetelmi a rikin seka rungon kokona islujuuden mi 
to itusta vart en . Menete lmi en vahvistamisek s i on kaynnistetty taysmittakaavamittau~ 
s ia. 

Standardiveneiden li saks i Na utorill a on talla hetke ll a tilauk sessa 100 jalan 
vene, jonka to imitu s on lokak uu ssa 1986, se ka a inakin kaksi nk . s pon soro itua ve
net ta, Swa n 59 Colt Int er national j a Swa n 51 Singl e Round the World kilpailuun. 

" Sai l - Lab" tutkimusvene on nk. puolitonnari (suurin pituus 9,4 m) . Vene on val 
mistet tu Nautorissa syksy ll a 1984. Koepurjehdukset ehdittiin suorittaa samana sy~ 
syna varsinaisten mittaust en kaynnistye ssa tulevana ke sana . Tarkoituksena on se l 
vittaa purjeveneeseen a iheutuvi a aa lto- j a karilleajokuormia seka rikin ai heutta 
mia kuormia rungossa . Ll saks i tutkitaan pera s imen kayttaytymista. Tuloksena on 
tietoa veneen lujuudesta, mika mahdoll istaa purj evenerakenteiden kehittamisen. Ve
neen vasen ja oikea puol i onkin raken tee ltaan erilainen. Osa mittausval ineistosta 
on asennettu rakennusvaiheessa ja loput asennetaan tana kevaana. Hanketta vetaa 
VTT:n laivat ekni ikan laboratorio. Sita rahoittaa TEKES seka veneteoll isuus, vene 
suunnittel ijat ja vakuutusyhtiot. 

Keskustelutilaisuus paattyi iltapalaan, jonka aikana osa lasnaolijoista oli vai 
punut odottamaan kesaa ja osa tenttasi ahkerasti esitelmoitsijoita venesuunnitte
luun 1 iittyvista yksityiskohdista. 

Kaj Riska 
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