
  

 

FYSP102 / K2 KIMMOKERTOIMEN MÄÄRITYS 

 

Työn tavoitteita 

 tutustuttaa materiaalien lujuusominaisuuksiin luentoja perusteellisemmin  

 kerrata monia toistoja sisältävien laskujen sekä suoransovituksen tekemistä 

tietokoneella  

Peruskurssitasolla materiaalien ominaisuuksiin tutustuminen jää usein lyhyeksi 

ajanpuutteen vuoksi. Tämän työn tarkoituksena on tutustuttaa taivutuskimmoisuuteen – 

ilmiöön, jolla on suurempi merkitys insinööritieteiden opinnoissa kuin fyysikon 

koulutuksessa. Kuitenkin pitää muistaa, että materiaalien lujuusominaisuuksien hallinta 

on tärkeää monilla aloilla kuten esim. rakentamisessa ja konetekniikassa. 

Työn tulosten analysoinnissa tehdään useita laskuja samoilla kaavoilla, minkä vuoksi 

tietokone on hyödyllinen apuväline. Työssä kerrataan kaavoilla laskeminen Excelin 

avulla eli työ sopii hyvin erityisesti niille, jotka eivät ole tehneet Heittoliike-lapputyötä 

(FYSP101/K2). Myös suoransovituksen tekeminen tietokoneella tulee kerratuksi. 

Yleistä 

Materiaalien kimmoisuusominaisuuksia käsitellään oppikirjoissa Randall D. Knight, 

Physics for Scientists and Engineers kappaleessa 15.6 ja Young & Freedman, University 

Physics 12
th

 ed., kappaleissa 11.4 ja 11.5. Asiaan enemmän perehtymään haluavien 

kannattaa tutustua esim. oppilaslaboratoriossa olevaan kirjaan Lujuusopin perusteet [1]. 

Työhön liittyvä harjoitustehtävä on esitetty teoriaosan lopussa. Tehtävä tulee olla 

laskettuna (tai ainakin yritettynä laskea) työtä tekemään tultaessa. 
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1 Teoriaa 

1.1  Hooken laki 

Kiinteillä kappaleilla on pyrkimys säilyttää muotonsa ja tilavuutensa. Kiinteään 

kappaleeseen, toisin kuin kaasuun tai nesteeseen, on siis mahdollista kohdistaa erilaisia 

rasituksia. Yksinkertainen esimerkki tilanteesta on tanko, johon vaikuttaa tangon 

suuntainen voima. Olkoon kyseinen voima F ja tangon poikkileikkauksen ala A. 

Oletetaan, että voima vaikuttaa tangon toiseen päähän ja toinen pää on kiinnitetty.  

Tällöin voima F on jokaiselle poikkileikkaukselle A sama, ja jokaiseen 

poikkileikkaukseen kohdistuva vetojännitys on F/A. 

Vaikuttava voima aiheuttaa tangossa voiman suunnasta riippuen joko venymistä tai 

kokoonpuristumista. Jos tangon pituus on L ja venymä L, on suhteellinen venymä L/L, 

joka on riippumaton tangon pituudesta. Suhteellisen venymän ja vetojännityksen välillä 

vallitsee Hooken laiksi kutsuttu verrannollisuus 

F

A
 E

L

L
,       (1) 

jossa E on tangon materiaalista riippuva, aineelle ominainen kimmokerroin (modulus of 

elasticity). Hooken laki pätee pienille jännityksille ja venymille (Hooken lain 

pätevyysalueen ulkopuolella muutokset eivät enää ole täysin palautuvia).   

1.2 Taivutuskimmoisuus 

Kimmokertoimet ovat kohtuullisen suuria, joten ohuenkin tangon venyttäminen vaatii 

kohtuullisen suuria voimia. Pienemmillä voimilla selvitään, kun tarkastellaan 

taivutuskimmoisuutta, joka on valitettavasti laskuiltaan hivenen monimutkaisempi.  

Kun kiinteän tangon toinen pää kiinnitetään ja toista kuormitetaan, tanko taipuu. Tangon 

eri kerrokset eivät veny yhtä paljon. Keskellä tankoa on neutraalikerros, joka ei veny eikä 

puristu. Sen yläpuolella olevan kerrokset venyvät ja alapuolella olevat puristuvat kokoon.  

Neutraalikerros kulkee tangon poikkileikkauksen painopisteen kautta. 
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Kuva 1. Taivutettu tanko (paksuus a, leveys b). 

Olkoon tilanne kuten kuvassa 1, jossa tankoa on taivutettu. Venyneen kerroksen (DD’) 

etäisyyttä neutraalikerroksesta (CC’) on merkitty kuvassa s:llä, taipuman 

kaarevuussädettä R:llä ja kaarevuuskulmaa :llä. Kuvasta nähdään, että CC’:n pituus on 

R ja DD’:n (R+s). Kerroksen DD’ venymä on siis s ja suhteellinen venymä eli 

muutos alkuperäiseen s/R = s/R. Hooken laista saadaan nyt 

dF

dA
 E

s

R
,       (2) 

missä dF on se (infintesimaalisen pieni) voima, joka pyrkii palauttamaan 

poikkileikkaukseltaan infinitesimaalisen pienen kerroksen dA tasapainopituuteensa. 

Huomaa että Hooken lakia (lauseke 1) johdattaessa tavallisesti ajatellaan ulkoista voimaa, 

joka saa aikaan tangon pituuden poikkeaman; nyt ulkoinen voima ei ole tangon 

suuntainen, mutta kun tankoon saadaan aiheutetuksi suhteellinen venymä L/L, tangon 

sisäinen vetojännitys F/A noudattaa Hooken lain mukaista verrannollisuutta. 
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1.3 Pintahitausmomentti 

Staattisessa tasapainossa ulkoisten voimien ja sisäisten jännitysten vääntömomentit 

kumoavat toisensa. Edellä tarkasteltuun pinta-alkioon dA vaikuttavan voiman dF 

(infinitesimaalisen pieni) momentti dM on dFs (neutraalikerros kulkee tangon 

painopisteen kautta!)  Sijoittamalla tähän kaavasta 2 ratkaistu dF saadaan 

dM  dFs  E
s2

R
dA .      (3) 

Kaikkien tangon poikkileikkaukseen vaikuttavien voimien yhteenlaskettu momentti MS on 

MS  dM  E
s2

R
dA

E

R
s

2
dA 

E

R
IA .   (4) 

Suuretta IA nimitetään pintahitausmomentiksi (tai myös jäyhyysmomentiksi tai pinnan 

neliömomentiksi). IA:n arvo riippuu poikkipinnan muodosta ja akselista, jonka suhteen se 

on laskettu. Kuvan 2 merkintöjen mukaisesti pintahitausmomentti suorakaiteelle kuvaan 

merkityn akselin suhteen on 

12
/

3
 

3
3

2/

2/2/

2/

2

2/

2/

2 ba
s

b
dsbsdAsI

a

aa

a

a

a

A 




 .   (5) 

 

Kuva 2. Tangon poikkileikkauskaavio pintahitausmomentin laskemisessa. 
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Ympyrän muotoiselle poikkipinnalle on vastaavasti (johtaminen jätetään harjoitukseksi)  

644

44 dr
I A


 ,      (6) 

misssä r on ympyräpinnan säde ja d ympyräpinnan halkaisija.  

1.4 Kaareutumissäde 

Jotta kimmokerroin E voidaan laskea, tulee tuntea myös kaareutumissäde R. Jos taipumaa 

tarkastellaan x- ja y-koordinaattien avulla kuvan 3 mukaisesti, pienille taipumille pätee 

1/R  d
2
y/dx

2
 (yksityiskohtainen johtaminen: ks. [1]). Yhtälö 4 saadaan tällöin muotoon 

MS  EIA
d2y

dx
2 .      (7) 

Koejärjestelyssä tutkitaan molemmista päistä tuettua, keskeltä kuormitettua tankoa.  

Laskuja varten valitaan origo kuormituspisteeseen. Kun tankoa kuormitetaan keskeltä 

voimalla F, pyrkivät F/2:n suuruiset tukivoimat taivuttamaan tankoa. Vaaditaan, että 

ulkoisten voimien momentti Mu pisteessä (x,y) on yhtä suuri kuin tangon sisäisten 

jännitysvoimien momentti: 

 

 

Kuva 3. Taivutettu tanko ja kaareutumissäde R. 

  EIA
d2y

dx
2 
F

2
(
l

2
 x) ,      (8) 
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missä l on tangon pituus. Erottamalla muuttujat x ja y ja integroimalla kahdesti 

(erinomaista harjoitusta!) saadaan lauseke muotoon 

)
64

(
2

32 xlxF
yEI A   ,     (9) 

josta y(x) eli y:n arvo x:n funktiona on 

  )
64

(
2

)(
32 xlx

EI

F
xy

A

 .     (10) 

Tuen kohdalla x = l / 2, joten siinä kohtaa  

  y 
Fl3

48EIA
.       (11) 

Tämä tulos antaa siis voiman F tangon keskikohtaan aiheuttaman poikkeaman suuruuden, 

kun tangon tukipisteiden etäisyys on l, pintahitausmomentti IA ja tangon materiaalin 

kimmokerroin E. 

 

Harjoitustehtävä:   

a) Kuinka paljon taipuu kahdesta pisteestä tuettu metallitanko, jos sen keskikohtaa 

kuormitetaan 1,0 kg punnuksella? Tangon tukipisteiden etäisyys on 0,50 m ja 

poikkileikkaus on suorakaiteen muotoinen (leveys b = 1,0 cm ja paksuus a = 0,50 cm) 

(vrt. kuva 1). Laske taipuma sekä alumiini- että terästangolle; tarvittavat 

kimmokerrointen arvot löytyvät esim. MAOL-taulukoista [1] tai viitteestä [2]. 

b) Taipuvatko tangot enemmän vai vähemmän, jos ne käännetään siten, että leveys on 

0,50 cm ja paksuus 1,0 cm? Perustele. (Taipumien lukuarvoja ei tarvitse laskea.) 

c) Kumpi taipuu helpommin, tanko, jonka poikkileikkaus on neliönmuotoinen (sivun 

pituus = s) vai tanko, jonka poikkileikkaus on ympyränmuotoinen (halkaisija = s)? 

Tangot on tehty samasta materiaalista. 

2Mittauslaitteisto 
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Tutkittava tanko lepää vaakatasossa kahden tukipisteen varassa (statiivit). Tangon tukien 

kiinnityksessä pitää muistaa, että suorakaiteen muotoisen tangon poikkileikkauksen on 

oltava vaakasuorassa. Tangon keskikohtaan asetetaan riippumaan eripainoisia punnuksia, 

joiden aiheuttama taipuma mitataan mikrometriruuvilla tangon puolivälistä. Tarkastelu 

tehdään erilaisille sauvoille.  

3 Mittaukset 

Sauvojen dimensiot mitataan mahdollisimman huolellisesti työntömitalla tai 

mikrometriruuvilla. Tankoa kuormitetaan keskeltä ja määritetään taipuma ylätankoon 

kiinnitetyllä mikrometriruuvilla. Työssä käytetään ainakin kolmea eri tankoa. 

Tutkittavien sauvojen tulee olla ainakin kahta eri materiaalia ja poikkileikkaukseltaan 

kahta eri tyyppiä (suorakaide ja ympyrä).  

4Tulosten käsittely 

Piirretään keskikohdan taipuma y kuormittavan voiman F funktiona. Pienimmän 

neliösumman sovitus
1
 antaa pisteiden kautta kulkevan suoran kulmakertoimen 

(virhearvioineen).  Kulmakertoimen avulla saadaan laskettua
2
 kimmokerroin E (vrt. 

yhtälö 11). Määritetään kimmokertoimet työssä käytetyille sauvoille ja verrataan niitä 

kirjallisuusarvoihin [1,2]. 

Kimmokertoimien arvojen virheet määritetään maksimi-minimi -keinolla
2
 joko suoraan 

laskemalla maksimi- ja minimiarvot ja näiden avulla virhe tai käyttämällä tulon ja 

osamäärän suhteellisten virheiden muistikaavaa (ks. Laboratoriotöiden perusteet -

luennot). 

Lähteet: 

[1] MAOL ry., MAOL-taulukot 1.-4. uudistettu painos, Otava, 2003 

[2] Pennala, Erkki. Lujuusopin perusteet. Helsinki: Otatieto OY 1995, luku 4, s. 91- 

                                                 

1
 Ks. tarvittaessa Capstone -ohjeen luku 6.1, Originin ohjeen luku 5.1 tai Gnuplotin ohjeen luvut 4 ja 5. 

2
 Koska sama lasku toistetaan kaikille sauvoille virhelaskuineen, kannattaa vaivan säästämiseksi käyttää 

esim. Exceliä apuna (vinkkiä laskujen tekemiseen löytyy tarvittaessa työohjeen lopussa olevasta liitteestä). 
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Liite: Laskujen laskeminen taulukkolaskentaohjelmalla (esim. Excel) 

Laskujen tekeminen tietokoneella säästää vaivaa varsinkin silloin, kun samoilla kaavoilla 

tarvitsee tehdä monia toistoja. Myös mahdolliset virheet pystyy korjaamaan nopeasti. 

1) Ensimmäiseksi kannattaa kirjoittaa työssä käytettävien suureiden nimet (ja yksiköt) 

ohjelman (esim. Excel) työkirjan ylimmälle riville (ks. kuva 1, vrt. myös Excel-ohjeen 

luku 1.1). 

2) Tämän jälkeen kirjataan ensimmäiseen tankoon liittyvät mittaustulokset sekä 

suoransovituksella määritetty kulmakerroin seuraavalle riville. Ohjelmoidaan 

pintahitausmomentin ja kimmokertoimen laskukaavat kyseisiin soluihin (ks. 

tarvittaessa apuja Excel-ohjeen luvuista 1.2 ja 1.3). 

3)  Kimmokertoimen maksimi- ja minimiarvot saadaan, kun sijoitetaan seuraaville riveille 

mittaustulosten maksimi- tai minimiarvot oikeilla tavoilla (mieti kimmokertoimen 

laskukaavan avulla, miten valinnat pitää tehdä, jotta saadaan kimmokertoimen 

maksimi tai vastaavasti minimi). Käytetyt laskukaavat voidaan kopioida ensiksi 

lasketulta riviltä (kopioinnin tekeminen on selitetty Excel-ohjeen luvussa 1.2). 

4)  Muiden tankojen laskut tehdään vastaavasti seuraaville riveille – kaavat voidaan 

kopioida aina edellisiltä riveiltä. Muista kuitenkin muuttaa pintahitausmomentin 

laskukaava siirryttäessä suorakulmaisesta tangosta pyöreään tai päinvastoin. 

 

 

Kuva 1. Laskujen laskeminen Excelin avulla. 


