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Tiivistelmä

Työn aiheena oli mallintaa keinun pyörimistä ja ryhmämme päätyi tekemään mittauksia Oulun 
normaalikoulun pihalla olevalla keinulla. Näiden mittausten perusteella päädyimme kahteen 
erilaiseen malliratkaisuun. Ensimmäinen malli perustuu käytännössä suoraan saatuihin 
mittaustuloksiin ja sen vahvuutena on erityisesti pyörimisen mallintaminen koko pyörimisen ajan. 
Mallissa on kuitenkin merkittäviä puutteita oletuksien suhteen, esimerkiksi oletetaan, että massa ei 
vaikuta pyörimisliikkeeseen. Toinen malli perustuu ajatukseen keinun pyörimisen 
samankaltaisuudesta torsioheilurin kanssa. Malli perustuu pyörimisen fysikaaliseen liikeyhtälöön ja 
ottaa huomioon väliaineen vastuksen vaikutuksen. Voidaan olettaa, että malli sopii useimpien 
keinujen pyörimisen mallintamiseen, kunhan jokaiselle keinulle ominainen torsiovakio ja keinujan 
massasta ja muodosta riippuva hitausmomentti saadaan kokeellisesti määritettyä. 

Molemmat mallit vastaavat kohtuullisen hyvin mittaustuloksia, mutta jos halutaan valita toinen 
malleista, niin liikeyhtälöön perustuva malli on parempi vaihtoehto yleispätevyyden vuoksi. 
Liikeyhtälöön perustuva malli mallintaa käytännössä pyörimistä harmonisen liikkeen avulla ja tämä 
on mittaustulosten perusteella oikeansuuntainen tulos, kun keinun kiertymän amplitudi pysyy 
riittävän suurena.

Molemmat mallit jättävät huomiotta keinun kiertymisen aiheuttaman keinun nousemisen ja tästä 
syntyvän potentiaalienergian. Tämän potentiaalienergian suuruus on suoraan verrannollinen 
keinujan massaan, joten on mahdollista, että keinun pyöriminen ei noudata kumpaakaan mallia, kun 
keinujan massa on tarpeeksi suuri. Voidaan kuitenkin sano, että molemmat mallit mallintavat 
tutkimuskohteena olleen keinun pyörimistä kohtuullisesti tietyin rajoittein, mutta haettaessa yleistä 
mallia, on järkevämpää ottaa mallin pohjaksi liikeyhtälöön perustuva malli ja lisätä siihen 
tarpeellisia muuttujia mallin parantamiseksi.  
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Käytetyt merkinnät

Malliin1liittyvät merninnät

x0=Keinullealkutilanteessa annettu kiertymä , yksikkönä radiaani
xn=Keinun saamien peräkkäisten kiertymienääripoikkeamien itseisarvo ,n=1,2 ,3 ,...
h x0 , t =Keinun sijainnin funktio , joka riippuualkuarvosta xo ja ajasta t
x t =Keinun sijainti radiaaneina ajan suhteen
g  x=Kiertymän x purkautumiseen kuluvanajan ja alkukulmanvälinenriippuvuus
f t=Ajasta riippuva funktio , jokamääritetään annettujenmittaustulosten perusteella
a ,b=reaalilukuvakioita ,määritelläänannettunalkuarvon perusteella

Malliin2 liittyvät merkinnät

M=Keinun kiertymistä vastustava momentti
k=torsiovakio , vastaa jousivakiota kiertymisen suhteen
J=keinun hitausmomentti
b=väliaineen vastuksen kertoimenareaalilukuvakio
t=kulman suuruus ajan funktionats. keinun sijainti hetkellä t
t =' t =Keinun kulmanopeus ajan funktiona , sijainnin1.derivaatta
t =' ' t =Keinun kulmakiihtyvyysajan funktiona , sijainnin 2.derivaatta
 ,=karakteristisen yhtälön imaginaariset ratkaisut
c , d=imaginaarilukujenreaalilkukertoimet
m=keinujan massa
0=alkuehtona annettu kulman suuruus ajanhetkellä 0
0=alkuehtona annettu kulmanopeuden suuruus ajan hetkellä0
T=Harmonisenvärähtelyn jaksonaika
i , j=suorakulmaisen levyn pituus jaleveys

Muut merkinnät

sn=otoksen keskihajonta
N=otoksenhavaintojenlukumäärä
s xn
=keskiarvon keskivirhe



Johdanto

Valitsimme harjoitustyömme aiheeksi keinun pyörimisen. Aihe tuntui aluksi helpolta ja 

mielessämme kangasteli hyvinkin universaali ja elegantti kaikkia maailman keinuja mallintava työ. 

Aihe tuntui kiinnostavalta varmasti osaksi myös siksi, että jokaisella osanottajalla oli varhaisilta 

kouluajoilta kokemusta mallinnettavasta aiheesta - siis kokemusta keinulla pyörimisestä sen 

pystyakselin suhteen, jonka seurauksena oli tavallisesti  pahoinvointia ja tasapainohäiriöitä.

Asetimme tavoitteeksemme rakentaa mallin, jonka nojalla keinun käyttäytymistä voisi käytännössä 

simuloida. Ongelmaksi muodostui kitkan vaikutuksen määrääminen ja pian ilmeni, ettei olisi 

ainakaan kovin helppoa rakentaa yleispätevää mallia, joka ei samalla sisältäisi tolkutonta määrää 

muuttujia, joita ei käytännössä pystyttäisi määräämään. Dimensioanalyysistäkään ei ollut apua. 

Päädyimme pyörittämään keinua Oulun normaalikoulun pihalle.

Fysikaalisessa mielessä pyörivän keinun käyttäytyminen muistuttaa suuresti vaimenevan jousen 

käyttäytymistä, joten tuntui luontevalta valita harmoninen värähtelijä mallimme perustaksi. Keinun 

käyttäytyminen ei kuitenkaan ole luonteeltaan yhtä sievää kuin harmonisen värähtelijän, jolle 

voidaan helposti määrätä jousivakio. Tehtävää helpottaaksemme päädyimme konstruoimaan 

mallimme ikään kuin tilaustyönä Oulun normaalikoululle mallintaen koulun sisäpihalla sijaitsevaa 

pihakeinua. Palkkaa emme työstä saaneet, mutta sisäistä tyydytystä tieteen tekemisestä sitäkin 

enemmän. 



Malli 

Mieluiten käsittelisin keinua jousivärähtelijänä, mutta saatavilla olleet newtonmittarit oli tarkoitettu 
liian pienille voimille, jotta tarvittavat mittaukset olisi ollut mahdollista tehdä (lähinnä jousivakion 
määrittely). Tämän vuoksi joudun tyytymään erään erikoistapauksen tilastolliseen käsittelyyn, 
tarkemmin ottaen Oulun normaalikoulun pihalla olevan keinuun. Mallintamisen kohde oli varsin 
tavallinen pihakeinu, jossa 41 cm leveä muovinen istuinosa on kiinnitetty 168 cm pitkillä ketjuilla 
puuparruun. Keinun erikoisuutena on, että ketjujen leveys on ylhäällä 55 cm, jolla on tietysti jonkin 
verran vaikutusta keinun käyttäytymiseen. Massalla ei mallin kannalta ole merkitystä, mutta edes 
jotakuinkin sievän liikkeen aikaansaamiseksi asetimme keinuun noin 4 kg painavan koulurepun. 

Mallissani on yksi parametri, keinulle aluksi annetun kiertymän suuruus radiaaneina, jota merkitään 
x0, sekä yksi tilamuuttuja, aika jota merkitään t. Vastemuuttujana on keinun kiertymä radiaaneina 
hetkellä t, merkitään x.

h(x0, t) = x  

Keinu pyörii pituusakselinsa ympäri, merkitään sen näin saamia ääripoikkeamia x0, x1, x2, x3, jne. 
Oletetaan, että keinun pyörimisen vaimenemisen suhteellinen määrä ei riipu kiertymien 
suuruudesta, eli löytyy jokin vakio C, siten että:

                                                                         xn1=−C xn∀ n∈ℤ.

Tällainen vakio on tehtyjen mittausten perusteella suunnilleen C=1
2 . Kuvassa 1 on ilmaistu x-

akselilla kiertymien arvo täysinä kierroksina ja y-akselilla on suhdeluku C, kaavioon on merkitty 
myös mittauksissa saadut arvot. Huomioitavaa on, että suuremmilla kierrosmäärillä (>8) keinun 
pyörimisessä on selvästi havaittavaa sivuttaisheiluntaa ja tämä vaikuttaa voimakkaasti keinun 
pyörimiseen, eikä tässä esitetty C enää päde.

      Kuva 1 Peräkkäisten kiertymien ääripoikkeamien suhdeluku eri kierrosmäärillä

Tämän lisäksi täytyy löytää riippuvuus kiertymän suuruuden ja sen purkautumiseen kuluvan ajan 
välillä. Tämä yhteys näyttäisi olevan ainakin lähellä funktiota g  x= x , jonka kuvaaja on 
piirretty kuvaan 2 yhdessä eräiden mitattujen arvojen kanssa. 



Kuva 2 Kiertymän ja siihen kuluvan ajan välinen riippuvuus kiertymän funktiona

Aikomus on nyt rakentaa malli muotoon: h x0, t = x0C
f  tcos f t  jollakin funktiolla f, jolle 

voidaan löytää pistearvoja edellä johdettujen funktioiden avulla. Oletetaan lisäksi että kunkin 
kiertymän xn muodostumiseen ja purkautumiseen kuluu suunnilleen yhtä kauan aikaa.
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Alustavan analyysin nojalla arvioidaan funktiota f tangentti-funktion avulla, eli f(t) = a tan(bt). 
Ylläolevasta raja-arvosta voidaan päätellä vakion b arvo, minkä jälkeen vakio a on samoin helposti 
löydettävissä, jolloin malli on käytännössä katsoen valmis.
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Kuvassa 3 mallin kuvaaja tilanteessa x0 = 5*2π ja todellisuudessa mitatut kiertymien arvot.

 

Kuva 3 Havainnot ja muodostettu malli ajan funktiona



Ratkaisut

Vaihtoehtoisena ratkaisuna tarkastellaan keinun pyörimistä Torsio-heiluriin samaistettavan 
liikkeenä. Torsioheiluri on heiluri, jossa langan varassa oleva paino pyörii akselinsa ympäri ja 
kiertää näin lankaa. Keinun tapauksessa kiertyminen tapahtuu kahden kannatusköyden suhteen, 
mutta liike on niin lähellä torsioheilurin vastaavaa, että keinun liikkeen samaistaminen 
torsioheilurin liikkeeseen on mielekästä mallinnuksen kannalta .Torsioheiluri on fysikaalisesti 
samaistettavissa jouseen siinä mielessä, että langan kiertymistä vastustava momentti M noudattaa 
Hooken lakia M=−k  . Oletetaan lisäksi, että keinuun kohdistuva kitkasta johtuva väliaineen 
vastus on verrannollinen keinun kulmanopeuteen  . Tällöin pyörimisen liikeyhtälöksi saadaan

J =−k−b
Otetaan huomioon, että kulmanopeus on kulman 1. derivaatta ajan suhteen ja kulmakiihtyvyys 
vastaavasti kulman 2. derivaatta ajan suhteen, merkitään t =' ja t =' ' . ja muokataan 
hieman yhtälöä.  Näin saadaan seuraava vakiokertoiminen toisen kertaluvun homogeeninen 
lineaarinen differentiaaliyhtälö.

' ' b
J
' k

J
=0

Differentiaaliyhtälö voidaan ratkaista käyttämällä yritettä =e t , jolloin'=e t ja' '=2 e t

Sijoitetaan yritteet ja otetaan saadusta yhtälöstä e t yhteiseksi tekijäksi, jolloin saadaan seuraava 
karakteristinen yhtälö.

2 b
J
 k

J
=0     

Tämä voidaan ratkaista helposti käyttämällä toiseen asteen ratkaisukaavaa. Ongelmana on kuitenkin 
se, että mittausvälineiden puuttumisen vuoksi torsiovakiolle k ei saatu määritettyä arvoa, 
hitausmomentti J voidaan laskea suunnilleen ja väliaineen vastukseen liittyvää vakiota b ei voi 
mitenkään luotettavasti arvioida annetuilla tiedoilla. Mittaustuloksista voidaan kuitenkin päätellä, 
että keinun pyöriminen on jaksollinen, vaimeneva värähtely. Tällöin harmonisen värähtelyn teorian 
perusteella1 saadaan, että karakteristisen yhtälön juuret ovat imaginaarisia =die ja=d−ie .
Tällöin differentiaaliyhtälön ratkaisuna2 saadaan seuraava funktio

t =c1e
dt sin etc 2e

dtcos et 
Vakiot c1 ja c2 voidaan ratkaista annettujen alkuehtojen 0 ja0 perusteella.

Ratkaisua ei voida tarkasti esittää tällä tavalla puutteellisten mittausvälineiden ja siten puutteellisten 
mittaustulosten takia, joten päätin simuloida ratkaisua Matlab-ohjelman avulla. Ajatuksena oli, että 
annetaan vakioille b,k,J jonkinlaiset alkuarvaukset ja tulostetaan Matlabin avulla ratkaisun kuvaaja 
samaan koordinaatistoon mittaustulosten kanssa. Tämän jälkeen muokataan vakioiden arvoja siten, 
että differentiaaliyhtälön ratkaisuna saatu funktio sopii yhteen mittaustulosten kanssa. Keinujan 
hitausmomenttia voidaan arvioida suorakulmaisen levyn hitausmomentin avulla. 
Mittauskohteessamme olevassa keinussa oleva istuinosa oli 41 cm leveä ja jonka lisäksi 
kiinnitimme istuin osan alapuolelle noin 4 kg painavan repun ristiin istuinosan leveämpään 
suuntaan nähden. Näin muodostui suunnilleen suorakulmaisen muotoinen alue, jonka 

hitausmomentiksi voidaan arvioida J= 1
12

m i 2 j 2= 1
12

∗40.4120.502≈0.09734  .



Tämän jälkeen keinun torsiovakio voidaan arvioida arvioida harmonisen värähdysliikkeen 
jaksonajan kaavasta 

T=2 J
k

Mittaustuloksista saadaan, että kun aloituskulmana on 10 radiaania, niin jaksonaika on 14.673 
sekuntia. Sijoittamalla hitausmomentti ja jaksonaika kaavaan (5), saadaan ratkaisuksi torsiovakiolle 
likiarvo k≈0.01785. Vakion b:n arvoa ei voi mitenkään järkevästi arvioida, mutta voidaan olettaa 
, että se vaikuttaa pääasiassa heilahtelun vaimenemisen nopeuteen. Joten sitä voidaan muuttaa 
tarpeen vaatiessa. Kokeilemalla eri vakion arvoja, päästään havaintoja kohtuullisen hyvin 
vastaavaan tulokseen arvoilla k=0.0115 , b=0.014 , J=0.09734 . Differentiaaliyhtälön ratkaisuna 
kyseisillä vakioiden arvoilla saadaan kuvassa 4 näkyvä funktio, jossa funktiota on verrattu 
mittaustuloksiin. 

Kuva 4 Differentiaaliyhtälön ratkaisu verrattuna mittaustuloksiin

Matlab-ohjelman ajoon liittyvät tarkemmat koodit löytyvät liitteestä 1. 



Menetelmät

Kahden mallin vertailu on järkevintä aloittaa niiden vastaavuudesta tehtyihin havaintoihin. 
Vertailemalla kuvaa 3 ja kuvaa 4 saa nopeasti yleisen kuvan siitä, miten hyvin muodostettu malli 
vastaa havaintoja. Voisi olettaa, että ensimmäinen malli sopisi paremmin havaintoihin, sillä sehän 
on käytännössä generoitu saatujen mittaustulosten perusteella. Näyttäisi kuitenkin siltä, että 
harmonisen liikkeen liikeyhtälöön perustuva malli sopii paremmin mittaustuloksiin. Ensimmäisessä 
mallin luomisessa täytyy olla jotain, joka aiheuttaa selvää virhettä, koska kuvasta 3 näkee selvästi, 
että mallin paikkafunktio ei vastaa kovin hyvin kahden ensimmäisen heilahduksen tuloksia. 
Mittaukset olivat kuitenkin puutteellisia, eikä kuvasta 3 näe sitä käytännössä selvästi havaittavaa 
seikkaa, että pyörimisen jaksonaika lyhenee selvästi pyörimisen jatkuessa. Erityisesti se jyrkkenee 
rajusti, kun heilahtelun amplitudi ei enää ylitä puolta kierrosta, jonka jälkeen pyöriminen tasaantuu 
hiljalleen ja kestää kohtuullisen kauan. Tässä mielessä mallin funktio on oikeanmuotoinen siinä, 
että pyörimisen jaksonaika lyhenee pyörimisen kuluessa. Mallin 1 poikkeavuus havainnosta johtuu 
luultavasti siitä, että oletus kiertymän purkautumisajan olevan suoraan verrannollinen kiertymän 
alkuarvosta ei liene kovin totuudenmukainen. 

Torsioheilurin ajatukseen ja siitä kehitettyyn liikeyhtälöön perustuva malli näyttää vastaavan hyvin 
havaintoja ainakin yhden jaksonajan verran. Tämä on siinä mielessä järkevää, että kuvasta 2 
nähdään purkautumisajan olevan jokseenkin lähellä vakiota, kun alkukulman suuruus on välillä
0∈[4 ,16]. Näillä kulmilla pyöriminen on jokseenkin säännöllistä, eikä pyörimistä 

haittaavaa sivuttaisheiluntaa esiinny merkittävästi. Malli perustuu harmoniseen värähtelyyn ja 
tällöin oletuksena on, että heilahtelin jaksonaika on vakio. Tämän oletuksen oikeellisuus on kuvan 2 
perusteella jokseenkin kyseenalaista, mutta keinun pyörimisen jaksonaika on kuitenkin jokseenkin 
lähellä vakiota, kun pyörimisen amplitudi pysyy yli puolen kierroksen.

Voidaan siis sanoa, että ensimmäinen malli toimii paremmin, jos halutaan tarkastella pyörimisen 
koko aikaa, eikä vain pyörimisen alkuosaa. Liikeyhtälöön perustuva malli toimii hyvin niin kauan 
kuin jaksonajan vakio-oletus pätee suunnilleen eli kun pyörimisen amplitudi pysyy tarpeeksi 
suurena.



Tulokset

Ensimmäisen mallin pääasiallinen ongelma on se, että sen kattavuus on kyseenalainen. Mallia ei 
luotettavasti käyttää yleispätevänä keinun pyörimisen mallina, koska se perustuu yhden keinun 
pyörimisestä saatuihin mittaustuloksiin. Malli on sovitettu pelkästään yhden keinun pyörimisestä 
saatuihin mittaustuloksiin, mutta voidaan ajatella, että malli käy muidenkin keinujen 
mallintamiseen, kun keinun dimensiot ovat riittävän lähellä mallina käyttämäämme keinua. Myös 
oletus siitä, että keinujan massa ei vaikuta pyörimiseen on kyseenalainen. Ajateltaessa pyörimistä 
yleisesti hitausmomentti, joka rippuu massasta, vaikuttaa huomattavasti pyörimiseen, erityisesti 
pyörimisen nopeuteen. Suurin puute mallissa on kuitenkin se, ettei mallia voida yhdistää 
pyörimiseen liittyviin fysikaalisiin lainalaisuuksiin. Kyseessä on kuitenkin pyörimisliike, joten 
mallin kehittäminen riippumattomana pyörimiseen liittyvistä laeista ei liene järkevää ja tällaisen 
mallin kehittäminen on viimeinen vaihtoehto, jos parempaa mallia ei saada aikaiseksi. Toisaalta 
mallilla on joitain hyviäkin puolia, kuten se, että siinä pyörimisen jaksonaika pienenee, kun 
pyöriminen etenee.

Ratkaisut-osiossa esitelty malli perustuu pyörimiseen liittyviin yleisesti tunnettuihin lakeihin ja 
lainalaisuuksiin. Malli perustuu oletukseen siitä, että keinun pyöriminen on jokseenkin 
samankaltaista torsioheilurin kanssa. Tämä on jokseenkin järkevää, sillä ilmiö on hyvin 
samankaltainen suurimpana erona se, että keinun tapauksessa kiertyminen tapahtuu kahden käyden 
kietoutumisena toistensa ympäri yhden käyden ympäri kiertymisen suhteen. Tällöin päädytään 
harmoniseen liikkeeseen ja siihen perustuvaan liikeyhtälöön, jonka ratkaisuna saadaan 
mittaustuloksiin kohtuullisen hyvin perustuva ratkaisu. Malli perustuu fysiikan peruslakeihin, joten 
sen voidaan olettaa käyvän yleisenä mallina keinun pyörimiseen. Mallissa olevat parametrit 
hitausmomentti ja torsiovakio voidaan määrittää  sopivilla mittavälineillä mille tahansa keinulle. 
Malli näyttää toimivan hyvin, kun pyörimisessä kulman amplitudi pysyy riittävän suurena. Tämä 
onkin mielestäni keinun kiertymisen kiinnostavin vaihe. Malli ei sovellu kovin hyvin pyörimisen 
loppuvaiheeseen, mutta tämä ongelma voidaan tarvittaessa ohittaa antamalla mallille tietyt rajat, 
joiden rajaamalla alueella malli toimii hyvin. Muuttamalla Matlab-koodissa differentiaaliyhtälön 
vakiokertoimia, muuttuu ratkaisuna saatava funktio nopeasti. Erityisesti kasvattamalla väliaineen 
vastukseen liittyvää kerrointa b, muuttuu ratkaisuna saatava funktio nopeasti siten, että kiertymisen 
amplitudit pienenevät rajusti ja kasvattamalla kerrointa tarpeeksi päästään malliin, jossa pyöriminen 
pelkistyy yhteen purkautumiseen.

Keinulla tekemämme mittaukset rajoittuivat mittauksiin, jossa keinujan sijalla oli 4 kg painava 
reppu. Mittasimme lähinnä pyörimisen nopeutta väliajoilla kierroksen välein käsiajanotolla ja 
havainnoimme lisäksi kahden peräkkäisen kiertymän amplitudien suhdetta. Seuraavassa taulukossa 
1 kierrosväliajat aloituskulmana 5 kierrosta. Mittaukset tehtiin 5 kertaa ja laskettiin tuloksien 
keskiarvot, joten taulukossa on on annettu myös otoksen keskihajonnat sn  ja keskiarvon 

virhearviot kaavasta sxn
=

sn
N 

Taulukko 1 Mittaustulokset aloituskulmana 5 kierrosta

Sijianti 8π 6π 4π 2π 0 -2π -4π -5π -3π -π π
Keskiarvo 1,810 2,856 3,766 4,604 5,408 6,244 7,454 9,357 12,283 16,664 22,862

Keskihajonta 0,125 0,117 0,063 0,119 0,093 0,187 0,234 0,365 0,241 0,239 0,309
Virhearvio 0,056 0,052 0,028 0,053 0,042 0,084 0,105 0,163 0,108 0,107 0,138



Näyttäisi siltä, että mittausten määrä ei ollut riittävä, koska virhearvio on suurimmillaan 0,15 
sekunnin luokkaa ja mittaustuloksen luotettavuuden takia olisi syytä päästä paljon tarkempiin 
tuloksiin. Mittaustuloksissa yksi mittaus poikkesi kuitenkin merkittävästi muista, joten se selittää 
suurimman osan virheen suuruudesta. Peräkkäisten kiertymien amplitudien suhteet on esitelty 
kuvassa 1.



Johtopäätökset

Molemmat mallit mallintavat kohtuullisen hyvin keinun pyörimistä annetuilla parametreilla Mallin 
suurimpana heikkoutena on sen heikko yleispätevyys, sillä se on generoitu yhdestä keinusta ja sen 
pyörimisestä saadun mittaustulosten perusteella. Malli toimii kohtuullisen hyvin annetulle keinulle 
ja ottaa huomioon muutamia pyörimisen erityispiirteitä, kuten pyörimisen jaksonajan lyhenemisen, 
kun pyöriminen edistyy. Mallissa on kuitenkin selviä puutteita oletuksien suhteen. Oletus siitä, että 
massa ei vaikuta pyörimiseen on erityisen epäilyttävä, koska pyörimiseen fysikaaliseen ajatteluun 
kuuluu olennaisena osana massan ja sitä kautta hitausmomentin vaikutus pyörimisliikkeeseen. 
Ratkaisussa ei myöskään käytetä apuna mitään pyörimisliikkeeseen liittyviä fysikaalisia 
lainalaisuuksia. Mallin ratkaisufunktio on kuitenkin sini/kosini-käyrän muotoinen, joten ratkaisussa 
on yhteisiä elementtejä harmonisen liikkeen kanssa, joten ei mallia voi täysin asiayhteydestä 
irrotettuna pitää. Malli ei ota myöskään huomioon monia mahdollisia muuttuvia parametreja, jotka 
voivat vaikuttaa pyörimiseen. Esimerkiksi voidaan olettaa, että keinujan massan lisääminen 
hidastaisi pyörimistä, mutta malli ei ota tällaista mahdollisuutta huomioon. Mallissa ei mitenkään 
erityisemmin selvitetä liikettä vastustavien voimien tarkempaa vaikutusta pyörimiseen. Mittauksia 
tehtäessä käy selväksi, että pyöriminen hidastuu kohtuullisen nopeasti, joten vastusvoimilla pitäisi 
olla merkittävä osa mallissa. Mallin tapauksessa tämä tosin on otettu epäsuorasti huomioon 
määrittelemällä peräkkäisten amplitudien arvot ja näin käytännössä simuloida vastusvoimien 
vaikutusta.

Ratkaisussa esitetty mallin vahvuus on siinä, että se perustuu fysiikan lainalaisuuksiin ja sitä 
voidaan siten pitää yleispätevänä mallina, kunhan malliin liittyvät vakiot selvitetään mittaustulosten 
perusteella. Malli perustuu harmoniseen liikkeeseen ja soveltaa torsioheilurin ideaa keinun 
pyörimiseen. Harmoniseen liikkeeseen perustuvat oletukset pätevät tietyin rajoituksin joten voidaan 
sanoa mallin ennustavan keinun pyörimistä hyvin, kun kiertymisen amplitudit pysyvät riittävän 
isoina. Mallia voidaan käyttää hyvin yleismallina keinuille, kunhan mallin keinusta riippuvat 
parametrit selvitetään kokeellisesti. Heikkona puolena lähinnä se, että mallin ennustaa keinun 
pyörimistä huonosti, kun kulman amplitudit ovat alle puoli kierrosta. Toisaalta tämä mallin 
heikkous ei leine kovin vakavaa, koska mielenkiintoisin osa liikettä on pyöriminen muutaman 
ensimmäisen jaksonajan verran ja tällä alueella malli toimii hyvin.

Molempien mallien heikkoutena voidaan pitää sitä, että kumpikaan malli ei ota huomioon keinun 
nousemista kiertymisen aikana. Tällöin voidaan ajatella, että keinulle kertyy kiertymiseen liittyvän 
potentiaalienergian lisäksi myös keinun noususta johtuvaa potentiaalienergiaa. Itse asiassa on 
mahdollista, että kun keinujan massa on tarpeeksi suuri, niin suurin osa keinun kiertymisessä 
syntyvästä potentiaalienergiasta ei johdukaan kiertymisestä vaan keinun noususta. Tällöin voi olla, 
että  harmoniseen liikkeeseen perustuva malli ei ole paras tapa mallintaa ongelmaa. Kumpikaan 
malli ei myöskään ota huomioon, keinun suhteita. Voidaan olettaa, että keinun leveys vaikuttaa 
huomattavasti pyörimiseen siten, että kapeampi keinu pyörii huomattavasti pitempään. Tässä 
tapauksessa on toki mahdollista, että keinun dimensiot vaikuttavat vain keinun nousun määrään.

Mallien testaamiseksi olisi järkevää tehdä enemmän mittauksia ja vertailla esimerkiksi massan 
mahdollista vaikutusta pyörimisliikkeeseen. Sopivien mittareiden avulla myös keinun torsiovakion 
määrittäminen olisi mahdollista ja tällöin saataisiin tarvittavaa lisädataa mallien realistisuuden 
tarkempaa arviointia varten.
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Liitteet

Differentiaaliyhtälön ratkaisuun liittyvä Matlab-koodi

m-tiedosto funktiota varten

function xe=jousi(t,x)

    k=0.0125; b=0.016; J=0.10666; 

    A=[0 1; -k/J -b/J];

    b=[0,0];

    xe=A*x+b'; 

Komentokehotteeseen kirjoitettava koodi

t0=0; tfin=40;

x0=[10*pi;0];

[t,x]=ode23('jousi',t0,tfin,x0);

x3 = [0 1.810 2.856 3.766 4.604 5.408 6.244 7.454 9.358 12.218 13.748 15.598 17.508]

y3 = [10*pi 8*pi 6*pi 4*pi 2*pi 0 -2*pi -4*pi -5*pi -3*pi -1*pi 1*pi 2.4*pi]

[t,x]=ode23('jousi',t0,tfin,x0);

plot(t,x(:,1),x3,y3,'o');

ylabel('y (radiaania)');

xlabel('x (t)');

title('Differentiaaliyhtälön ratkaisu');   

legend('Differentiaaliyhtälön ratkaisu','Mittaustulokset');
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