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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Ai2Ai-yritykselle. Opinnäytetyössä tarkoituksena on 

tutkia ja selvittää interaktiivisen sensoripallon paras mahdollinen pintamateriaali ja etsiä 

erilaisia keinoja parantaa pallon sisärakennetta.  

Lasten ja nuorten liikkuminen on laskenut huomattavasti lähivuosina. Interaktiivinen sen-

soripallo on kehitetty ratkaisemaan muun muassa tätä ongelmaa. 

Opinnäytetyön alussa selostetaan, mitä interaktiivisuus tarkoittaa, sekä materiaalin va-

linnan suorittamiseen tarvittavat taulukot, menetelmät ja täyttöohjeet. Alussa kuvaillaan 

myös interaktiivisen sensoripallon merkitystä. 

Työn lopussa kuvaillaan pintamateriaalin valintaa ja vertaillaan eri runkomateriaaleja. Si-

särakenteen kehitystä selvitetään eri ominaisuustaulukoiden avulla ja niiden tutkimisella.  
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2 INTERAKTIIVISUUS 

Interaktiivisuus, eli vuorovaikutus, on ihmisten ja asioiden välistä tiedonsiirtoa. Interaktii-

visuus näkyy esimerkiksi tunteiden ja ajatusten, sekä tiedon ja taidon välityksenä. Inter-

aktiota tapahtuu jatkuvasti, esimerkiksi puheena, eleinä ja ääntelynä. Nykyisin interak-

tiota tapahtuu vahvasti erilaisten sähköisten laitteiden avulla, ja näiden laitteiden rooli 

kasvaa jatkuvasti. (Tukiliitto 2017.) Tästä käytetään myös nimitystä sähköinen interaktii-

visuus. 

2.1 FYYSINEN INTERAKTIIVISUUS 

Fyysinen aktiivisuus on toimintaa, jossa kuluu energiaa. Jokapäiväinen liikkuminen on 

tärkeä osa ihmisen fyysistä aktiivisuutta (Teko 2021). Fyysinen aktiivisuus kehittää ihmi-

sen fyysistä kuntoa, joka auttaa suoriutumaan fyysisesti raskaista tehtävistä. Fyysistä 

aktivisuutta esiintyy esimerkiksi portaiden kävelyssä. 

Fyysinen interaktiivisuus on fyysistä aktiivisuutta kahden ihmisen tai laitteen välillä. Kun 

kaksi henkilöä kantaa painavaa laatikkoa, käydään fyysistä interaktiota henkilöiden vä-

lillä. Fyysistä interaktiivisuutta esiintyy erilaisissa urheilu lajeissa, pihaleikeissä, sekä esi-

merkiksi virtuaalitodellisuudessa. 

2.2 SÄHKÖINEN INTERAKTIIVISUUS 

Sähköinen vuorovaikutus on vuorovaikutusta elektronisten laitteiden välityksellä. Säh-

köistä vuorovaikutusta voidaan käydä tietokoneilla, puhelimilla sekä muilla tiedonvälitys- 

laitteilla. Sähköiseen vuorovaikutukseen kuuluvat myös tietokonepelit, joissa käyttäjän 

on mahdollisuus kommunikoida tietokonepelin kanssa. (Tukiliitto 2017.) 
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3 INTERAKTIIVINEN SENSORIPALLO 

Kappaleessa käsitellään interaktiivisen sensoripallon merkitys ja rakenne. Pallon on ke-

hittänyt Ai2Ai yritys, se on protovaiheessa oleva interaktiivinen sensoripallo. Kappale 

perustuu protovaiheessa olevaan tuotteen tietoihin. 

Interaktiivinen sensoripallo on interaktiivinen laite, jossa yhdistyvät perinteiset lelut, ny-

kypäivän älypuhelimet, sekä tulevaisuuden tekoäly. Pallo on hieman golf-palloa suu-

rempi, monta erilaista sensoria sisältävä pallo.  

Sensoripallo on kehitetty ensisijaisesti ratkaisemaan kasvavia ongelmia lasten ja nuor-

ten liikkuvuudessa. Nykypäivän älypuhelimet, tabletit, sekä muut älylaitteet aktivoivat 

pääasiassa käyttäjän aivoja ja sormia, mutta eivät välttämättä ota huomioon muita ke-

honosia, aisteja, tai tunteita.  

Sensoripallo auttaa lapsia aktivoitumaan ja innostumaan liikunnasta. Sensoripallo 

myös kehittää lapsen motoriikkaa ja antaa palautetta käyttäjälleen, eri äänien ja viestien 

muodossa. Pallo hyödyntää sähköistä vuorovaikutusta käyttäjän kanssa ja aktivoi näin 

käyttäjän fyysistä liikkuvuutta, sosiaalisia taitoja sekä aivotoimintaa. 

Pallo koostuu monesta eri sensorisesta komponentista, joihin kuuluu esimerkiksi valot, 

äänet, tärinä, tuntuma sekä näyttö.  Nämä asiat ovat tärkeitä, kun suunnitellaan kiinnos-

tavaa ja innostavaa laitetta lapsille.   

Palloa pystyy käyttämään ulkona, joten palloa voidaan hyödyntää myös esimerkiksi kou-

luissa, koulujen iltapäiväkerhoissa, sekä muissa pihaleikeissä.  

Pallon käyttäjän on tarkoitus pystyä ohjelmoimaan laite omien tarpeidensa mukaan, jo-

ten pallon käyttäjäryhmä ei rajoitu vain lapsiin ja nuoriin. Palloa voidaan käyttää senso-

rina, ohjaimena, ilmaisimena, peliohjaimena, sekä monena muuna apuvälineenä käyttä-

jän haluamalla tavalla.  

Pallon kehitystä jatketaan koko ajan ja tulevaisuudessa sitä olisi tarkoitus pystyä mah-

dollisesti hyödyntämään hyvinvointiteknologiassa, esimerkiksi kuntoutuksen apuväli-

neenä. Pallon mahdollisuudet ovat rajattomat.  
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4 MATERIAALIN VALINTA 

Tuotteen suunnitteluprosessissa ovat lähtökohtana ne toiminnot, joita halutaan tuotteen 

toteuttavan. Tavoite on saada tuote toteuttamaan siltä vaaditut toiminnot tuotteen arviou-

dun käyttöajan aikana ja toivotussa käyttöympäristössä tehokkaasti, taloudellisesti ja tur-

vallisesti. Tämä tuottaa vaatimukset materiaalille ja sen ominaisuuksille.  Materiaalin kes-

tävyys on usein merkittävä tekijä kilpailukyvyn ja menestymisen osalta. (Koivisto ym. 

2010, 248.) 

4.1 Valintaprosessi 

Materiaalin valintaa tehdään tuotteen koko eliniän ajan, ja muuttuvat olosuhteet ja tek-

nologian kehitys edellyttävät jatkuvaa seurantaa ja kehitystä. Valintaprosessin avulla 

saadaan yleiskäsitys materiaalinvalinnan prosessista ja siihen kuuluvista asioista. (Koi-

visto ym. 2010, 249.)  

Materiaalin valinta muodostuu seuraavista pääkohdista. 

• Tuotteen tehtävien ja toimintojen kartoitus 

• Vaatimusprofiilin laadinta 

• Valintastrategian päättäminen 

• Materiaalin esivalinta 

• Ominaisuusprofiilin laadinta 

• Vaatimusten ja ominaisuuksien yhteensovittaminen 

• Prototyypin tai tuotteen valmistus 

• Käyttöseuranta 

• Mahdolliset uudelleen arvioinnit ja paluu valintaprosessin sopivaan vaiheeseen. 

(Koivisto ym. 2010, 249.) 

4.1.1 Tuotteen tehtävien ja toimintojen kartoitus 

Tuotteen tehtävät ja toiminnot määrittelevät pitkälti vaatimukset materiaalilta. Vaatimuk-

sia ja ominaisuuksia tarvitaan, kun lähdetään laatimaan valintaan tarvittavia taulukoita.  

Tuotteen tehtävät ja toimintojen kartoitus on usein jo tiedossa, kun tuotetta lähdetään 
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suunnittelemaan. Tuotesuunnittelun merkittävä osa on tietää tuotteen tehtävät ja toimin-

not. Tällä saadaan jo mahdollinen alkutieto mahdollisista materiaaleista ja ominaisuuk-

sista.  (Koivisto ym. 2010, 249.) 

4.1.2 Vaatimusprofiilin laadinta 

Vaatimusprofiilissa on kaikki vaatimukset, joita materiaalin ja tuotteen odotetaan kohtaa-

van suunnitellussa käyttöympäristössä. Vaatimukset ovat usein tuotteen toiminnolta, 

käyttöympäristöltä ja valmistukselta vaadittavat toiveet. Vaatimusprofiilin täyttäminen ja 

laadinta usein tapahtuu käyttäjäkokemusten, sekä omien kokemusten pohjalta. Lisänä 

voi käyttää muiden samankaltaisten tuotteiden tuotereklamaatioita, sekä vauriotapauk-

sia.  (Koivisto ym. 2010, 249.) 

Taulukko 1 Vaatimusprofiili esimerkki (Koivisto ym. 2010, 249.) 
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4.1.3 Valintastrategian päättäminen ja materiaalin karkea esivalinta 

Valintastrategiana voidaan pyrkiä mahdollisimman edulliseen valmistukseen ja pieneen 

myyntihintaan. Toinen mahdollisuus on tuottaa paras mahdollinen tuote, jonka käyttöku-

lut ovat pienimmillään (Koivisto ym. 2010, 251.) Esivalintaa tehdessä jätetään kaikki ma-

teriaalit pois, joiden ominaisuudet eivät sovellu tuotteen tarkoitettuun käyttöympäristöön. 

Näin jatko tarkasteluun valittujen materiaalien koko on järkevä. Tässä kohtaa materiaa-

lien yleinen tarkastelu riittää. (Koivisto ym. 2010, 251.) 

4.1.4 Ominaisuusprofiilin laadinta 

Ominaisuusprofiili on materiaalikohtainen, se kuvaa eri materiaalien ominaisuuksia ja 

kuinka hyvin ne vastaavat vaatimusprofiilissa asetettuihin vaatimuksiin. (Koivisto ym. 

2010, 251). Ominaisuusprofiiliin selvitetään mitä ominaisuuksia vaatimusten täyttämäi-

nen edellyttää materiaalilta. Esimerkiksi myötölujuus on ominaisuus, joka liittyy muodon 

säilyttämiseen. 

Taulukko 2 Ominaisuusprofiili esimerkki (Koivisto ym. 2010, 251.) 
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Ominaisuusprofiilista saadaan selville materiaalilta vaaditut ominaisuudet, seuraavaksi 

selvitetään ominaisuuksien numeroarvot. Ominaisuudet asetetaan niiden tärkeysjärjes-

tykseen tuotteen toiminnan kannalta. 

Painoarvotaulukko kertoo mitkä ominaisuudet ovat tärkeimpiä kuin toiset ja taulukosta 3 

ilmenee, että kulumiskestävyys D on tärkeämpi kuin myötölujuus A. Taulukossa verra-

taan aina yhtä materiaalia toiseen. Merkittävämmän ominaisuuden selville saanti edel-

lyttää tietoa materiaalien ominaisuuksista ja tuotteen käyttöympäristöstä. 

Taulukko 3 Painokertoimen määritys (Koivisto ym. 2010, 251.) 

 

4.1.5 Vaatimusten ja ominaisuuksien yhteensovittaminen 

Vaatimusten ja ominaisuuksien yhteensovittamiseen on kaksitapaa, Ensimmäinen on 

laskea ominaisuus- ja vaatimusprofiilin avulla jokaiselle materiaalille vertailuluku. Vertai-

luluku kuvaa materiaalin sopivuutta käyttökohteeseen. Toinen tapa on materiaaliominai-

suuksien avulla määrittää materiaaleille meriittiparametrejä tai toimivuusindeksejä. (Koi-

visto ym. 2010, 253.) 

4.1.6 Prototyypin tai tuotteen valmistus 

Valituista materiaaleista voidaan nyt valmistaa prototyyppejä, joita voidaan testata lopul-

lisen tuotteen suunnitellussa käyttöolosuhteissa. Mahdollista on myös valmistaa koe-erä 

tai valmistuote, josta kerätään myöhemmin käyttökokemuksia. (Koivisto ym. 2010, 254.) 
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Prototyyppien valmistuksesta ja testauksesta saadaan tärkeää tietoa, miten valmistus 

onnistuu ja miten tuote menettelee suunnitellussa käyttöympäristössä. Nykyään proto-

tyyppien valmistus on helpottunut merkittävästi 3d-tulostimien yleistymisellä. 

4.1.7 Käyttöseuranta ja mahdolliset uudelleenarvioinnit ja paluu valintaprosessin 

sopivaan vaiheeseen. 

Materiaalinvalinta ja kehitys on jatkuvaa koko tuotteen eliniän ajan. Käyttöseurannasta 

saadut kokemukset ja palautteet auttavat kehittämään tuotetta ja näin palaamaan uu-

destaan materiaalin valintaan, jos on tarvetta. (Koivisto ym. 2010, 254.) Materiaalin va-

linnan onnistumisesta saadaan vasta kun tuote on valmistettu ja testattu tuotteen varsi-

naisessa käyttöympäristössä. 

4.2 Materiaalin valinta ominaisuuskarttojen avulla. 

Ominaisuuskartta-ajattelun kehitti professori Michael Ashby Cambridgen yliopistosta 

Englannista. Ominaisuuskarttojen tutkimisessa ideana on usein kahden materiaalin kes-

keinen vertailu tiettyjen ominaisuuksien perusteella. Esimerkiksi kuvasta 1 nähdään ti-

heys/kimmomoduuli vertailu. (Koivisto ym. 2010, 257.) 

 

 

Kuva 1 Ominaisuuskartta (Koivisto ym. 2010, 257.) 
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5 INTERAKTIIVISEN PALLON ULKOMATERIAALIN 

VALINTA 

Ulkomateriaalin valinta aloitetaan selvittämällä tuotteen vaatimuksia ja laaditaan lista eri-

käyttäjäryhmien mahdollisista toiveista ja vaatimuksista. 

Kun käyttäjäryhmän vaatimuslista on laadittu, aloitetaan tutkimaan muita olemassa ole-

via vastaavia tuotteita, joissa on joitakin samoja materiaalilta vaativia piirteitä. Näitä ovat 

esimerkiksi kestävyys, materiaalin tuntuma ja valmistusmenetelmät. Ulkomateriaalin va-

linnan aikana päädytään valitsemaan runkomateriaali ja ulkoisin materiaali erikseen. 

Tällä saadaan kestävä runko, sekä käyttäjäystävällinen pintamateriaali. 

5.1 Runkomateriaalin valinta 

Vastaavien tuotteiden vertailu antoi laajan materiaaliryhmän, joten mahdollisten materi-

aalien ryhmää lähdettiin pienentämään poistamalla selvästi väärät materiaalit. Näin saa-

tiin kavennettua materiaali ryhmä riittävän pieneksi. Rungon materiaalin valinnan aikana 

piti pitää mielessä päällimateriaalin yhteensopivuus runkomateriaalin kanssa. 

5.1.1 Vaatimusprofiili 

Vaatimusprofiiliin kerätään kaikki vaatimukset ja toiminnot, joita tuotteelta vaaditaan. 

Sensoripallolla on iskujen kesto tärkeä ominaisuus, joten murtolujuus pitää olla korkea. 

Mitä enemmän listaan saadaan tietoa vaatimuksista, sitä todennäköisimmin materiaalin-

valinta onnistuu.  

Vaatimusprofiilin tietojen tarkennusta varten voidaan laatia kysely tai muu tapa tiedus-

tella eri ikäisten käyttäjäryhmien vaatimusta ja toiveita tuotteelta. Eri käyttäjä ryhmät vaa-

tivat tuotteelta eri vaatimuksia ja sen takia on hyvä pyrkiä samaan monelta eri käyttäjä 

ryhmältä tietoa. 
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Taulukko 4 Rungon vaatimusprofiili. 

 

5.1.2 Ominaisuusprofiili 

Vaatimuslistaan kirjatuista vaatimuksista ja toiminnoista, saadaan muodostettua ominai-

suusprofiili, johon kirjataan vaatimuksien edellyttävät ominaisuudet. Ominaisuusprofiiliin 

oikea oppista täyttöä varten laatijalla on hyvä olla tietämys materiaalin eri ominaisuuk-

sien vaikutuksista eri vaatimuksiin. 
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Taulukko 5 Rungon ominaisuusprofiili 

 

Taulukosta ilmenee, että muodon säilyttämiseen, ominaisuudeksi osoittautui taivutuslu-

juus ja kimmomoduuli. Kun ominaisuusprofiili oli laadittu, siitä saadaan selville ne omi-

naisuudet, joita materiaalista pitää selvittää. Kun arvot ovat tiedossa voidaan laatia pai-

nokerrointaulukko.  

5.1.3 Painokerrointaulukko 

Painokerrointaulukko laaditaan ominaisuustaulukosta saaduista ominaisuuksista. Taulu-

kossa vertaillaan aina kahta materiaalia toisiinsa. Kimmomoduulia A vertaillaan B-K, kun 

taas maksimikäyttölämpötilaa B vertaillaan C-K. Taulukon laatijalla on oltava tietämys 

mitä eri ominaisuudet tarkoittavat ja miten ne vaikuttavat toisiinsa ja materiaaliin. 
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Taulukko 6 Rungon painokerroinmääritys 

 

Taulukko 7 Rungon painoarvotaulukko 

 

Materiaalin ominaisuuden arvo muutetaan omaan laadittuun asteikkoon, taulukossa 7. 

se on 0–10. Taulukossa kerrotaan painokerroin materiaalin ominaisuuden kanssa, josta 

saadaan arvo ominaisuudelle. Esimerkiksi kimmomoduulin arvo on seitsemän ja se ker-

rotaan kymmenellä. 

5.2 Päällimateriaalin valinta 

Päällimateriaalin valintaa lähdetään tutkimaan samasta näkökulmasta kuin rungon ma-

teriaalia. Tässä materiaalin valinnassa korostuvat materiaalin tuntuma, hygieenisyys 

sekä kulumisen kesto. 

Pintamateriaalin on tarkoitus vaimentaa runkoon kohdistuvia iskuja ja voimia, näin ollen 

kumien elastiset ominaisuudet tarjoavat sen luonnostaan. Hygienian ja kulumisenkeston 

ollessa materiaalin merkittävimmät vaatimukset, kumeista valitaan Eteenipropeenikumi, 

Silikonikumi ja Fluorikumi.  
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5.2.1 Vaatimusprofiili 

Päällimateriaalin vaatimusprofiili laadittiin samalla tavalla kuin rungonkin, mutta tällä ker-

taa painoarvo oli kestävyydellä ja siisteydellä. Päällimateriaalin valintaa auttaa erimate-

riaalien fyysinen tarkastelu ja tunnustelu. Pallon pinta täytyy olla käyttäjä ystävällinen ja 

sen tuntuma pitää olla miellyttävä. 

Taulukko 8 Päällimateriaalin vaatimusprofiili. 

 

5.2.2 Ominaisuusprofiili 

Ominaisuusprofiilissa iskunvaimennus muodostetaan materiaalin kimmoisuudesta ja ve-

tolujuudesta, materiaalilla on hyvä olla korkea kitkakerroin ja hyvä kulumiskestävyys. 

Ominaisuusprofiilia laatiessa pintamateriaalille hygienia oli merkittävämmässä roolissa 

kuin rungon, sillä päällimateriaali peittää rungon. 
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Taulukko 9 Päällimateriaalin ominaisuusprofiili. 

 

5.2.3 Painokerrointaulukko 

Painoarvotaulukkoon ei lisätty ominaisuudeksi hygieniaa, koska materiaalin esivalin-

nassa valittiin vain materiaalit, jotka olivat hygieenisiä. Taulukossa korkeimman arvon 

sai kimmoisuus ja käyttölämpötilat.  Taulukossa 11 vertaillaan eteenipropeenikumia, 

fluorikumia, sekä silikonia. Näistä parhaan arvon sai silikoni. Toiseksi taulukosta osoit-

tautui eteenipropeenikumi.  

Taulukko 10. Päällimateriaalin painokerroinmääritys 
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Taulukko 11 Päällimateriaalin painoarvotaulukko. 
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6 SISÄRAKENTEEN KEHITYS 

Tuotteen tai materiaalin rakenteen kehitystä voidaan lähteä tutkimaan, tuotteen käyttö-

tarkoitusten perusteella ja sillä mitä rasituksia tuote kokee elinikänsä aikana. Rakenteen 

kehitykseen on monenlaisia ratkaisuja, esimerkiksi pinnoite, rakenne ja vaimennus. Ra-

kennetta voidaan myös tutkia erilaisten simulaatioiden avulla.  Tässä tutkitaan materiaa-

lin valintaa ominaisuuskarttojen avulla, ominaisuuskartat toimivat hyvin esimerkiksi ma-

teriaalin karkeassa esivalinnassa, niistä saa helposti käsityksen mahdollisesta materiaali 

ryhmästä. 

Sisärakenne on interaktiivisen sensoripallon rungon sisällä oleva rakennelma, jossa on 

pallon piirilevyt ja muut komponentit. Tässä kappaleessa lähdetään tutkimaan tämän ra-

kennelman vaimennuskyvyn ja kestävyyden parantamista. 

6.1 Vaimentavan materiaalin valinta 

Sisärakenteen kehitys aloitetaan tutkimalla mahdollisia materiaaleja vaimennuksen pa-

rantamiseen. Tähän voidaan käyttää jo olemassa olevia tuotteita, tutkimuksia, sekä omi-

naisuuskarttoja kuten kuvassa 1 ja 2. Vaimennukseen sopivalla materiaalilla pitää olla 

matala kimmokerroin, mutta korkea mekaaninen häviökerroin. 
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Kuva 2 Kimmokerroin - Mekaaninen häviökerroin (Grantadesign 2021.) 

Kuvasta 1 nähdään, että elastomeerit ja vaahdot omaavat matalan kimmokertoimen, 

mutta korkean mekaanisenhäviön. Muut materiaalit karsiutuivat pois ja näin ollen pääs-

tään vertailemaan elastomeerien ja vaahtojen tiheyttä suhteessa kimmokertoimeen. 
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Kuva 3 Ominaisuuskartta (Grantadesign 2021.) 

Kuvasta 2 nähdään, että elastomeerien tiheys on huomattavasti korkeampi kuin vaahto-

jen, joten ominaisuuskartasta valikoituivat joustavat vaahdot. Joustavilla vaahdoilla ei ole 

merkittäviä eroja hintansa puolesta, joten materiaaliksi valikoitui polyuretaani. 

6.2 Muodon vaikutus rakenteen jäykkyyteen 

Mekaniikkasuunnittelun avulla on mahdollista materiaalin sekä muodon vahvistamiseen 

suunnitella vahvistusripoja, ripojen paksuus on kuitenkin oltava 50–60% vahvistettavan 

seinämän tai rakenteen paksuudesta, joten tämän kanssa voi olla haasteita jos tilaa on 

rajoitetusti. (MET raaka-ainekäsikirja 4, 1984, 30.) Vahvistusrivat asetetaan mahdollisen 

taipumissuunnan suuntaisesti. 

Rakenteeseen voidaan saada joustavuutta myös erilaisten reikien ja muotojen lisäämi-

sellä rakenteeseen. Kuvassa 5 on pelkistetty kuva reikien lisäämisestä. 
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Kuva 4 vahvistusripa esimerkki. 

 

Kuva 5 vaimennus esimerkki. 
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7 LOPPUTULOS 

Työn tarkoituksena oli selvittää ja valita interaktiiviseen sensoripalloon päällimateriaali ja 

tutkia keinoja, joilla voidaan parantaa pallon sisärakennetta. Työssä päädyttiin valitse-

maan rungon materiaali ja päällimateriaali erikseen ja vertailemaan niitä kahtena eri koh-

teena. Sisärakennetta tutkiessa päädyttiin lähteä kehittämään sisärakenteen vaimen-

nusta.  

Pallon päällimateriaalin valinnan tulokseksi osoittautui silikoni sekä rungon materiaaliksi 

ABS-HI+PC (polykarbonaatti+akryylinitriilibutadieenistyreeni). Silikoni on luonnonkumi ja 

siitä valmistetaan monenlaisia lastenleluja ja esimerkiksi puhelimen kuoria. ABS-HI+PC 

on kestävä ja halvempi kuin pelkkä PC (polykarbonaatti). ABS-HI+PC:stä valmistetaan 

esimerkiksi autonumpioita. 

Sisärakenteen vaimennuksen materiaaliksi ominaisuustaulukosta valittiin polyuretaa-

nivaahto. Polyuretaanivaahto on pehmeä ja joustava vaahto, jolla on erinomainen vai-

mennuskyky.  

Opinnäytetyö oli mielenkiintoinen ja opin paljon uusista materiaaleista ja niiden ominai-

suuksista. Materiaalin valinta taulukoiden ja painokertoimien avulla tutkittuna, ei usein 

anna täysin oikeaa materiaalia, mutta sitä voidaan käyttää pohjana ja apuna jatkotutki-

muksessa. 

Sisärakenteen tarvittavaa vaimennusta voidaan mitata kiihtyvyys mittarilla, ja näin saa-

daan selville, kuinka hyvin vaimennusmateriaali toimii ja mitkä kohdat mahdollisesti tar-

vitsevat vahvistuksia. 

Kun palloa lähdetään testaamaan sen oikeassa käyttöympäristössä saadaan selville 

kuinka hyvin työstä ilmi saadut tulokset käyttäytyvät todellisuudessa. 
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