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Newsletter 7

2011 ON TULLUT
Jäsenlehtemme osalta 
vuosi 2010 oli 
hiljainen. Vähäisten 
artikkeleiden vuoksi 
lehti ilmestyi vain 
kerran. Nyt saamme 
jälleen jatkoa 
lehdelle.

HITAUSMOMENTTI?
Diaboloharrastajat 
ovat aina pohtineet 
eri diabolomallien 
paremmuutta. Tässä 
lehdessä annamme 
työkalut diabolojen 
paremmuuden 
selvittämiseen. 

SM-KILPAILUT -11
Kilpailut lähestyvät 
ja moni asia on jo 
lyöty lukkoon. 
Kattava tietopaketti 
tulevista kisoista 
löytyy diaboloseuran 
nettisivuilta 
www.diaboloseura.fi
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Diabolon hitausmomentin 
määrittäminen
Kirjoitin viime helmikuussa sirkusteltta.net – 

foorumille artikkelin, jossa pohdin lyhyesti 

diabolon pyörimisen ja pystyssäpysymisen 

suhdetta. Valitettavasti kirjoitus jäi kovin 

teoreettiseksi, vaikeatajuiseksi eikä 

oikeastaan antanut mitään ”kättä pidempää” 

diabolon fysikaalisen toiminnan saloihin kiinni 

pääsemiseksi. Tässä artikkelissa annan tarkat 

käytännön ohjeet diabolon hitausmomentin 

määrittelemiseksi – mikäli erilaisista 

diaboloista saadaan selville 

hitausmomentteja voidaan aiheessa päästä 

eteenpäin – ehkä voidaan vastata myös 

kysymykseen mikä diabolo on 

pyörimisominaisuuksiltaan kaikista paras. On 

omituista etteivät diabolojen valmistajat 

ilmoita bolojen hitausmomenttia, kyseessä on 

diabolon toiminnan kannalta kenties kaikkein 

tärkein ominaisuus.

Mikä on hitausmomentti?

Hitausmomentti on kappaleen ominaisuus 

joka vastustaa pyörimisliikettä. 

Etenemisliikkeessä vastaava ominaisuus on 

kappaleen massa. Kun jokin kappale on 

etenevässä liikkeessä on sillä kineettistä 

energiaa: E = 1/2*mv^2, jossa siis m on 

massa ja v on nopeus. Vastaavasti pyörivällä 

kappaleella on kineettistä energiaa  E = 

1/2*Jw^2, jossa J on hitausmomentti ja w 

kulmanopeus. Diabolon tapauksessa suuri 

hitausmomentti siis tarkoittaisi että diabolon 

kiihdyttäminen vaatii paljon energiaa, mutta 

toisaalta pyörimisenergiaa diaboloon 

varastoituu samalla pyörimisnopeudella 

enemmän kuin boloon jolla hitausmomentti 

on pieni. On luonnollista että raskaalla 

diabololla hitausmomentti on kevyttä boloa 

suurempi.

Hitausmomentin laskemiseksi ja 

mittaamiseksi on lukuisia tapoja. Pitkällisten 

koejärjestelyjen jälkeen olen päätynyt ns. 

heilurikoe-menetelmään, joka on 

yksinkertaisin toteuttaa kotiolosuhteissa ja 

joka toisaalta antaa erittäin hyviä ja 

luotettavia tuloksia.

Kokeen suorittaminen
Hitausmomentin määrittämiseksi 

tarvitset tietysti mitattavan 

diabolon, sekä seuraavat työkalut. 

Sekuntikello (useimmissa 

kännyköissä on hyvä 

sekuntikello)

Viivotin tai jokin muu 

mittausväline (työntömitta on 

paras)

Vaaka (”tarkka” gramman 

tarkkuus erittäin suositeltava)

Kirjoja tai muuta vastaavaa 

tavaraa.

Diabolokepit tai vastaavat tikut

Rakenna kirjoista kaksi samankorkuista 

kasaa, joiden päälle laitat kepit 

vaakasuoraan siten että ne ovat samalla 

korkeudella, keppien päät kuppien sisällä. 

Diabolon ei pidä olla keppien välissä 

tiukasti vaan siten että bolo pääsee 

vapaasti heilumaan. Laita keppien 

päälle painoksi muutama kirja siten 

että rakennelma on tukeva eivätkä 

kepit liiku. Poikkeuta diaboloa 

tasapainotilastaan kuvan 1 tavoin, 

ota sekuntikello ja päästä diabolo heilumaan 

siten että mittaat kymmeneen heilahdukseen 

kuluvan ajan. Yksi heilahdus tarkoittaa sitä 

että diabolo heijaa edestakaisin palaten 

lähelle asentoa jossa diabolo päästettiin 

heijaamaan. Bolon tulee heilua kauniisti eikä 

vatkata miten sattuu. Kun poikkeutat boloa 

reilusti tasapainoasemastaan heilahdukset on 

helpompi laskea.

Kirjoita kymmenestä heilahduksesta saamasi 

aika muistiin ja toista koe vähintään 5 kertaa. 

Mikäli jokin tuloksista poikkeaa selvästi 

muista tuloksista (esim. puolella sekunnilla) 

vedä poikkeava tulos yli ja mittaa 

heilahdussarja uudelleen. Kun sinulla on 5 

kunnollista tulosta, laske niistä keskiarvo ja 

jaa tulos kymmenellä, jolloin saat 

heilahdusajan t.

Diabolon hitausmomentti

Heilurimittaus (kuva1)

Jussi Jaakkosela

RUNONURKKA
Vetten päällä kaipuuta 
aiheuttava ruoho. 

Nurmi juoksi ruohikolla
Nurmi juoksi asvaltilla
Nurmi juoksi
juoksi
juoksi
juoksi
Paavo jaksoi harjoitella

Jatkuu...

-Samuli Männistö
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Tämän jälkeen mittaa diabolon kupin 

sisähalkaisija (eli halkaisija pisteestä johon 

bolokeppi osui heilahduskokeen aikana) kuvan 2 

tapaan. JAA TULOS KAHDELLA ja merkitse 

tulos (säde r) muistiin. Punnitse vielä lopuksi 

diabolo ja merkitse massa m muistiin.

Hitausmomentin laskeminen
Tässä vaiheessa sinulla tulisi olla kolme 

lukuarvoa: heilahdusaika t, massa m ja säde r.

Tämä artikkeli on kirjoitettu mahdollisimman 

helppolukuiseksi joten kaavojen johtamiseen en 

tässä näe tarvetta. Peruskoulun 

oppimäärään kuuluvan fysikaalisen 

heilurin jaksonajan lausekkeesta 

hitausmomentti heilahduspisteen 

ympäri saadaan johdettua 

helposti. Me emme kuitenkaan 

ole kiinnostuneita heilurin 

hitausmomentista, vaan 

diabolon hitausmomentista 

akselin ympäri. Tämä 

koordinaatiston siirto 

tehdään vähentämällä 

tuloksesta ns. 

Steinerin termi. 

Lopulliseksi 

hitausmomentin 

lausekkeeksi 

diabolon akselin 

ympäri tulee:

J = m * g * r * (t / (2 * pi))^2 – m * r^2  

 Pi on vakio 3,14159 joka ilmaisee ympyrän 

kehän ja halkaisijan välistä suhdetta, g on 

gravitaatiovakio jonka arvona voidaan käyttää 

9,81 m/s^2 kun ollaan korkeintaan muutamien 

kilometrien etäisyydellä maapallon pinnasta. 

(Mikäli kaavan johto kiinnostaa etkä osaa itse 

sitä tehdä niin ota yhteyttä)

Käytetään seuraavia yksikköjä sijoituksessa: 

Heilahdusaika ilmoitetaan sekunteina ja massa 

grammoina, säde r tulee ilmoittaa metreinä eli 

mikäli bolosi r = 8,2cm niin kaavaan tulee arvo 

0,082 m. Jos siis olet saanut vaikkapa 

(kuvitteellinen esimerkki) heilahdusajaksi t = 0,5  

s, massa m = 300g ja säde r = 0,05 m niin 

laskutoimitus näyttää tältä:

 J = 300 * 9,81 * 0,05 * (0,5 / (2 * 3,14159))^2 – 

300 * 0,05^2 = 0,1818 gm^2

Laskimesta on hyötyä, mutta laskut voi suorittaa 

myös paperilla, tietokoneella tai päässälaskien, 

jos olet matemaattinen ihmelapsi tai -aikuinen. 

Jos mittaat useita diaboloja kerralla suosittelen 

käyttämään jotakin taulukkolaskentaohjelmaa 

kuten Exceliä tai OpenOffice Calccia.

Newsletter blogiksi
Tällä hetkellä artikkeleja 
newsletteriin tulee niin 
vähän ja pienellä 
aikasyklillä. Muutamme 
newsletterin blogiksi jota 
on helpompi seurata. Näin 
artikkeleiden kirjoittajat 
saavat juttunsa ulos 
nopeammalla aikataululla ja 
Markolle ei tule niin 
paljoa työtä lehden 
asettelusta.

DIABOLO T (SEKUNTIA) R (METRIÄ) M (GRAMMAA) J M/J

Henry’s Circus 0,57 0,0585 297 0,3863 769

Fly 0,584 0,0555 281 0,4561 616

Finesse G4 0,622 0,0575 278 0,6176 450

Medium Arlequino 0,497 0,044 252 0,1927 1308

Finesse G1 0,59 0,057 252 0,4237 595

Phoenix 0,597 0,0575 226 0,4037 560

Henry’s Micro 0,443 0,0335 143 0,0731 1955

“Siirto tehdään vähentämällä tuloksesta ns. Steinerin termi”

Säteen 

mittaaminen 

(kuva2)

Mittailin yllä esitetyllä tavalla 
seuraavat bolot ja sain tulokset:

Jatkuu...
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Päätoimittajan palsta

Oletko unohtanut miksi edes ryhdyit 

tähän? Pätkiikö muisti? Diabolo.ca:n 

keskusteluissa usein joku kuittaa 

esiintymistaitoon liittyvät keskustelut sillä, 

että hän ei harrasta diaboloa esiintymisen 

vuoksi. Usein syy löytyy jostain muualta. 

Yleisesti diabololla pelaamista pidetään 

vain hauskana aktiviteettina, suuremmin 

määrittelemättä oikeita syitä 

innostuksensa takana. Ohitetaan nyt  

myös kuittaukset siitä, miksi huvikseen 

diaboloa heittelevä ylipäänsä haluaa 

osallistua diaboloa esittävänä taiteenä 

pitävien harrastajien keskusteluihin. 

Tänään puhutaan samasta asiasta toiselta 

kantilta. Muistellaan nyt sitä, miksi itse 

olemme aloittaneet diabolon 

pyörittämisen. Syitä voi olla monia, 

esiintyminen, urheilut, katu-uskottavuus, 

kaveriporukka. You name it.

Harvoin lainaan mitään kirjoista, mutta nyt 

on sen aika. Terry Pratchett on kirjailija, 

joka on tunnettu useista fantasiaparodia-

kirjoistaan. Kuvailen hyvin vapaasti erään 

pienen tapauksen Magian Väri -kirjasta. 

Asia liityy velhojen loitsuihin, joista 

vaikeimpien opettelemiseen kuluu useita 

vuosia. Yksinkertaisemmat loitsut opitaan 

päivässä tai viikossa. Mutta mitä 

parempiin ja vaikuttavampiin loitsuiin 

mennään, sitä enemmän ne vaativat 

opettelua. Kirja mainitsee ohimennen 

velhon, joka nuoruusvuosinaan päättää 

opetella taian, jolla hän saa ilmestymään 

neljä alastonta neitsyttä ympärilleen. 

Huonona puolena asiasa on se että 

kyseisen taian opettelu kestää reilusti yli 

40-vuotta, joka päivä loitsua ulkoa 

opetellen. Käytettyään tuon ajan tuon 

opetteluun ja lopulta luettuaan loitsun 

virheettä ääneen neitsyt ilmestyvät. Velho 

ei kuitenkaan lopulta muista, mitä näille 

neljälle neitsyelle oikein kuuluu tehdä.

Nyt voidaan palata takaisin niihin syihin 

mitä kullakin meistä oli yhteisen urheilu-

harrastuksemme aloittamiseen. Usein 

temput muuttuvat taitojen kehittyessä yhä 

vaikeammiksi ja niiden opetteluun voi 

mennä jopa vuosia. Totta kai olen 

sitämieltä, että kolmen diabolon 

temppuihin keskittyminen on hyvä asia. 

Ja esimerkiksi vaikeammat  laakadiabolo-

temputkin saattavat olla aikaa vieviä. 

Kaikkien kisojen, diabolothonien, 

turnauksien sekä demojen keskellä ei 

kannata unohtaa sitä tärkeintä asiaa. 

Miksi olet tähän alunperin ryhtynyt. Tai 

sitä miksi diaboloa nykyään teet. 

Omien lähtökohtien tunteminen antaa 

itselleni paljon motivaatiota ja syitä 

harjoitteluun. Se ohjaa sitä, mitä opettelen 

sekä tuo tunteen että itseasiasa tässä on 

tullut saavutettua jo järjettömän paljon. 

Eikä haittaa, vaikka SM-kisoissa oma 

sijoittuminen kaivertaisikin sisintä vuosi 

vuodelta kuin terävä pronssinen keihäs.

 

-Marko Akkanen, päätoimittaja

ps. Näitä newsletter kirjoituksi odottelen 

edelleen kaikilta: marko@kumiankka.com

Diabolot on esitetty taulukossa 

painojärjestyksessä. Kuten huomataan on 

raskailla ja suurilla boloilla yleensä suurempi 

hitausmomentti, mutta mitenkään 

suoraviivaista tämä ei ole. Taulukon viimeinen 

sarake m/J on keksimäni suure Diabolo-luku, 

mitä pienempi luku on sitä suurempi bolon 

hitausmomentti on suhteessa painoon (Huom! 

Mikäli sinulla ei ole vaakaa voit laskea 

Diabolo-luvun siitä huolimatta esimerkiksi 

merkitsemällä massaksi arvon 1 – massa 

supistuu laskutoimituksessa pois, eli sillä ei 

ole mitään merkitystä..). Jos otetaan 

lähtökohdaksi että suuri hitausmomentti on 

diabolon kannalta hyvä ominaisuus voidaan 

viimeisen sarakkeen perusteella lajitella 

bolojen muoto ja rakenne 

paremmuusjärjestykseen.

1.Finesse G4  	 450

2.Phoenix	 560

3.Finesse G1	 595

4.Fly	 	 616

5. Henry's Circus 	 769 (huom. modaamaton!)

6.Arlequino Med	 1308

7.Henry's Micro	 1955

Mikäli opiskelet yläkoulussa tai lukiossa tai 

jossain muussa koulussa missä on fysiikan 

luokka tai laboratorio niin pystyt suorittamaan 

kokeet huomattavasti kotikonsteja 

luotettavammin. Voit pyytää apua myös 

fysiikanopettajaltasi, mutta varaudu siihen 

että fysiikanopettajasta voi tulla sinulle 

turhankin läheinen kaveri. Samalla teet 

vaikutuksen luokkatovereihisi, sillä miltei 

kaikki pojat ja tytöt tykkäävät fiksuista 

ihmisistä jotka bolottavat ja ymmärtävät 

diabolon hitausmomenttien salat.

Mikäli mittaat itse bolojen hitausmomentteja 

niin voit lähettää saamasi tulokset minulle 

osoitteeseen jjaakkosela@hotmail.com – 

myös yllä mitattujen bolojen uudelleenmittaus 

on hyödyllistä sillä virheen mahdollisuus 

pienenee sitä mukaan mitä useammin kokeita 

toistetaan. Jos saamme kattavasti bolojen 

hitausmomentteja selville ja rekisteröityä 

voimme käyttää tuloksia monin tavoin – 

vertailla boloja keskenään ja kenties julkaista 

havaintojamme hitausmomenttiin liittyen niin 

valmistajille kuin kansainväliselle diabolo-

yhteisöllekin.

mailto:jjaakkosela@hotmail.com
mailto:jjaakkosela@hotmail.com
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Sarjakuva 3/10

DIABOLOSEURAN SARJAKUVA- 
SARJA JATKUU
Numerosta 5 alkaen 
julkaisemme 9 osaisen 
sarjakuvasarjan lehdessämme. 
Kuvien tekijä on aito ja 
alkuperäinen “modernin 
diaobolon isä”, Donald Grant. 
Donald on aloittanut diabolon 
jongleeraamisen jo 1990, ja 

nyt vuosien jälkeen hän on 
pitkänlinjan ammattilainen 
diabolojongleerauksessa. 

Donald on menneiden vuosien 
aikana julkaissut 5 diabolo 
kirjaa. Kaikki lehdessämme 
julkaistavat kuvat 
noudattavat kirjojen 
alkuperäisien kuvituksien 
teemaa, mutta ovat 

ainutlaatuisia sekä ennen 
julkaisemattomia. Donaldin 
kuvituksia on myös nähty 
vuosien 2009 ja 2010 “Warlus” 
FDC-paidoissa.

Suomen Diaboloseura kiittää 
Donald Granttia kuvista joita 
hän on meitä varten tehnyt.

DONALD GRANT
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Hei Miro, mitäs kuuluu?

Moi! Oikein hyvää kuuluu. Diabolo on pyörinyt 

säännöllisesti, mutta ei ihan niin useasti kuin 

esimerkiksi viime vuonna. Harjoittelutiloistakin 

on ollut hieman puutetta. Muuten on talvi 

lähtenyt hyvin käyntiin.

Voitit diabolothonin tänä kesänä Eräjärvellä, 

lisäksi olet voittanut sm-kisoissa kultaa 

junioreissa ja hopeaa tänä vuonna aikuisten 

sarjassa. Mitä pidät näistä kovimpana 

saavutuksenasi?

Kaikki ovat mielestäni kovia saavutuksia 

minulta mutta jos yksi pitää valita niin 

mielestäni tuo Diabolothon-mestaruus on kovin 

suoritus (tähän asti).

Olet siis Suomen kaikkien aikojen toiseksi 

menestynein diabolourheilija. Mikä on 

menestyksesi salaisuus? Onko kyse 

ennenkaikkea lahjakkuudesta vai kenties 

kovasta treenistä?

Oho! vetää hiljaiseksi. Salaisuuteni on varmaan 

kivenkova asenne. Lahjakkuuskin on kenties 

vaikuttanut menestykseeni mutta suurimmalta 

osin kyse on kovasta treenistä.

Keitä esikuvasi diabolon saralla ovat olleet 

ja ovat nykyisin?

Aluksi ainoa esikuvani oli Ryo Yabe, sillä en 

tiennyt ketään muita diabolo-taitureita. 

Nykyään minulla ei oikein ole varsinaista 

esikuvaa, mutta pidän Tempein, Markon ja 

Tommin tyyleistä. Lisäksi on paljon kavereita 

jotka ovat mielestäni loistavia 

diabolottajia.

Miten koet bolotuksesi 

muuttuneen oman urasi 

aikana?

Aluksi Diaboloilin vain silloin 

tällöin, mutta myöhemmin 

innostuin kunnolla ja diabolo 

pyöri jo monta tuntia päivässä. Lähiaikoina 

innostus ei ole laantunut, mutta harjoitusmäärä 

on vähentynyt muiden harrastusten takia.

Harrastat myös jääkiekkoa bolotuksen 

ohella. Onko diabolon tai yleisemmin 

jongleerauksen harjoittelusta hyötyä 

jääkiekko-maalivahdille?

Totta kai on hyötyä. Koordinaatio on ihan eri 

tasoa kuin muilla maalivahdeilla. Jongleeraus 

on kehittänyt minulle hyvän silmä-käsi 

koordinaation, käsivoimia sekä 

pitkäjänteisyyttä.

Onko sinulla muita harrastuksia ja jos on 

niin onko diabolo auttanut sinua näissä 

harrasteissa?

Harrastan kalastusta ja jongleeraus on auttanut 

siinä omalta osaltaan myös.

Miten menee neljän bolon korkea? Mikä on 

ennätyksesi?

Harjoitustilan puutteen takia neljän korkean 

harjoittelu on jäänyt hiukan vähemmälle, mutta 

tavoitteena on saada se sm-kisoissa 

onnistumaan. Ennätykseni on tällä hetkellä 18 

heittoa, jonka tein kesän lopussa.

Ensi vuoden SM-kisat lähestyvät, millainen 

on harjoitteluohjelmasi?

En yleensä tee mitään erikoista treeni-ohjelmaa 

sillä koen että treenaus on kaikista tehokkainta 

silloin, kun on täysi motivaatio treenaukseen. 

Tietysti mietin etukäteen joitain temppuja mitä 

ajattelin tehdä sarjoissa, ettei sitten kesken 

rutiinin mene ajatukset sekaisin että mitä pitäisi 

tehdä.

Oletko tehnyt jo valintoja mihin lajeihin aiot 

ensi kisoissa osallistua, olettaen että 

säännöt ja lajit ovat samat kuin tänä 

vuonna?

Ajattelin osallistua ainakin toiseen 1d lenkki-

sarjaan mutta muita en ole vielä miettinyt.

Haluaisitko sanoa vielä jotakin SDS 

newsletterin lukijoille? 

Hyvää alkanutta vuotta sekä mukavia hetkiä 

diabolo-harrastuksen parissa!

MIRO KAIPONEN

Suomen Diaboloseura Ry

Kaikilla yhdistykseen kuuluvilla sekä myös 

ulkopuolisilla on mahdollisuus osallistua 

tämän lehden toimittamiseen. Juttuja, 

artikkeleita, hauskoja kuvia tai pakinoita 

voi lähettää vapaasti tämän lehden 

toimittajalle. Myös lyhyitä juttuja toivotaan  

Jutut sähköisinä, marko@kumiankka.com

Newsletteriin osallistuneet
• Jussi Jaakkosela
• Samuli Männistö
• Marko Akkanen
• Donald Grant
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