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TIIVISTELMÄ

Osittaisdifferentiaaliyhtälöiden numeerinen ratkaiseminen määrätyssä
alueessa on yksi teknillisen matematiikan keskeisistä osa-alueista. Yksi
yleisesti käytetty numeerinen menetelmä likiarvoisen ratkaisun laske-
miseksi on elementtimenetelmä. Elementtimenetelmässä alueesta muo-
dostetaan geometrinen malli, jolle luodaan elementeistä koostuva hila.
Tämä mahdollistaa ratkaisun laskemisen paikallisesti kullekin elemen-
tille, josta koostetaan koko alueen kattava ratkaisu. Elementtien luku-
määrä hilassa on usein niin suuri, ettei vaadittavia laskutoimituksia ole
mielekästä tehdä käsin. Tästä johtuen elementtimenetelmä on tietoko-
neavusteista. Tarjolla on lukuisia ohjelmistoimplementaatioita, joista
jotkut ovat ilmaisia ja toiset maksullisia. Myös toiminnallisuuden fo-
kuksessa on eroja ohjelmien välillä.

Tässä työssä keskitytään mallin geometrian ja hilan luomiseen. Esi-
teltäväksi on otettu kolme ohjelmaa: Gmsh, FreeFem++ ja MATLAB.
Kunkin ohjelman tekniset asiat sekä toiminnallisuus käydään läpi ja oh-
jelmien käyttämistä valaistaan kaksi- ja kolmiulotteisin esimerkein. Esi-
merkeissä tarkastellaan myös eri algoritmien, optimointimenetelmien,
elementtien asteen ja koon vaikutusta elementtien laatuun. Hyvän lop-
putuloksen kannalta hyvälaatuiset elementit ovat tärkeitä. Työssä esi-
tellään monta eri tapaa laskea elementtien laatu. Esimerkeissä laatu-
tekijöitä havainnollistetaan kuvin ja taulukoin.

Työ havainnollistaa ohjelmien väliset erot lähestymistavassa mää-
rittää mallin geometria. Gmsh tarjoaa monipuolisimmat työkalut geo-
metrian ja hilan luomiseen sekä laatutarkkailuun. FreeFem++ on suo-
raviivaisin mallin määrittelyssä ja tarjoaa muassaan laajan ratkaisija-
valikoiman. MATLABissa elementtimenetelmä on vain pieni osa ko-
ko toiminnallisuutta. MATLABilla oli ainoana ohjelmana vaikeuksia
implementoida esimerkkien tehtävän määrittelyä, vaikka sen voidaan-
kin katsoa suoriutuneen esimerkeistä.

Avainsanat: elementtimenetelmä, geometrian muodostaminen, hila, pe-
riodinen reunaehto, tietokoneavusteinen suunnittelu
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ABSTRACT

Solving partial differential equations numerically in a specified domain
is one of the essential areas in technical mathematics. The finite ele-
ment method is commonly used numerical method in order to obtain
approximated solution. In the finite element method a geometrical
model is constructed from the domain. A mesh composed of elements
is generated for the model. This allows the ability to calculate a solu-
tion for each element separately from which a solution for the whole
domain can be composed. It is not sensible to make the calculations
with pen and paper because the number of elements is usually large.
Hence the finite element method is computer-assisted. There are sev-
eral software implementations, both free and commercial. There are
also differences in focus between the different pieces of software.

In this thesis the main focus is generation of the geometry and the
mesh of the model. Three pieces of software, Gmsh, FreeFem++ and
MATLAB, are introduced. Technical information and functionality
is presented for each piece of software. Two- and three-dimensional
examples enlighten the use of them. In these examples element quality
is also inspected regarding algorithms, optimization methods and an
order and a size of the elements. High quality elements are essential for
good results. Many ways to calculate element qualities are presented.
In the examples quality measures are visualized by tables and figures.

This thesis shows that there are differences in how these pieces
of software handle generation of the geometry. Gmsh provides the
most versatile tools for generation of a geometry, a mesh and a quality
measure. FreeFem++ is the most direct in its approach and offers
a wide variety of solvers within it. Finite element method is only a
small part of functionality in MATLAB. MATLAB was the only piece
of software to have difficulties implementing the examples, although it
did manage in a somewhat reasonable fashion.

Key words: finite element method, building a geometry, mesh, periodic
boundary condition, computer aided design
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ALKULAUSE

Tässä työssä kuvattiin elementtimallinnukseen liittyvää mallin geometrian luontia
ja hilan muodostamista valittujen ohjelmien kautta. Esitellyt ohjelmat ovat Gmsh
versiot 2.8 ja 2.10, FreeFem++ versio 3.41 ja FreeFem++-cs versio 14.3 sekä
MATLAB versio R2015b ja SDT versio 6.7.
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jänteisestä ohjauksesta sekä Bill Poupartia Abstract-osion kieliasun tarkastami-
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opintopsykologi Pia Partasta ja opintopsykologiharjoittelija Elisa Leinosta, tues-
ta ja vinkeistä.

Oulu, marraskuu 30. 2015

Simo Lehtonen



LYHENTEIDEN JA MERKINTÖJEN SELITYKSET

BVP Boundary Value Problem, (elementtimetelmän) reuna-arvo-
ongelma

CAD Computer Aided Design, tietokoneavusteinen suunnittelu geo-
metrian muodostamisessa

CDT Constrained Delaunay Tetrahedralization, rajattu Delaunay-
algortimi tetraedrien muodostamiseen

CSG Constructive Solid Geometry, MATLABin geometrian luonti-
metodi

FEM Finite Element Method, elementtimenetelmä
GUI Graphical User Interface, graafinen käyttöliittymä
PDE Partial Differential Equation, osittaisdifferentiaaliyhtälö; myös

MATLABin moduuli
PLC Piecewise Linear Complex, paloittain lineaarinen kokonaisuus

(malli)
SDT Structural Dynamics Toolbox, MATLABin moduuli
VTK The Visualization Toolkit, visualisointiin käytettävä kirjasto
J korkeamman asteen elementin validiteettia kuvaava suhdeluku,

skaalattu Jacobin determinantti
q kolmioelementtien laatua kuvaava suhdeluku, 4

√
3:lla kerrotun

elementin pinta-alan suhde elementin sivunpituuksien neliöiden
summaan

R korkeamman asteen elementin laatua kuvaava suhdeluku, met-
riikan pienemmän ominaisarvon suhde suurempaan

x karteesisen koordinaatiston x-koordinaatti
y karteesisen koordinaatiston y-koordinaatti
z karteesisen koordinaatiston z-koordinaatti

γK elementin K laatua kuvaava suhdeluku, 4*(elementin sisäisen
ympyrän (inscribed) suhde ulkoiseen (circumcircle))

ηt tetraedrielementin t laatua kuvaava suhdeluku, elementin pi-
simmän reunan suhde sen lyhimpään korkeuteen

θt,i tetraedrielementin t laadun kuvaukseen käytettävä lukujoukko,
elementin reunojen väliset kulmat

π matemaattinen vakio, ympyrän kehän suhde halkaisijaan
ρK elementin K laatua kuvaava suhdeluku, elementin pienimmän

kulman suhde suurimpaan
τ tehokkuusindeksi, hilan laatua kuvaava luku
φt,j tetraedrielementin t laadun kuvaukseen käytettävä lukujoukko,

elementin sivujen väliset kulmat

∈ kertoo, miltä välilltä edellä oleva argumentti voi saada arvoja
→ kuvaa siirtymistä valikossa eteenpäin
lkm(∆) elementtien lukumäärä hilassa
min() antaa lukujoukon pienimmän arvon
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1. JOHDANTO

Elementtimenetelmä (FEM) on tekniikan alalla usein käytetty numeerinen mene-
telmä. Lukuisat fysikaalisia ominaisuuksia kuvaavat yhtälöt ovat osittaisdifferen-
tiaaliyhtälöitä (PDE), joiden ratkaiseminen analyyttisesti tarkasteltavassa alu-
eessa ei ole mahdollista alueen monimutkaisuudesta johtuen. Elementtimenetel-
mässä alueesta luodaan graafinen malli, joka pilkotaan pieniin, matemaattisessa
mielessä yksinkertaisiin osiin, elementteihin. Tätä elementtien kokonaisuutta kut-
sutaan alueen hilaksi tai verkoksi. Laskentaohjelmalle annetaan tarvittavat tie-
dot, kuten esimerkiksi alueen hila, reuna-arvot (ns. reuna-arvo-ongelma eli BVP),
kuormat jne. Elementtiavaruus ja -funktiot määritellään sekä jäykkyys- ja mas-
samatriisit rakennetaan. Ohjelma laskee ratkaisun kullekin elementille ja koostaa
näistä lopulta numeerisen ratkaisun koko alueelle. Jälkiprosessoinnissa erotetaan
tarkasteltava data muusta datasta ja analysoidaan dataa muun muassa virheen
suuruusluokan suhteen [1, 2, 3].

Tässä työssä keskitytään ensisijaisesti graafisen mallin eli geometrian muodos-
tamiseen tietokoneavusteisella suunnittelulla (CAD) ja hilan luomiseen. Tätä tar-
koitusta varten on olemassa lukuisia kaupallisia- ja ilmaisohjelmia, joista esitel-
lään kolme eri kokonaisuutta: Gmsh, FreeFem++ ja TetGen sekä MATLAB yh-
dessä PDE- ja SDT-moduulien kanssa. Kunkin kokonaisuuden toiminnallisuutta
sekä teknisiä ominaisuuksia ja vaatimuksia käydään läpi ja kutakin kokonaisuutta
havainnollistetaan kaksi- ja kolmiulotteisin esimerkein, joissa graafisen mallin ja
hilan muodostaminen käydään kohta kohdalta läpi. Luodut kooditiedostot ovat
työn liitteenä.

Hilan muodostamisalgoritmit ovat laaja-alainen tutkimuksen kohde, jonka kes-
kiössä on yksittäisen elementin laatu. Vaikka tavoite hyvälaatuisista elementeistä
on yksinkertainen ja selkeä, optimaalisen algoritmin löytyminen on osoittautu-
nut erittäin haasteelliseksi. Tästä johtuen käytettyjä algoritmeja ja optimointi-
menetelmiä on useita [2, 4]. Myös elementtien laadun tarkkaileminen on joissain
ohjelmissa mahdollista. Tämä työ käsittelee esiteltävien ohjelmien osalta näi-
tä osa-alueita pintapuolisesti; lukija voi halutessaan tutustua asiaan tarkemmin
lähdemateriaalin kautta.
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2. KÄSITELTÄVÄT OHJELMAT

Käsittelyyn on valittu kolme ohjelmaa: Gmsh, FreeFem++ ja MATLAB. Lisäksi
TetGen-moduulia käytetään yhdessä FreeFem++:n kanssa ja PDE- sekä osittain
SDT-moduulia MATLABin kanssa. Nämä ohjelmat ovat valikoituneet sillä pe-
rusteella, mitkä ovat tulleet tutuiksi elementtimenetelmään perehtyessä. Kukin
ohjelma eroaa muista melko lailla ja luo näin hyvän valikoiman vaihtoehtoisia
tapoja elementtimallinnukselle.

Tämä luku on jaettu kappaleisiin ohjelmakokonaisuuksien mukaan. Kukin kap-
pale esittelee ohjelman, käy läpi teknisiä asioita ja ohjelman toiminnallisuutta se-
kä lopuksi havainnollistaa ohjelman käyttöä esimerkein. Esimerkkien tehtävän
määrittely on kaikille ohjelmille sama: Kaksiulotteisessa tapauksessa luodaan yk-
sikköneliö (x,y)-tasossa, jonka keskellä on 0.1-säteinen ympyrän muotoinen aukko.
Lisäksi hila on periodinen sekä x- että y-suunnassa. Kolmiulotteisessa tapauksessa
luodaan z-akselin suuntaan sylinteri, jonka korkeus ja halkaisija ovat 1. Sylinte-
rin keskellä on ellipsoidin muotoinen aukko. Ellipsoidin halkaisijan (x,y,z)-mitat
ovat (0.2;0.2;0.4). Hila määritellään periodiseksi z-akselin suuntaan. Esimerkeissä
tarkastellaan myös hilan generoinnissa käytössä olevia algoritmeja ja elementin
muotoja sekä niiden laatua.

2.1. Gmsh

Gmsh on avoimen lähdekoodin ohjelma, jolla luodaan kolmiulotteisia graafisia
malleja ja niiden hiloja ja joka tarjoaa laajan valikoiman jälkiprosessointityö-
kaluja. Gmsh:n toiminnallisuus on jaettavissa neljään osa-alueeseen: geometrian
luontiin, hilan luontiin, ratkaisijaan ja jälkiprosessointiin. Toiminnallisuudesta
on pyritty tekemään kevyttä, nopeaa ja käyttäjäystävällistä. Ohjelmalla on oma
graafinen käyttöliittymänsä (GUI) ja koodauskielensä, joita voi käyttää rinta rin-
nan – graafisessa käyttöliittymässä tehdyt muutokset tallentuvat automaattisesti
kooditiedostoon. Vastaavasti kooditiedostoa muokkaamalla ja lataamalla se graa-
fiseen käyttöliittymään saadaan tehdyt muutokset näkyviin. Tämä on valitetta-
vasti myös ainoa tapa korjata tehtyjä virheitä. Lisäksi graafinen käyttöliittymä
tarjoaa kattavat visualisointivaihtoehdot. Gmsh:sta on pyritty tekemään mah-
dollisimman yhteensopiva ulkoisten ohjelmien kanssa. Se voi hyödyntää useita
CAD-koneita, hilan muodostusalgoritmeja, ratkaisijoita ja käyttäjän määrittä-
miä jälkiprosessoinnin työkaluliitännäisiä [2, 4].

Mallin geometria luodaan määrittelemällä sen reunat. Prosessi lähtee aina liik-
keelle määrittelemällä pisteiden paikkoja. Pisteiden väliin muodostetaan halutun
mallisia kaaria (tai janoja). Kaarista muodostetaan pinta ja pinnoista kolmiu-
lotteinen malli. Kaikkien geometristen komponenttien määrittely perustuu para-
metreihin: Piste määritellään (x,y,z)-koordinaateilla ja sille annetaan oma nume-
ronsa. Kaaren määrittelyssä käytetään pisteiden numeroita ja kaarelle annetaan
oma numeronsa jne. Käyttäjän kirjoittaessa koodia hänen pitää hoitaa numeroin-
ti itse; graafisella käyttöliittymällä luodut komponentit numeroidaan automaat-
tisesti. Mallin luomisessa käytettävän kooditiedoston pääte on .geo. Mallin sisällä
voidaan määritellä geometrisia kokonaisuuksia. Tällä tavoin mallin ja hilan tie-
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dot sisältävää .msh-tiedostoa voidaan jäsennellä [2]. Gmsh:ssa mallin luominen
perustuu abstraktien datarakenteiden käyttöön, joilla voi määrittää minkä ta-
hansa yhtenäisen mallin geometrian. Tämä mahdollistaa eri CAD-koneiden luo-
mien mallien tarkastelun ja yhdistelyn Gmsh:n käyttöliittymässä datarakennetta
muokkaamalla, eikä isotöisiä CAD-koneiden välisiä muunnoksia tarvita [4].

Gmsh:n dokumentaatiossa hilaan ja sen laatuun liittyviin asioihin on kiinni-
tetty paljon huomiota. Pinnan hilan luomiseen saatavilla olevat algoritmit ovat
Delaunay, Frontal sekä Gmsh:n oma algoritmi MeshAdapt, jossa parametriesityk-
sen derivaatan laskemista ei tarvita. Kolmiulotteisen hilan muodostamiseen tar-
jolla on sekä Delaunay että Frontal. Algoritmien käytöstä on pyritty tekemään
mahdollisimman joustavaa ja muistia säästävää. Hilan laatutarkastelua varten on
määritelty ns. tehokkuusindeksi τ ∈ [0, 1] ja elementin laatutarkastelua varten
suhdeluku γK ∈ [0, 1], missä K viittaa yksittäiseen elementtiin. Mitä suurempia
nämä luvut ovat, sitä laadukkaammasta hilasta ja elementeistä on kyse. Hilan op-
timoinnissa on kyse paikallisista elementin reunoja manipuloivista operaatioista,
joilla pyritään sekä maksimoimaan min(γK) että saamaan γK :n jakaumaa lähem-
mäs 1:tä. Gmsh tarjoaa oman optimointimenetelmänsä lisäksi Netgenin menetel-
män. Myös muita optimointimenetelmiä on mahdollista käyttää. Huomionarvois-
ta on, että suorittamalla sekä Gmsh:n että Netgenin optimointi lopputuloksesta
saadaan parempi kuin vain toisella optimoituna [2, 4].

Hilan luontiin käytetyt elementit ovat yksiulotteisessa tapauksessa janoja, kak-
siulotteisessa tapauksessa kolmioita (oletus) tai nelikulmioita ja kolmiulotteises-
sa tapauksessa tetraedreja (oletus), pyramideja, prismoja tai heksaedreja. Kaikki
Gmsh:n luomat hilat luokitellaan jasentelemättömiksi, vaikka ne olisikin luotu jä-
sennellen. Toisin sanoen yksittäisen elementin määrittelee ainoastaan siihen liit-
tyvät solmupisteet eikä elementtien välillä ole ennalta määrättyä järjestyssuhdet-
ta. Hilan muodostus lähtee aina kaarien pilkkomisella janoiksi. Jos kaarella ole-
va jana on osa mallin pinnan reunaa, se pakottavasti muodostaa kolmion sivun.
Jos mallissa oleva pinta on osa reunaa, pinnan kolmio on pakottavasti tetraedrin
kylki. Vastaavasti mallin rakentamisessa luotu reunan piste on pakottavasti kol-
mion / tetraedrin kärkipiste. Näin luotu hila on täysin yhdenmukainen. Käyttäjä
voi muokata elementtien kokoa ja tarkastella niiden laatua. Saatu hila tallentuu
.msh-tiedostoon, ellei toisin määrätä [2].

Ratkaisija nimensä mukaisesti laskee annetun ongelman ratkaisun elementti-
menetelmällä. Gmsh käyttää GetDP-ratkaisijaa, jonka käyttöä varten käyttäjän
pitää luoda oma .pro-päätteinen kooditiedostonsa [5]. Gmsh:n rajapintaan voi-
daan liittää muita ulkoisia ratkaisijoita Unixin tai TCP/IP-porttien välityksellä
[2, 4]. Gmsh:n luomaa hilatiedostoa voidaan vastaavasti käyttää joissain toisissa
ohjelmissa syötetiedostona, esimerkiksi FreeFem++:ssa [1].

Jälkiprosessoinnissa on mahdollista ladata ja muokata useita skalaari-, vektori-
ja tensorikenttiä. Käytössä olevien funktioiden kirjo on laaja. Kuten geometrisen
mallin luomisessakin, jälkiprosessointia voi suorittaa sekä graafisessa käyttöliit-
tymässä että luomalla .pos-päätteinen kooditiedosto. Kooditiedostossa koko jäl-
kiprosessointi on mahdollista automatisoida [2, 4].
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2.1.1. Tekniset asiat

Gmsh on ilmaisohjelma, joka on saatavissa kaikille yleisille käyttöjärjestelmille.
Uusimman Gmsh-version voi ladata sen omilta verkkosivuilta http://geuz.org/
gmsh/. Pakattu tiedosto puretaan tietokoneelle ja ohjelma on välittömästi käyt-
tövalmis. Gmsh käynnistetään joko tuplaklikkaamalla sen kuvaketta tai kirjoit-
tamalla gmsh terminaalin komentoriville. Komentorivikäskyt on listattu käyttö-
oppaassa (Reference Manual) [2]. Nettisivuilta löytyy myös wiki, jonka käyttäjä-
tunnus ja salasana ovat gmsh.

Ohjelman graafista käyttöliittymää käytetään pääosin hiiren avulla. Normaa-
lin valikkonavigoinnin lisäksi hiirellä voi muokata mallin näkymää kuvaruudulla.
Mallin tarkastelukulmaa on mahdollista kiertää painamalla hiiren vasenta pai-
niketta pohjassa ja liikuttamalla hiirtä. Vastaavasti oikeaa painiketta pohjassa
pitämällä mallin näkymää voi siirtää. Hiiren rullan pyörittäminen toimii portait-
taisena zoomina. Portaaton zoomaus toimii pitämällä rullapainiketta pohjassa
ja liikuttamalla hiirtä pystysuunnassa. Rajattua zoomausta varten suorakulmion
muotoinen alue määritellään aluksi painamalla Ctrl-näppäintä ja klikkaamalla ha-
luttuun nurkkakohtaan hiiren vasemmalla painikkeella. Tämän jälkeen suorakul-
mion koko säädetään hiirtä liikuttamalla. Zoomauskäsky annetaan klikkaamalla
joko hiiren vasenta painiketta tai rullapainiketta ja peruutetaan painamalla oi-
keaa painiketta. ’Ctrl’-näppäintä ja rullapainiketta painamalla mallin näkymää
voi liikutella aivan kuin oikealla painikkeella. ’Ctrl’-näppäimen ja hiiren oikean
painikkeen yhdistelmä palauttaa mallin oletusnäkymän. Viemällä hiiren osoitin
mallin eri geometrisiin komponentteihin saadaan näkyviin kyseisen komponentin
numero ja parametrit. Käyttöliittymä viestii ikkunan alareunassa olevan palkin
välityksellä. Palkkia klikkaamalla saadaan näkyviin lokikirjanpito, josta ilmenee
Gmsh:n suorittamat operaatiot ja mahdolliset virhe- ja varoitusilmoitukset. Klik-
kaamalla palkkia uudelleen lokin saa pois näkyvistä [2].

GUI käyttää näppäimiä ’e’ (lisäykseen), ’q’ (lopettamiseen), ’u’ (valinnan pe-
rumiseen) ja ’Shift’ (lukitsee kursorin osoittaman kohdan). Lisäksi Gmsh tarjo-
aa erittäin laajan valikoiman pikanäppäimiä, jotka ovat listattu käyttöoppaassa.
Näistä yleensä hyödyllisin on ’0’, jokaa lataa uudelleen käsittelyssä olevan koo-
ditiedoston [2]. Tälle on paljon käyttöä, kun mallia muokataan sekä GUIssa että
suoraan tiedostossa vuoronperään. Muiden pikanäppäinten käytön järkevyys on
pitkälti kiinni käyttäjän mieltymyksistä eikä liiemmin nopeuta työskentelyä.

Gmsh:n koodauskielen syntaksi on pääpiirteissään seuraava:

• Komponentit määritellään muodossa funktio(indeksi) = {parametrit}.
• Komennot erotetaan toisistaan puolipisteellä.
• Yhden rivin kommenteissa käytetään // edessä ja useamman rivin kom-

mentit kirjoitetaan /* */ sisään.
• Lukuarvot ovat aina reaalilukuja.
• Matematiikka-, logiikka- ja vertailuoperaattorit toimivat kuten C:ssä tai

C++:ssa paitsi looginen tai ||, joka arvioi aina molemmat argumentit.
• Matemaattiset perusfunktiot on implementoitu. Lista funktioista löytyy

käyttöoppaan kappaleesta 4.4.
• Käyttäjällä on mahdollisuus luoda omia funktion tavoin toimivia makroja.

Makroille ei kuitenkaan voi antaa argumentteja ja niissä määritellyt muut-
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tujat ovat globaaleja.
• Toistorakenteet on mahdollista toteuttaa For-loopilla. While rakennetta ei

tueta. For-looppi lopetetaan komennolla EndFor.
• Ehtorakenteet on mahdollista toteuttaa If-lauseella. Else-lausetta ei tueta.

If-lause lopetetaan komennolla EndIf.
• Huomionarvoista on, että For- ja If-rakenteissa ei käytetä aaltosulkuja mää-

rittämään blokkeja.
• 13 muuttujaa on määritelty ennakkoon. Tärkeimmät näistä ovat π:n likiar-

von sisältävä Pi sekä newp, newl, jne., jotka sisältävät seuraavan vapaana
olevan numeron, jolla mallin kunkin uuden komponentin voi numeroida.

Suurinta osaa Gmsh:n asetuksista on mahdollista säätää GUIssa ja kaikkia koo-
ditiedostossa. Tiedostossa annetut komennot muuttavat asetuksia reaaliaikaisesti
sitä mukaa kun Gmsh suorittaa koodia [2].

2.1.2. Ohjelman toiminnallisuuden esittely

Tässä kappaleessa käsitellään tarkemmin mallin ja sen hilan luontiin liittyviä
komentoja. Graafisen käyttöliittymän käyttö käydään vaihe vaiheelta läpi ja ai-
na kunkin vaiheen lopuksi käsitellään vastaava kooditiedoston komento. GUIs-
sa sekä Geometry että Mesh ovat Modules-kohdan alla. Monissa geometrian
käskyissä komponentti lisätään ’e’-näppäimellä ja lisäystoiminto lopetetaan ’q’-
näppäimellä. Nämä ovat niin yleisiä komentoja, ettei niitä mainita joka kohdassa
erikseen. Lisäksi GUI ohjeistaa interaktiivisesti käyttäjää näiden käytöstä.

Geometrian komponentit löytyvät valikosta Geometry → Elementary entities
→ Add:

• Parameter mahdollistaa ONELAB-muuttujan luonnin. Esimerkiksi valitse-
malla nimeksi ’cl_p’ ja arvoksi 0.02 kooditiedostoon kirjataan rivi ’cl_p =
DefineNumber[ 0.02, Name ”Parameters/cl_p” ];’. Vaikka näin määritelty
muuttuja toimii Gmsh:ssa parametrina, on silti yksinkertaisempaa määrit-
tää esimerkin muuttuja kooditiedostossa ytimekkäästi ’cl_p = 0.02;’.

• Point luo pisteitä. Argumentti-ikkunan kolme ensimmäistä solua on tar-
koitettu pisteen koordinaateille. Seuraavassa solussa alustetaan elementtien
kokoja – mitä pienempi luku on sitä pienempiä elementtejä luodaan pisteen
ympäristöön. Lopuilla kolmella solulla vaikutetaan siihen, millä tarkuudel-
la pisteen paikan voi hiiren kursorilla valita. Halutun paikan voi lukita
’Shift’-näppäimellä. Vastaavasti pisteen voi lisätä syöttämällä lukuarvot tai
parametrit soluihin ja painamalla Add. On suositeltavaa, että varsinkin ele-
mentin koon parametri on muuttuja, koska jos elementin kokoa haluaa sää-
tää, lukuarvo pitää muuttaa jokaisen pisteen kohdalla erikseen. Esimerkiksi
luomalla ensimmäinen piste kohtaan x = 2, y = 0.5 ja antamalla elemen-
tin kooksi yllä mainittu cl_p, saadaan kooditiedostoon ’Point(1) = {2, 0.5,
0, cl_p};’. Jatkossa kyseiseen pisteeseen viitataan käyttämällä pelkästään
numeroa ’1’.

• Straight line luo suoran linjan kahden pisteen välille. Käyttäjä valitsee kak-
si pistettä hiiren kursorilla ja linja muodostuu automaattisesti pisteiden
väliin. Linjalla on suunta siinä mielessä, että toinen pisteistä on alkupiste
ja toinen loppupiste. Tällä on merkitystä linjaan viitattaessa, sillä esimer-
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kiksi kun linjoja ketjutettaessa pinnaksi, linjaan viittavalla numerolla voi
olla negatiivinen etumerkki. GUIssa tämä ei ole ongelma, mutta käyttä-
jän kirjoittaessa koodia tähän tulee kiinnittää huomiota. Mikäli etumerkki
on väärin, Gmsh antaa virheilmoituksen mallia ladatessa. Kun pisteet 1 ja
2 yhdistetään, kooditiedostoon ilmestyy rivi ’Line(1) = {1, 2};’. Huomion
arvoista on, että viivoille (mukaan lukien muut käyrät) indeksinumerointi
alkaa alusta.

• Spline ja B-Spline luovat splineja. Kaikki annetut pisteet kuuluvat Splineen
(määrätyssä järjestyksessä) kun taas B-Splineen kuuluu annetuista pisteis-
tä vain ensimmäinen ja viimeinen (olettaen, että piste on eri). B-pline ha-
keutuu vuoronperään kohti välissä annettuja pisteitä niitä kuitenkaan saa-
vuttamatta. Pisteet valitaan hiiren kursorilla. Pisteen valinnan voi perua
’u’-näppäimellä. Kooditiedostossa neljää pistettä käyttävä Spline voi näyt-
tää esimerkiksi ’Spline(1) = {1, 3, 4, 2, 4, 1, 3};’ ja B-Spline ’BSpline(2) =
{2, 3, 1, 4, 3};’.

• Circle arc ja Ellipse arc luovat ympyrän ja ellipsin kaaria. Ympyrän kaari
määritellään valitsemalla kaaren alkupiste, keskipiste ja päätepiste. Näi-
den välisen kulman on oltava pienempi kuin π radiaania. Ellipsi määritel-
lään valitsemalla kaaren alkupiste, keskipiste, mikä tahansa piste ellipsin
isoakselilta ja päätepiste. Kokonainen ellipsi tai ympyrä kannattaa koostaa
neljässä osassa. Kumpaankin riittää viiden pisteen määrittely. Kooditiedos-
tossa ympyrän kaari määritellään tyyliin ’Circle(1) = {7, 1, 5};’ ja ellipsin
kaari vastaavasti ’Ellipse(2) = {3, 1, 3, 5};’.

• Plane surface ja Ruled surface luovat mallin pinnan. Plane surface luo lit-
teän pinnan; Ruled surfacella voidaan sen sijaan luoda myös kaarevia pin-
toja. Linjat ja kaaret rajaavat pintaa. GUI muodostaa automaattisesti va-
lituista rajoista linjaketjun, joka nääkyy kooditiedostossa muodossa ’Line
Loop(5) = {1, 2, 3, 4};’, missä aaltosulkeissa olevat parametrit ovat valitun
alueen rajalinjat. Jos esimerkiksi linjaketju 8 muodostaa reiän linjaketjun 5
sisällä, Plane surfacen koodi on ’Plane Surface(9) = {5, 8};’ ja vastaavasti
Ruled surfacen koodi on ’Ruled Surface(10) = {5, 8};’.

• Volume luo kolmiulotteisen mallin. Plane ja Ruled surfaceja käytetään ra-
jaamaan alue. GUI luo vastaavanlaisen pintaketjun kuin mitä linjaketju on
pinnoille. Jos pinnat 1, 2, 3, 4 ja 5 muodostavat mallin reunat, pintaketju on
muotoa ’Surface Loop(6) = {1, 2, 3, 4, 5};’. Tästä muodostuva malli näkyy
kooditiedostossa ’Volume(7) = {6};’. Volume luo myös keltaisen pallukan
mallin keskelle, jota klikkaamalla mallin voi valita.

Loput kohdan Elementary entities alta löytyvistä valikoista ovat geometrisia
muunnoksia:

• Translate Point / Line / Surface / Volume siirtää valittua kohdetta an-
nettujen argumenttien mukaisesti. Argumentteina ovat siirtovektorin kom-
ponentit. Esimerkiksi piste 1 kohdassa (1,0) voidaaan siirtää kohtaan (0,1)
antamalla GUIssa argumentit X = -1, Y = 1, Z = 0 ja valitsemalla kyseinen
piste. Kooditiedostossa tätä vastaa ’Translate {-1, 1, 0} { Point{1}; }’.

• Rotate Point / Line / Surface / Volume kiertää valittua kohdetta annettu-
jen argumenttien mukaisesti. Argumentteina annetaan akseli, jonka suhteen
kierto tehdään, mikä tahansa piste kyseiseltä akselilta sekä kiertokulman
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suuruus radiaaneina. On intuitiivisinta käyttää annettavana pisteenä kiin-
topistettä, jonka suhteen kierto tehdään. Jos siirron esimerkin piste 1 koh-
dassa (1,0) halutaan saada kiertämällä kohtaa (0,1), argumenteiksi pitää
syöttää akselin pisteen osalta (0,0,0), itse akselin osalta (0,0,1) ja kulmak-
si Pi/2. Toisin sanoen kierto tehdään z-akselin suuntaan. Akselin pisteen
z-koordinaatti voi olla mitä tahansa, mutta 0 on tässä esimerkissä intui-
tiivisin. Kooditiedostossa kierto ilmaistaan ’Rotate {{0, 0, 1}, {0, 0, 0},
Pi/2} { Point{1}; }’. Huomionarvoista on, että koodin ja GUIn vaatimat
argumentit eivät ole samassa järjestyksessä.

• Scale Point / Line / Surface / Volume suorittaa skaalauksen. Argumentteina
ovat suunta ja suuruus. Jos esimerkiksi kolmiulotteisen mallin 1 haluaa
skaalata puoleen kokoonsa, annetaan argumentiksi yksinkertaisesti Factor
= 0.5 ja valitaan skaalattava malli. Kooditiedostossa tämä on ’Dilate {{0,
0, 0}, 0.5} { Volume{1}; }’.

• Symmetry Point / Line / Surface / Volume muuntaa valitun kohteen sym-
metrisesti tasolle Ax + By + Cz +D = 0.

• Split Line ei ole dokumentoitu Gmsh:n köyttöoppaassa eikä se näy tekevän
mitään järkevää.

• Delete Point / Line / Surface / Volume poistaa valitun komponentin. Jos
esimerkiksi piste 1 poistetaan, kooditiedostoon kirjataan ’Delete { Point{1};
}’. Delete ei siis ole kätevä tapa poistaa virheellisiä komponentteja, koska
se vain lisää ylimääräistä koodia.

• Duplicate luo kohteesta kopion, jolle muunnos tehdään. Kooditiedostossa
tämä ilmenee termistä ’Dublicata’. Jos yllä oleva pisteen siirron esimerkki
kirjoitetaan kooditiedostossa ’Translate {-1, 1, 0} { Dublicata { Point{1};
} }’, piste 1 kohdassa (1,0) pysyy paikallaan mutta sen sijaan kohtaan (0,1)
luodaan piste 2.

• Extrude Point / Line / Surface ”venyttää” valittua kohdetta. Pisteestä ve-
nytetään viiva, viivasta pinta ja pinnasta kolmiulotteinen kappale. Venytys
tapahtuu joko siirtämällä, kiertämällä tai näiden yhdistelmällä. Kun veny-
tetään siirtämällä, koodissa käsky ’Translate’ muuttuu käskyksi ’Extrude’.
Vastaava pätee kierrolla venytykseen. Jos venytykseen käytetään sekä siir-
toa että kiertoa, Extruden argumentiksi tulee ensin siirron argumentti ja
sitten pilkulla erotettuna kierron argumentit. Extrudea käyttämällä mallin
geometrian luonti voi nopeutua huomattavasi mallista riippuen.

• Käskyjä Boundary ja CombinedBoundary voi käyttää kooditiedostossa mal-
lin osien rajojen selvittämiseen. CombinedBoundary yhdistää osat ja pa-
lauttaa yhdistelmän rajan. Tästä on hyötyä monimutkaisen mallin osan
rajoja laskettaessa [2].

Mallin hilatiedostoa on mahdollista jaotella määrättyihin kokonaisuuksiin. Tä-
mä tehdään kokoamalla geometrisia komponentteja ns. fyysisiin ryhmiin. Vaih-
toehdot löytyvät valikosta Geometry → Physical Groups → Add. Esimerkiksi
pisteiden 1 ja 2 muodostama fyysinen ryhmä kirjoitetaan ’Physical Point(1) =
{1, 2};’. Fyysisten kokonaisuuksien nimeämiseen on myös mahdollista käyttää
merkkijonoa, joka sijoitetaan sulkeisiin lainausmerkkien sisään. Mallin jakami-
nen fyysisiin (mahdollisesti päällekkäisiin) osiin auttaa suuresti mallin visuali-
soinnissa ja manipuloinnissa. Solmupisteet ja elementit uudelleen indeksoidaan
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vastaamaan fyysisten ryhmien luomaa rakennetta. Käyttäjän on hyvä tietää, että
eri tiedostoformaateilla on eri käytäntöjä fyysisten ryhmien suhteen. Esimerkik-
si .msh-tiedosto ei listaa fyysisten ryhmien ulkopuolisia elementtejä, jos ryhmiä
käytetään. Tästä syystä, jos käyttäjä haluaa sisällyttää kaiken datan tiedostoon,
hänen on suositeltavaa luoda koko mallin sisältävä fyysinen ryhmä [2].

Muut Gmsh:n geometriamoduulin komennot ovat:

• Coherence poistaa geometristen komponenttien kopiot. Gmsh suorittaa tä-
män automaattisesti jokaisen geometrisen muunnoksen yhteydessä, ellei
käyttäjä ole toisin määrännyt [2].

• Reload lataa kooditiedoston. Saman voi tehdä myös pikanäppäimellä ’0’.
• Edit file aukaisee tekstieditorin, jossa GUIssa tehtyjä operaatioita voi va-

paasti muokata, poistaa ja lisätä. Monimutkaisemman mallin luomisessa
tämä on hyvin yleistä. Kun muutokset on tehty ja tallennettu, Reload-
käskyllä Gmsh suorittaa kooditiedoston sisällön uudelleen ja muutokset tu-
levat näkyviin.

• Hide ja Show ovat komentoja, joita voidaan käyttää geometristen kompo-
nenttien piilottamiseen ja näyttämiseen. Näitä ei ole implementoitu GUI-
hin.

Käyttöoppaan osiossa B.2 on listattu kaikki vaihtoehdot, joilla GUIhin ja ko-
mentojen toteuttamiseen voi vaikuttaa geometrian ja sen visualisoinnin osalta.
Käyttäjällä on mahdollisuus muuttaa näitä vaihtoehtoja haluamakseen kooditie-
dostossa. Mahdollisia vaihtoehtoja ei käydä tämän työn puitteissa läpi.

Hilaosion komennot liittyvät pääosin elementin koon ja jäsennellyn hilaverkon
parametrien määrittelyyn. Nämä komennot eivät tallennu kooditiedostoon, mutta
toisin kuin käyttöopas väittää, käyttäjän on mahdollista kirjoittaa niitä sinne itse.
GUIssa on seuraavat hilan luontiin liittyvät komennot:

• 1D / 2D / 3D luo vastaavaulotteisen hilan valitulla algoritmilla. Sitä, mi-
ten algoritmia voi muuttaa, käsitellaan tuonnempana. Jos hilaa luotaessa
alempiulotteista hilaa ei ole vielä luotu, se luodaan automaattisesti alkaen
1D hilasta. Kirjoittamalla kooditiedostoon ’Mesh 1;’, ’Mesh 2;’ tai ’Mesh
3;’, Gmsh suorittaa 1D, 2D tai 3D hila-algoritmin.

• Optimize 3D ja Optimize 3D (Netgen) optimoi kolmiulotteisen hilan valitul-
la algoritmilla. Parhaan lopputuloksen elementin laadun kannalta saa käyt-
tämällä molempia optimointialgoritmeja. Optimoinnin voi ajaa kooditiedos-
tosta käsin kirjoittamalla ’Mesh.Optimize = 1;’ ja ’Mesh.OptimizeNetgen
= 1;’. Näiden oletusarvo on 0, mikä tarkoittaa, ettei optimointia suoriteta
automaattisesti.

• Set order 1 / 2 / 3 muuttaa elementin astetta. Esimerkiksi kolmion mallisella
elementillä on joko 3, 6 tai 10 kiinnepistettä sen asteesta riippuen.

• High order tools luo ja eheyttää korkeampiasteisia elementtejä. Menetelmiä
on tarjottu kolme: ’Optimization’, ’Elastic Analogy’ ja’ Fast Curving’. Solu-
kenttien toiminnallisuus on selitetty käyttöoppaassa hieman heikosti, mutta
lähteiden [6, 7, 8] pohjalta voidaan todeta seuraavaa: ’Optimization’ viit-
taa lähteessä [8] esitettyyn oikomismenetelmään (untangling) ja lähteen [7]
esimerkeissä on käytetty elastista analogiaa optimointimenetelmänä. Erito-
ten lähteessä [8] selitetään solukenttien merkitystä. ’Target Jacobian range’
määrää arvovälin, jolla elementtien Jacobin determinanttien on oltava. Ne-
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gatiivinen determinantti vastaa epäkelpoa elementtiä. 1:tä paljon suurem-
malla determinantilla on taas huono vaikutus mallin kaarevalla reunalla ole-
viin elementteihin. Hilaa oiotaan osissa (blob), jonka keskiössä on epäkel-
po elementti ja sen ympärillä elementtikerroksia niin paljon kuin ’Number
of Layers’ määrää. Näihin osiin sovelletaan geometrista kriteeriä (geomet-
rical criterion), jonka laskemiseen ’Distance factor’:ia käytetään. Riippuen
siitä, onko ’Boundary vertices’ valittu ’Free’ vai ’Fixed’, ’Weight on node
displacement’ suositellaan 105:ksi (fixed) tai 100:ksi (free).

• Inspect mahdollista elementtikohtaisen tarkastelun, jossa näkyy oleelliset
tiedot elementistä.

• Refine by splitting puolittaa elementit ja näin hienontaa hilan rakennetta.
Huomioitavaa on, että elementtien laatu voi kärsiä tästä.

• Partition jakaa hilan osiin. Osituksen näkee parhaiten pintaelementtejä tar-
kastelemalla.

• Reclassify 2D on työkalu, jota käytetään lähinnä stereolitografisten pintojen
hilojen manipulointiin. Tällä voidaan pilkkoa korkeamman genuksen pintoja
nolla-genuksen pinnoiksi, joille voidaan soveltaa harmonista kuvausta [2, 9].

• Delete elements poistaa elementtejä hilasta.
• Save tallentaa hilan .msh-tiedostoon.

Polun Mesh → Define takaa löytyy komennot, jotka muokkaavat myös kooditie-
dostoa:

• Size fields luo geometrian ylle kentän, jonka mukaan hila muodostetaan.
Erilaisia implementointeja on lukuisia, mutta tämän työn puitteissa niiden
käyttöön ei perehdytä.

• Element size at points on lähtökohtaisesti hilan koon määrittävä tekijä. Jo-
kaisen pisteen viimeinen parametri vastaa tätä lukua. Esimerkiksi elementin
koon muuttaminen pisteissä 1 ja 2 vastaamaan lukua 0.2 kooditiedostoon
kirjoitetaan ’Characteristic Length {1, 2} = 0.2;’. Jäsentynyt hilarakenne
voi kuitenkin vaikuttaa elementin kokoon [2].

• Embedded points sulauttaa pinnan irtonaisia pisteitä osaksi geometriaa,
jonka mukaan hila luodaan. Näin kyseisistä pisteistä tulee elementtien sol-
mupisteitä. Muussa tapauksessa irtonaisia pisteitä ei huomioida hilan luon-
nissa. Esimerkiksi pisteen 5 sulauttaminen osaksi pintaa 6 vastaa kooditie-
dostossa ’Point{5} In Surface{6};’. Myös linjoja on mahdollista sulauttaa
osaksi pintaa ja pintoja osaksi kolmiulotteista mallia [2].

• Recombine muodostaa hiloja, jotka käyttävät elementteinä nelikulmioita
sekä mahdollisesti myös kolmioita. Nelikulmio muodostetaan aina, kun se
on mahdollista.

• Transfinite Line / Surface / Volume muodostaa valituille komponenteille hi-
lan transfinite-algoritmilla. Linjan tapauksessa valitaan, kuinka monta sol-
mupistettä kullekin linjalle luodaan. Sitten valitaan tyypiksi joko ’Progres-
sion’ tai ’Bump’ ja lopuksi tyypin parametri. Esimerkiksi Progression 1 luo
hilan, jolla solmupisteet ovat tasaisin välein. Sen sijaan Progression 2 luo
hilan, jossa solmupisteparien väli kaksinkertaistuu edelliseen nähden. Bump
jakaa solmupisteet siten, että hila hienonee valitun linjan päissä. Pinnan ta-
pauksessa kolmioinnin orientaatioon on mahdollista vaikuttaa. Esimerkiksi
valitsemalla linjat 1 ja 2, pisteiden määräksi 20, tyypiksi Progression ja sen
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parametriksi 1, kooditiedostoon ilmestyy komento ’Transfinite Line {1, 2}
= 20 Using Progression 1;’.

• Compound Line / Surface / Volume yhdistää useita linjoja, pintoja tai kol-
miulotteisia malleja yhdeksi. Yhdistämällä linjat 1 ja 2 kirjoitetaan ’Com-
pound Line(3) = {1, 2};’. Komento uudellen parametrisoi valitut kompo-
nentit hilaa luotaessa. Tällä on vaikutusta hilan luontiprosessiin [2]. Jostain
syystä käyttöoppaassa tämä on listattu geometriamoduulin alle.

• Extrude-komennolla voidaan myös luoda jäsenneltyjä hiloja. Tämä toteu-
tetaan sisällyttämällä ’Layers’-komento mukaan jälkimmäisen aaltosulkei-
den sisään. Näin venytys tehdään paloittain, missä alkuperäinen hila ko-
pioituu kunkin palan rajapintaan. Kerroksista saa tasapaksuja, kun kirjoi-
tetaan ’Layers{kerrosten lukumäärä};’ Myös eripaksuisten kerrosten luon-
ti on mahdollista. Extrude-komennossa jälkimmäisen aaltosulkeiden sisään
voi kirjoittaa myös ’Recombine;’, ’QuadTriNoNewVerts;’ tai ’QuadTriAdd-
Verts;’. Recombine pyrkii muodostamaan elementtejä, jotka ovat muuta
kuin kolmioita ja tetraedreja. Kolmiulotteisessa tapauksessa käytettävät ele-
menttityypit perustuvat rajapinnan hilaan. Kaksi jälkimmäistä komentoa
auttavat yhdistämään Extrudella luodun kolmiulotteisen mallin toisen, jä-
sentelemättömän mallin rajapintaan. Yhdistettävien mallien rajapintojen
elementtityypit eivät ole välttämättä samoja, mutta yllä olevalla komen-
nolla mallien rajapinnasta luodaan yhtenevä [2].

Käyttöoppaassa listatut muut kooditiedostossa käytettävät hilan luontiin liit-
tyvät oleelliset komennot ovat:

• Periodic Line / Surface muodostaa periodisen hilan määrätyille sivuille.
Komennon käyttöä esitellään tarkemmin esimerkeissä.

• Coherence Mesh; poistaa solmupisteiden kopiot.
• Hide / Show mahdollistaa hilan osien piilottamisen ja näyttämisen.
• Reverse Line / Surface luo valituissa komponenteissa hilan käänteisessä

järjestyksessä.
• Smoother Surface luo elliptisiä tasoitusaskeleita transfinite-komennolla luo-

duille pintojen hiloille.
• Homology ja Cohomology laskee homologia- ja cohomologia-avaruuksien

kantaesitykset.

Hiloihin liittyen Gmsh tarjoaa lukuisia vaihtoehtoja, joista käyttäjän kannattaa
olla tietoinen. Ne on listattu käyttöoppaan osiossa B.3. Alla on lista oleellisim-
mista:

• Mesh.Algorithm valitsee käytettävän 2D hila-algoritmin. MeshAdapt on 1,
automaattinen 2, Delaunay 5 ja Frontal 6. Myös muita vaihtoehtoja on
listattu. Oletusarvo on 2.

• Mesh.Algorithm3D valitsee käytettävän 3D hila-algoritmin. Oletusarvo 1
vastaa Delaunay-algortimia. Frontal on 4 ja Frontal Delaunay on 5. Myös
muita vaihtoehtoja on listattu.

• Mesh.CharacteristicLengthFromCurvature on kokeiluasteella oleva elemen-
tin koon määrittelevä vaihtoehto. Tässä elementin koko määritellään au-
tomaattisesti geometrian kaarevuuden perusteella. Oletusarvoisesti tätä ei
käytetä mutta sen voi ottaa käyttöön antamalla kooditiedostossa tälle ar-
voksi 1.
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• Mesh.Format määrää tiedostotyypin, johon hila tallenetaan. Oletusarvo on
10 eli automaattinen, mikä yleensä vastaa .msh-tiedostoa, jonka numero on
1. Vaihtoehtoja on lukuisia ja ne on listattu käyttöoppaassa.

• Mesh.MinimumCirclePoints määrittää minimisolmupistemäärän ympyrän
kaarella. Oletusarvo on 7.

2.1.3. 2D esimerkki

Aloitetaan mallin luominen määrittelemällä muuttujat pisteiden paikoille, ele-
menttien koolle kyseisissä pisteissä, elementtien tyypille ja käytettävälle algorit-
mille. Kooksi määrätään 0.1 ja pisteiden parametreiksi 0.5 ja 0.1. Näin luotu
määrittely, missä funktioiden parametrit eivät ole yksittäisiä vakioita vaan tie-
doston alussa määriteltyjä muuttujia, helpottaa suuresti mallin muokattavuutta,
sillä pelkästään kyseisten muuttujien muuttaminen riittää eikä loppuun koodiin
tarvitse koskea.

Muodostetaan neljä pistettä neliön nurkkapisteiksi ja yhdistetään pisteet suo-
rilla viivoilla. Näin on saatu haluttu neliö. Muodostetaan seuraavaksi ympyrän
keskipiste ja neljä pistettä ympyrän kaaren määrittelemiseksi. Kaari koostetaan
neljässä osassa. Näin on saatu haluttu ympyrä.

Mallin on oltava periodinen sekä x- että y-suunnassa. Tämä toteutuu, kun linja
3 määrätään kopioimaan linjan 1 hila sekä vastaavasti linja 4 linjan 2 hila. Nega-
tiivinen parametrin merkki on tässä tärkeä, jotta solmupisteet syntyvät peiliku-
vana (yhtenevästä kiertosuunnasta johtuen vastakkaiset linjat ovat luonnostaan
toisiinsa nähden toisinpäin).

Määritellään seuraavaksi neliön rajaama pinta, jossa on ympyrän mallinen auk-
ko. Tätä varten muodostetaan neliölle ja ympyrälle omat linjaketjunsa (GUI tekee
tämän automaattisesti reunojen valinnan yhteydessä), joita reunoina käyttämällä
pinta muodostetaan. Hilatiedoston jaottelua varten muodostetaan fyysiset ryh-
mät x-periodisille reunoille, y-periodisille reunoille, ympyrän kaarelle sekä koko
mallille. Gmsh hoitaa fyysisten ryhmien numeroinnin automaattisesti.

Käytettävät elementit ovat luonnostaan kolmioita, mutta ne ovat muutettavissa
nelikulmioiksi (hila saattaa tämän jälkeenkin sisältää joitain kolmioelementtejä).
Hila-algoritmeja on myös tarjolla useita. Tässä esimerkissä on käytetty automaat-
tista algoritmivaihtoehtoa, joka valitsee parhaakseen katsomansa algoritmin.

Taulukosta 2.1 näkyy, miten eri algoritmit vaikuttavat hilan elementtien laa-
tuun. Automaattinen algoritmi on käyttänyt Delaunayta. Laatutekijöitä voi tark-
kailla GUIssa menemällä Tools → Statistics ja klikkaamalla ’Update’. ρK kuvas-
taa elementin K pienimmän kulman suhdetta suurimpaan kulmaan [2] ja lkm(∆)
kertoo kolmioelementtien lukumäärän hilassa. Hila on muodostettu parametreilla
cl_p = cl_y = 0.1.

Taulukko 2.1: Eri algoritmien laadullinen vertailu

Algoritmi lkm(∆) γK ρK

MeshAdapt 258 0.9442 (0.6928->0.9997) 0.8009 (0.5267->0.9805)
Automatic 306 0.9345 (0.6376->0.9995) 0.7886 (0.5996->0.9764)
Delaunay 306 0.9345 (0.6689->0.9998) 0.788 (0.5762->0.9853)
Frontal 296 0.9746 (0.7762->1) 0.8731 (0.6672->1)



18

Taulukko 2.2 näyttää, miten elementtien koko vaikuttaa niiden laatuun. Taulu-
kossa cl = cl_p = cl_y. On hyvä kuitenkin muistaa, että ympyrän kaarella käy-
tetään vähintän 7 solmupistettä. Hilat on muodostettu MeshAdapt-algoritmilla.

Taulukko 2.2: Eri elementtikokojen laadullinen vertailu

cl lkm(∆) γK ρK

1.00 12 0.3529 (0.1871->0.6845) 0.2931 (0.1195->0.6403)
0.50 24 0.6946 (0.3435->0.9568) 0.563 (0.2423->0.7896)
0.30 68 0.9182 (0.5363->0.9986) 0.7719 (0.5537->0.9615)
0.10 258 0.9442 (0.6928->0.9997) 0.8009 (0.5267->0.9805)
0.01 22766 0.9575 (0.6116->1) 0.8271 (0.4927->0.9989)

Kuvassa 2.1 nakyy vasemmalla MashAdapt-algoritmilla luotu hila, joka käyt-
tää ensimmäisen asteen kolmioelementtejä ja cl_p = cl_y = 0.1. Oikealla puolel-
la on elementtien laatua kuvaavan γK :n jälkiprosessointinäkymä. Tämä sinänsä
tyydyttää annetun tehtävänmäärittelyn, mutta korkeampiasteisilla elementeillä
lopputuloksesta on mahdollista saada parempi (elementit myötäilevät paremmin
ympyrän pintaa). Seuraavassa lyhyt katsaus kolmannen asteen elementeillä luo-
tuun malliin ja sen optimointiin (vääristyneiden elementtien eheyttämiseen).

Kuva 2.1: MeshAdaptilla luota hila (vasemmalla) ja elementtien laatua kuvaava
jälkiprosessointinäkymä (oikealla). Mallin geometria näkyy taustalla.

Ladataan edellä mainittu MeshAdaptilla luotu malli (cl = 0.1) ja valitaan GUIs-
sa Mesh → Set Order 3. Solmupisteet saa näkyviin valikosta Tools → Options →
Mesh → Visibility ja laittamalla rasti kohtaan ’Nodes’. Tarkastelemalla lähemmin
ympyrän reunaa huomataan, ettei elementin reuna vastaa solmupisteiden paikko-
ja. Tämän saa korjattua menemällä Tools → Options → Mesh → Aspect ja muut-
tamalla ’High-order element subdivisions’ arvoon 3. Jacobin determinantin saa
laskettua kohdasta Tools → Plugins → AnalyseCurvedMesh. Dimensioksi vali-
taan ’2’ ja painetaan ’Run’. Jacobin determinantin sisältävä jälkiprosessointinäky-
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mä avautuu automaattisesti. Käytännössä saman näkymän saa Statistics-kohdan
’Disto’ (distortion, lähde [8]) 3D-kuvaajalla. Kuvassa 2.2 on näkyvillä kolmannen
asteen kolmioelementeistä koostuva hila solmupisteineen (vasemmalla) ja hilan
käyrien elementtien vääristymää kuvaava Jacobin determinantti (oikealla).

Kuva 2.2: Kolmannen asteen kolmioelementeistä luotu hila (vasemmalla) ja Jaco-
bin determinantin jälkiprosessointinäkymä (oikealla). Molemmissa kuvissa ele-
menttien solmupisteet ovat näkyvillä.

Hilaverkko on mahdollista optimoida kohdassa Mesh → High order tools. Sää-
detään ’Target Jacobian range’ välille [0.8,1.2] ja valitaan algoritmiksi ’Optimiza-
tion’. Kuvassa 2.3 näkyy lopullinen optimoitu hila ja sen Jacobin determinantti.
Gmsh visualisoi determinantin alkuperäisille, astetta 1 oleville kolmioille.

2.1.4. 3D esimerkki

Aloitetaan mallin luominen määrittelemällä muuttujat elementtien koolle, pistei-
den paikoille, jäsennellyn sylinterin kerrosten lukumäärälle, sylinterin jäsentelylle,
hila-algoritmin valinnalle ja optimoinneille. Tässä esimerkissä sylinteri on jäsen-
telemätön. Hila-algoritmina käytettään Delaunayta ja optimointeja ei suoriteta
automaattisesti (ne voi myöhemmin suorittaa GUIsta käsin).

Muodostetaan sylinterin päädyn pisteet (keskipiste ja neljä pistettä kaarelta)
kohtaan z = -0.5. Näistä muodostetaan ympyrä määrittelemällä neljä kaarta ja
ympyrän sisään muodostetaan pinta, jonka linjaketjuna on ympyrän kaari. Pin-
taa venytetään z-akselin suuntaan, jolloin saadaan sylinteri. Venytykselle on kaksi
vaihtoehtoa: jäsennelty ja jäsentelemätön. Jäsennellyn hilan hyvä puoli on siinä,
että periodisuusehto täyttyy automaattisesti, sillä venytyksen yhteydessä pinnan
hila kopioituu kuhunkin kerrokseen. Sen huono puoli on kuitenkin se, että mää-
rätty kerrosten lukumäärä määrää myös elementtien muodon sylinterin vaipalla,
mikä voi johtaa huonolaatuisiin elementteihin. Pelkästään tästä johtuen tässä
esimerkissä käytetään jäsentelemätöntä hilaa. Jäsennelty vaihtoehto luo myös ti-
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Kuva 2.3: Kolmannen asteen kolmioelementeistä luotu optimoitu hila (vasemmal-
la) ja vastaava Jacobin determinantin jälkiprosessointinäkymä (oikealla). Deter-
minantti on optimoitu välille [0.8,1.2].

lageometrian, mikä pitää poistaa halutun hilan aikaansaamiseksi. Jäsentelemät-
tömän vaihtoehdon tapauksessa näin ei ole, vaikka myös siinä ylimääräinen tila-
geometria luodaan. Muuttujaan ext[ ] tallentuu seuraava data:

• ext[0] = toinen sylinterin pääty
• ext[1] = venytyksen luoma tilageometria
• ext[2] - ext[5] = sylinterin vaipan pinta

Valitettavasti luodun sylinterin päädyn rajakäyriä ei palauteta (niitä tarvitaan
myöhemmin) mutta ne on nähtävissä GUIssa. Määritellään sylinterin päädyt pe-
riodiseksi ja muodostetaan fyysiset ryhmät sylinterin vaipalle ja päädyille.

Aloitetaan ellipsoidin muodostus määrittelemällä pisteitä tarvittavien kaarten
luomiseksi. Huomionarvoista on, että extrude-komento on luonut pisteitä sylin-
terin venytyksen yhteydessä, joten pisteiden indeksoinnissa tapahtuu ”hyppäys”.
Ideana on muodostaa aluksi puolikas ellipsoidi. Tämä tehdään muodostamalla
puolikkaan ellipsin kaaret (x,z)- ja (y,z)-tasoon sekä koko ellipsoidin kaari (x,y)-
tasoon (tässä esimerkissä 0.1-säteinen ympyrä). Kaarista muodostetaan kaareva
pinta (linjaketjuineen) paloittain. Näin saadun puolikkaan ellipsoidin kopio pyö-
räytetään x-akselin (vaihtoehtoisesti voi olla myös y-akseli) ympäri, jolloin saa-
daan kokonainen ellipsoidi. rot[0] - rot[3] sisältää ellipsoidin luodun puolikkaan
pinnat. Näille voi olla käyttöä (esim. kokonaista ellipsoidia kierrettäessä) mut-
ta tämän esimerkin puitteissa niitä käytetään vain ellipsoidin pinnan fyysisen
ryhmän luontiin.

Seuraavaksi muodostetaan mallin tilageometria. Tätä varten luodaan kaksi pin-
taketjua (toinen sylinterille ja toinen ellipsoidille), jotka muodostavat mallin raja-
pinnat. Sylinterin venytyksessä on muodostunut ylimääräinen tilageometria, joka
poistetaan. Tämän jälkeen koko mallista luodaan fyysinen ryhmä. Lopuksi määrä-
tään valitun hila-algoritmin ja optimointien käyttöönotto. Kuvassa 2.4 on mallin
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geometria pintamäärittelyineen.

Kuva 2.4: Kolmiulotteisen mallin geometria.

Tarkastellaan kolmea eri algoritmia. Taulukko 2.3 tarkastelee kunkin algorit-
min elementin laatua ja tetraedrien määrää hilassa, kun hilaa ei ole optimoitu
ja elementin kooksi on määrätty 0.1. Taulukko 2.4 taas tarkastelee elementtien
määrää ja laatua sekä Gmsh:n että Netgenin optimointialgoritmien suorittami-
sen jälkeen. Taulukoista näkee, että Delaunay-algoritmi on selvästi kevein ja ele-
menttien laatu on verrattain hyvä. Kuvassa 2.5 on Delaunay-algoritmilla lasketun
hilaverkon γK jälkiprosessointinäkymä sekä optimoidulle (vasemmalla) että opti-
moimattomalle (oikealla) hilaverkolle. Taulukossa 2.5 on esitetty elementin koon
vaikutus elementtien määrään ja laatuun. Tarkasteluun on otettu heikkolaatuisin
elementti sekä optimoimattomasta hilasta (min(γK)) että optimoidusta hilasta
(minopt(γk)). Algoritmina on käytetty Delaunayta, optimoimattoman hilaverkon
tetraedrien lukumäärä on lkm(∆) ja optimoidun lkm(∆opt). Taulukosta näkyy
selvästi elementtien määrän eksponentiaalinen kasvu elementin koon pienetessä.
Merkille pantavaa on myös, kuinka huonoimman elementin laatu heikkenee.

Tarkastellaan lopuksi korkeampiasteisia elementtejä. Alkuperäinen hila on luo-
tu Delaunay-algoritmilla ja elementtikoolla 0.1. Asettamalla elementtien asteeksi
2, Gmsh:n loki ilmoittaa, että pinnan pahin vääristymä on 0.938632 (missä 1 vas-
taa ei vääristymää) ja huonoin γK = 0.691427. Mallin sisäelementtien vääristymä
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Taulukko 2.3: Eri algoritmien laadullinen vertailu ilman optimointia. lkm(∆) on
tetraedrien määrä hilassa

Algoritmi lkm(∆) γK

Delaunay 3794 0.6454 (0.005358->0.9362)
Frontal 4261 0.5912 (0.04481->1)

Frontal Delaunay 107665 0.5642 (0.0001099->0.992)

Taulukko 2.4: Eri algoritmien laadullinen vertailu optimoinnin jälkeen

Algortimi lkm(∆) γK

Delaunay 3754 0.7141 (0.4107->0.9375)
Frontal 3965 0.7027 (0.3816->0.9629)

Frontal Delaunay 70562 0.7184 (0.2825->0.9837)

Kuva 2.5: Sekä optimoidun (vasemmalla) että optimoimattoman (oikealla) hila-
verkon γK . Optimointi parantaa huonojen elementtien laatua selvästi.

on keskimäärin 0.985333 mutta kuitenkin huonoimman elementin -0.102794 ja
yhteensä kolmen elementin Jacobin determinantti on nollaa pienempi, eli nämä
elementit eivät ole valideja.

Kolmannen asteen elementeillä pinnan pahin vääristymä on 0.372112. Tämä
on selvästi huonompi kuin toisen asteen elementeillä, jotka ovat muodoltaan lä-
hempänä alkuperäistä kolmioelementtiä. Pinnan huonoin γK on sama kuin kak-
siulotteisilla elementeillä. Mallin sisäelementtien vääristymä on puolestaan kes-
kimäärin 0.969593. Kuitenkin pahin vääristymä on -0.663812 ja peräti 11 ele-
mentin Jacobin determinantti on negatiivinen. ’High order tool’:silla säätämällä
Jacobin determinantin halutun haarukan välille [0.6,1.4] saadaan seitsemän ite-
raation jälkeen kaikki 59 huonoa elementtiä, alkujaan väliltä [-0.663812,2.49127],
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Taulukko 2.5: Elementin koon vaikutus huonoimman elementin laatuun ja ele-
menttien määrään. cl = cl_s = cl_e

cl lkm(∆) lkm(∆opt) min(γK) minopt(γK)
1.00 104 123 0.149 0.2361
0.50 224 216 0.09429 0.4542
0.20 659 725 0.02018 0.4148
0.10 3645 3680 0.007144 0.348
0.05 23710 22315 0.01186 0.3888
0.02 362941 325774 0.002043 0.3113

välille [0.621228,1.39251]. Elementtien laatua kuvaava metrisen tensorin pienem-
män ominaisarvon suhde suurempaan (R, lähde [8]) on havainnollistettu kuvas-
sa 2.6 alavasemmalla. Saman kuvan yläosassa on pelkän hilaverkon leikkaus (va-
semmalla) havainnollistaen reunapinnan sileyttä ja optimoitu Jacobin skaalattu
determinantti (oikealla), josta voidaan havaita ellipsoidin pinnan kaarevuuden
aiheuttamat haasteet korkeamman asteen elementtien validiteetille.

Jos alkuperäinen hilaverkko optimoidaan ennen elementtien asteen kasvatta-
mista, saadaan myös korkeampiasteisista elementeistä laadukkaampia. Mallin
pinnalla tilanne on melko muuttumaton. Kolmannen asteen elementtien pahin
vääristymä on suunnilleen sama ilman optimointiakin ja γK pysyy muuttumatto-
mana. Sen sijaan sisäelementtien vääristymä on huomattavasti pienempi: Pahin
vääristymä on -0.0908388 ja vain neljän elementin Jacobin determinantti on ne-
gatiivinen. Eheyttämätön Jacobin determinantti saa arvoja väliltä [-0.0908388,
1.83678], mikä on myös pienempi. Tässä tapauksessa kuitenkin välille [0.6,1.4]
pääsemiseksi 76 huonoa elementtiä pitää eheyttää, mikä on enemmän kuin yllä
(59). Niin ikään seitsemän iteraation jälkeen kaikkien elementtien Jacobin de-
terminantti on välillä [0.75845,1.13588]. Kuvassa 2.6 alhaalla oikealla on kuvattu
elementtien laatua kuvaavan suhdeluvun R jälkiprosessointinäkymä. Voidaan ha-
vaita, että alkuperäisen hilaverkon optimoinnin myötä myös korkeampiasteiset
elementit ovat laadukkaampia.

2.2. FreeFem++ ja TetGen

FreeFem++ on ratkaisijakeskeinen FEM-mallinnusohjelma. Se pystyy käsittele-
mään satunnaisia elementtiavaruuksia satunnaisesti jäsentelemättömillä ja muut-
tuvilla hiloilla. Ohjelmalla voi luoda kaksiulotteisia hiloja sekä yksinkertaisia
kolmiulotteisia hiloja. Monimutkaisemmat kolmiulotteiset hilat on mahdollista
tehdä jollain toisella ohjelmalla ja tuoda sitten FreeFem++:n ratkaistavaksi tai
vaihtoehtoisesti hilan voi luoda suoraan FreeFem++:n mukana tulevalla TetGen-
paketilla, kuten on tehty tämän osion 3D esimerkissä. FreeFem++ on komentori-
viltä ajettava ohjelma. Sille on olemassa kuitenkin erillinen graafinen käyttöliit-
tymä, FreeFem++-cs. Tätä on käytetty esimerkeissä sekä koodieditorina, koodin
suorittajana että lopputulosten visualisoijana. FreeFem++:aan on mahdollista
liittää myös ulkopuolisia visualisoijia, esimerkiksi Medit, mutta niihin ei tämän
työn puitteissa perehdytä [1, 3].

FreeFem++ ei käytännössä luo mallin geometriaa eikä ole siten CAD-ohjelma.
Sen sijaan käyttäjä määrittää suoraan hilan reunat ja solmupisteiden määrän reu-
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Kuva 2.6: Kolmannen asteen elementtien käytön havainnollistaminen. Ylhäällä:
Hilaverkon reunapinnan sileyttä havainnollistava kuva (vasemmalla) ja skaala-
tun Jacobin determinantin jälkiprosessointinäkymä korkeampiasteisten element-
tien eheyttämisen jälkeen (oikealla). Alhaalla: Elementtien laatua kuvaavan R:n
jälkiprosessointinäkymä, kun alkuperäistä hilaa ei ole optimoitu (vasemmalla) ja
on optimoitu (oikealla). Molemmissa tapauksissa korkeampiasteiset elementit on
eheytetty Jacobin determinantin välille [0.6,1.4].

nalla. Hila luodaan automaattisesti Delaunay-Voronoi-algoritmilla. Luotua hilaa
on mahdollista muokata. Käytetyt elementit ovat kolmioita ja tetraedreja. Mo-
lemmille on määritelty lukuisia, eriasteisia vaihtoehtoja. Ohjelma pystyy käsit-
telemään muuttuvia hiloja ja automaattisesti muodostaa näiden välisen datan
interpoloinnin koodin ajon aikana [1, 3].

Määrätyn ongelman ratkaisemiseksi käyttäjä muodostaa ongelman variationaa-
lisen formuloinnin. Tähän perustuva määrittely takaa, että laaja kirjo erilaisia
ongelmia on ratkaistavissa. Kääntöpuolena on kuitenkin, että käyttäjän on pak-
ko kyetä muodostamaan ongelman heikko muoto, muuten ongelmaa ei pystytä
määrittämään ratkaistavaksi. FreeFem++ ymmärtää sekä reaali- että komplek-
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silukuja. Tarjolla olevia suoria- ja iteratiivisia ratkaisijoita on useita [1, 3].
FreeFem++-cs on integroitu graafinen käyttöliittymä, joka on tehty helpotta-

maan FreeFem++:n käyttöä. FreeFem++ toimii koneena käyttöliittymän alla.
Koodin voi kirjoittaa ja ajaa suoraan käyttöliittymässä. Koodin ajaminen ei yli-
kirjoita tiedostoa, johon koodi on alkujaan tallennettu. Käyttöliittymän edito-
rissa koodi on värikoodattu helpottamaan rakenteen hahmottamista ja virheiden
havaitsemista. Tulosten visualisoinnissa käytetään VTK-kirjastoa (The Visua-
lization Toolkit). Visualisointi on mahdollista myös ulkoisissa ohjelmissa [10, 11].
GUIssa on lisäksi terminaali-ikkuna, joka näyttää ohjelman suorittamat operaa-
tiot sekä käyttäjän määräämät syötteet.

TetGen on nimensä mukaisesti ohjelma, joka luo tetraedrielementeistä koos-
tuvan hilan malleille, jotka ovat paloittain lineaarisia kokonaisuuksia (piecewise
linear complex, PLC). FreeFem++ käyttää TetGeniä monimutkaisten kolmiulot-
teisten hilojen luontiin. TetGen käyttää rajattua Delaunay-algoritmia (constrai-
ned Delaunay tetrahedralization, CDT), jolla saa muodostettua eksakteja aluei-
den tetraedrisointeja. TetGen on itse asiassa oma ohjelmansa, jonka voi suorittaa
komentoriviltä [12]. Tämän työn puitteissa TetGenin toiminnallisuutta esitellään
vain sen verran, miten FreeFem++:ssa on mahdollista sitä käyttää.

TetGeniä voidaan käyttää hyödyksi myös kolmiulotteisen mallin hilan laadulli-
seen tarkkailuun. Tarjolla on kolme tetraedrielementin t laatua kuvaavaa lukua:
Ensimmäinen on ’asp.ratio’ (aspect ratio) ηt ∈ [

√
2/

√
3, ∞[, joka kuvaa elementin

pisimmän reunan suhdetta sen lyhimpään korkeuteen. Mitä pienempi luku on, sen
parempi elementti on kyseessä. Toinen luku on ’facangle’ (face angle) θt,i ∈ [0,π]
rad, joka kuvaa elementin reunojen välistä kulmaa. Laatua kuvaamaan valitaan
näistä elementtikohtaisesti pienin kulma eli mint(θt,i), i = 1,...,12. Kolmas luku
on ’dihedral’ φt,j ∈ [0,π] rad, joka kuvaa elementin sivujen välistä kulmaa. Näistä
laatua kuvaamaan otetaan elementtikohtaisesti pienin kulma eli mint(φt,j), j =
1,...,6 [12].

2.2.1. Tekniset asiat

Sekä FreeFem++, FreeFem++-cs että TetGen ovat ilmaisohjelmia ja kaikki toi-
mivat Windowsissa, Linuxissa ja Macissä. FreeFem++:n uusimman version voi la-
data sen omilta verkkosivuilta http://www.freefem.org/ff++/. Kyseessä on .exe-
tiedosto, jonka käynnistäminen aloittaa ohjatun asennuksen. Ohjelman asentami-
nen on suositeltavaa, vaikka sen asemasta käyttäisi GUIta, koska mukana tulee
kattava paketti esimerkkejä. Samoilla nettisivuilla on vasemmassa laidassa linkki
FreeFem++-cs:n sivuille, josta kyseisen ohjelman voi käydä lataamassa. Sekin on
.exe-tiedosto, jonka lataaminen aloittaa asennusohjelman. Molemmat muodosta-
vat ohjelmakuvakkeen, jonka kautta ohjelman voi avata. FreeFem++-cs avataan
normaalisti mutta sen sijaan FreeFem++:aa käytetään siten, että kooditiedosto
viedään ja pudotetaan kuvakkeen päälle; pelkkä kuvakkeen aukaisu saa aikaan
virheilmoituksen, koska vaadittu parametri (eli tiedostonimi) puuttuu. Tämän
kappaleen esimerkit on tehty FreeFem++-cs:n GUIta käyttäen.

GUIn visualisointi-ikkuna toimii pääosin hiiren avulla: Pitämällä oikeaa pai-
niketta pohjassa näkymää on mahdollista kiertää hiirtä liikuttamalla. Pitämäl-
lä rullapainiketta pohjassa näkymää on mahdollista siirtää hiirtä liikuttamalla.
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Pitämällä vasenta näppäintä pohjassa näkymää on mahdollista zoomata hiir-
tä pystysuoraan liikuttamalla. Myös jokusta pikanäppäintä tuetaan. ’+’- ja ’-’-
näppäimillä voi niin ikään zoomata ja ’r’-näppäin palauttaa oletusnäkymän. Lista
käytössä olevista pikanäppäimistä löytyy lähteestä [11].

FreeFem++ käyttää omaa, hyvin pitkälti C++:n kaltaista, koodauskieltä. Seu-
raavassa on koodauskielen syntaksi pääpiirteittäin:

• FreeFem++ käyttää ulkopuolisia paketteja, joita kutsutaan komennolla lo-
ad ”paketti”.

• Käytettävät funktiot ovat muodossa funktio(parametrit).
• Komennot erotetaan toisistaan puolipisteellä.
• Kommenteissa käytetään // ja useamman rivin kommentit kirjoitetaan /*

*/ sisään.
• Tuettuja muuttujatyyppejä on useita: bool, int, string, real, complex, of-

stream (tulostetiedosto), ifstream (syötetiedosto), func (argumentiton funk-
tio), mesh (2D hila), fespace (elementtiavaruus), problem (BVP:n heikon
muodon määrittely), solve ( muotoilee ja ratkaisee ongelman), varf (varia-
tionaalinen muotoilu) ja matrix (matriisi). Muuttujat määritellään ’muut-
tujatyyppi nimi = määrittely’.

• Muuttujan nimessä ei saa olla alaviivaa, koska sitä käytetään muualla.
• Lukuisia taulukoita valitulla indeksoinnin tyypillä tuetaan. Esimerkiksi ’real

[int] arr(k);’ luo k-soluisen taulukon arr, johon tallennetaan reaalilukuja.
• Globaaleja muuttujia on määrätty useita. Näistä tärkeimpänä x, y ja z

kuvaamaan koordinaatteja, true ja false sekä pi, joka antaa π:n likiarvon.
• Laskutoimituksia ja yleisiä matemaattisia operaatioita tuetaan kattavasti.
• Imaginaariyksikkönä käytetään i:tä. Laskutoimituksissa luvun tai muut-

tujan saa imaginaariseksi lisäämällä termi ’*1i’. Kompleksiluvun reaali- ja
imaginaariosa on erotettavissa ja konjugaatti laskettavissa.

• for- ja while-rakenteet on implementoitu.
• if - else if - else -ehtolauseet on implementoitu.

Syntaksi on esitelty kokonaisuudessaan käyttöoppaan [1] luvussa 4.

2.2.2. Ohjelman toiminnallisuuden esittely

Tässä kappaleessa käydään läpi GUIn toiminnallisuutta sekä perehdytään hilan
luontiin ja elementteihin. FreeFem++:n tarjoamat mahdollisuudet esitellään ko-
konaisuudessaan. TetGenin kohdalla keskitytään siihen, miten sitä FreeFem++:s-
ta käsin käytetään ja mitkä ovat sen tärkeimmät asetukset.

FreeFem++-cs tarjoaa käyttäjäystävällisen ympäristön kirjoittaa koodia, ajaa
koodia ja tarkastella syntynyttä dataa. Editorin vasemmassa yläreunassa on pi-
kakuvakkeet koodin tallentamiselle, ajamiselle ja ajon keskeyttämiselle. Oikealla
ylhäällä grafiikkaikkunan yllä on myös liuta pikakuvakkeita. Viemällä hiiri ku-
vakkeen päälle sen yhteyteen ilmestyy kuvausikkuna. Pikakuvakkeita käyttämällä
kuvien tallentaminen, muokkaaminen ja poistaminen käy helposti ja nopeasti.

FreeFem++:ssa hila muodostetaan määrittämällä reunat ja solmupisteiden lu-
kumäärät reunoilla, jonka jälkeen algoritmi hoitaa loput. Hilaverkko tallennetaan
muuttujaan, jonka tyyppi on 2D tapauksessa mesh. Seuraavassa on listattu hilan
luonnin prosessiin liittyvät komennot ja koodauskäytännöt:
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• square luo neliöitä ja suorakulmioita. Kirjoittamalla ’mesh Th = squa-
re(a,b);’ luodaan yksikköneliö alueessa [0,1]2, jonka x-suuntaisilla reunoilla
on a elementtiä ja y-suuntaisilla reunoilla b elementtiä. Jos halutaan luoda
neliö alueeseen [-0.5,0.5]2 ja määrittää elementtien kooksi 0.1, kirjoitetaan
’mesh Th = square(cl, cl, [x0 + (x1 - x0)*x, y0 + (y1 - y0)*y]);’, missä x0 =
y0 = -0.5, x1 = y1 = 0.5 ja cl = 10. Reunat indeksoidaan automaattisesti:
alareuna on 1, yläreuna on 3, vasen reuna on 4 ja oikea reuna on 2. Vaih-
toehtoiset parametrit ovat flags = {0,1,2,3,4} (muuttaa hilan muotoa), label
(indeksoi reunat halutuiksi numeroiksi) ja region (indeksoi alueen halutuksi
numeroksi)

• border luo yksittäisiä reunoja parametriesitysten avulla. Esimerkiksi ’border
C1 (t = 0,1) {x = -0.5 + 1*t; y = -0.5; label = 1;}’ vastaa yllä olevan neliön
alareunaa.

• buildmesh luo reunoista hilan. Reunoja ketjuttaessa on tärkeää muistaa, et-
tä reunojen suunnat ovat yhtenevät, muuten hilan luonti ei onnistu. Olkoon
reunat ’C1’, ’C2’, ’C3’ ja ’C4’ neliön reunat ja cl = 10 määrää elementtien
koon reunalla. Näistä luodaan hila ’mesh Th = buildmesh(C1(cl) + C2(cl)
+ C3(cl) + C4(cl));’. Toisin kuin komennon ’square’ tapauksessa, muodos-
tuva hila on jäsentelemätön. Olkoon ’C0’ ympyrän kaari neliön keskellä
ja ’cly’ positiivinen kokonaisluku, joka määrää elementtien koon ympyrän
kaarella. Lisäämällä yllä olevaan buildmesh-komennon sisään ’+ C0(cly)’
saadaan hilan keskelle ympyrän mallinen alue, jonka läheisyydessä ja si-
sällä elementin koko voi olla poikkeava. Lisäämällä ’+ C0(-cly)’ saadaan
hilan keskelle ympyrän mallinen aukko, jonka reunalla on cly elementtiä.
buildmesh-komentoon voi liittää kaksi parametria: nbvx (määrää hilan sol-
mupisteiden maksimimäärän) ja fixeborder = {false, true} (määrää, voiko
reunan hilaa muuttaa).

• savemesh tallentaa hilan. Esimerkiksi ’savemesh(”hila.msh”);’ luo tiedoston
hila.msh, johon hila tallentuu.

• readmesh lukee tallennetun hilan muuttujaan. Esimerkiksi ’mesh Th =
readmesh(”hila.msh”);’.

• Tarjolla on kattava listaus viitata hilan osiin. Olkoon ’Th’ muuttuja, jo-
ka sisältää mallin hilan. Tällöin: Th.nt = kolmioiden lukumäärä, Th.nv
= solmupisteiden lukumäärä, Th[i][j] = kolmion i solmupiste j, Th[i][j].x ja
Th[i][j].y = kyseisen solmupisteen x- ja y-koordinaatti, Th[i][j].label = näyt-
tää, kuuluuko solmupiste reunalle (0 jollei kuulu), Th(i) = solmupisteen i
numero, Th(i).x ja Th(i).y = kyseisen solmupisteen x- ja y-koordinaatti,
Th(i).label = näyttää, kuuluuko solmupiste reunalle, Th(x,y).nuTriangle ja
Th(x,y).region = pisteen (x,y) kattavan kolmion numero ja alueen nume-
ro, Th[k].area, Th[k].region ja Th[k].label = kolmion k pinta-ala, alueen
numero, jossa kolmio on ja kolmion kuuluminen reunalle, Th.nbe = reunae-
lementtien lukumäärä, Th.be(k) = reunaelementin k numero, Th.be(k)[i] =
reunaelementin k solmupisteen i numero, Th.be(k).Element = reunaelemen-
tin k sisältävän kolmioelementin numero, Th.be(k).whoinElement = reunae-
lementin k sisältävän kolmioelementin vastaava sivunumero ja Th[k].adj(e)
= reunaelementin k reunan e naapurikolmion numero (samalla naapurikol-
mion reuna muuttuu arvoon e).
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• triangulate luo kolmioinnin annetun pistejoukon pohjalta. Olkoon lista pis-
teistä tiedostossa ’xyf’. Tällöin voidaan määritellä ’mesh Th = triangula-
te(”xyf”);’ Hilan muodostamiseen käytetään Delaunay-algoritmia.

• emptymesh luo hilan, jonka sisällä ei ole solmupisteitä. Näin elementtiava-
ruus luodaan reunalla. Tällä on omat käyttötarkoituksensa, joita ei tämän
työn puitteissa käsitellä.

• movemesh siirtää, kiertää ja muovaa hilaa. Sen parametreina käytetään
muokattavaa hilaa ja siirtovektoria. Ennen tämän käyttöä on hyvä varmis-
taa, ettei minkään kolmion pinta-ala käänny negatiiviseksi checkmovemesh-
komennolla. On myös hyvä muistaa, että jos jokin muuttuja (tai funktio)
on määritelty vanhan hilan pohjalta, kyseinen muuttuja ei päivity auto-
maattisesti ja vanhaa hilaa pidetään muistissa niin kauan, kunnes yksikään
muuttuja ei ole enää määritelty vanhan hilan pohjalta.

• adaptmesh mukauttaa hilaa vastaamaan elementtiavaruuden funktioita pa-
remmin. Valinnaisia parametreja on useita. Esimerkiksi yllä olevan neliön
tapauksessa ’Th = adaptmesh(Th, 1./cl, IsMetric = true, periodic = [[4,y],
[2,y], [1,x], [3,x]]);’ päivittää hilan ’Th’ elementtien kooksi ’1/cl’ ja asettaa
neliön sivut (numeroitu 1 - 4) periodisiksi.

• trunc poistaa ja pilkkoo elementtejä sekä nimeää reunoja uudelleen. Esimer-
kiksi ’Th = trunc(Th, 1, split = 3, label = 6);’ pilkkoo hilan ’Th’ elementit
3x3 osaan ja nimeää reunan 6:ksi. Jos truncin sisällä 1:n paikalle kirjoit-
taa esimerkiksi x < 0, poistetaan samalla kaikki elementit, jonka yhdenkin
solmupisteen x-koordinaatti on positiivinen (ennen pilkkomista). Tämä on
erittäin ”väkivaltainen” tapa muokata hilaa eikä sen käyttöä voi yleisesti
suositella.

• splitmesh pilkkoo elementit ohjatummin. Esimerkiksi ’Th = splitmesh(Th,
usf + wsf*(square(x - xc) + square(y - yc)));’ pilkkoo hilan ’Th’ elementit
minimissään [usf] x [usf] osaan. Tämän lisäksi elementtejä pilkotaan skaa-
lautuvasti aina [wsf] x [wsf] osaan, missä mitä kauempana pisteestä (xc,yc)
ollaan, sitä pienempiin osiin elementti pilkotaan. Niinpä tätä voidaan käyt-
tää aluekohtaiseen hilan hienontamiseen.

• change mahdollistaa reunojen ja alueiden numeroinnin muutokset.
• isoline mahdollistaa hilan muodostamisen harmaasävyisestä .bgm-kuvasta.

Tämä vaatii isoline-paketin lataamista kooditiedoston alussa.
• plot-komentoa käytetään visualisointiin. Muodostetun hilan ’Th’ saa näky-

viin kirjoittamalla ’plot(Th);’. Komentoon voi sisällyttää paljon parametre-
ja ja visualisoitavia muuttujia ja funktioita. Kattava listaus näistä löytyy
käyttöoppaan [1] kappaleesta 7.1.

FreeFem++ tarjoaa komentoja myös kolmiulotteisia malleja varten. Näiden
käyttäminen poikkeuksetta edellyttää, että msh3-paketti ladataan kooditiedoston
alussa.

• cube luo yksikkökuution alueessa [0,1]3. ’mesh3 Th = cube(a,b,c);’ luo
axbxc-jäsennellyn yksikkökuution hilan. Tämä on sen verran uusi ominai-
suus, ettei uusin FreeFem++-cs Windows-versio (14.3) ymmärrä sitä. Myös
kuusitahokkaan luonti on mahdollista. Kirjoittamalla ’mesh3 Th = cu-
be(cl,cl,cl, [x0 + (x1-x0)*x, y0 + (y1-y0)*y, z0 + (z1-z0)*z]);’ luodaan
kuusitahokas, jonka mitat ovat [x0,x1]x[y0,y1]x[z0,z1] ja solmupisteiden
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määrä reunalla ’cl’. Valinnaisina parametreina mukaan voi liittää flags (pin-
takolmioinnin muoto), label (taulukko reunatahkojen numeroista) ja region
(alueen numero).

• movemesh23 muodostaa kaksiulotteisesta mallista kolmiulotteisen pinnan.
Olkoon Th yksikköneliön hila 2D avaruudessa. Komento ’mesh3 Thz =
movemesh23(Th, transfo = [x, y, 1.0]);’ luo uuden yksikköneliön muotoisen
hilan tasoon z = 1.0.

• movemesh3 siirtää kolmiulotteista hilaa siirtovektorin mukaisesti. Paramet-
reina ovat siirrettävä hila ja siirtovektori ’transfo’.

• buildlayers luo jäsennellyn kerroksittaisen hilan. Esimerkiksi ’mesh3 Ths =
buildlayers(Thy, nbl, zbound = [z0,z1]);’ luo ympyrän muotoisesta hilasta
’Thy’ sylinterin muotoisen hilan ’Ths’, jossa on ’nbl’ kerrosta ja jonka pää-
dyt ovat tasoilla z = z0 ja z = z1. Valinnaisia parametreja on useita ja ne
on listattu käyttöoppaassa [1].

• gmshload3 lataa Gmsh:lla luodun hilan. Esimerkiksi ’mesh3 Th = gmsh-
load3(”hila.msh”);’ lataa hilan .msh-tiedostosta muuttujaan ’Th’. Tämä
vaatii gmsh-paketin lataamista koodin alussa.

FreeFem++ määrittelee elementtien tyypin hilasta irrallaan, elementtiavaruu-
den määrittämisen yhteydessä. Seuraavassa on listattu elementtityyppeihin liit-
tyvät komennot ja vaihtoehdot:

• fespace luo elementtiavaruuden. Esimerkiksi ’fespace Vh (Th, P0);’ luo ele-
menttiavaruuden ’Vh’ hilan ’Th’ pohjalta käyttäen ’P0’-elementtejä.

• periodic-parametrin voi lisätä fespacen parametriksi määräämään periodi-
suusehto. Lisäämällä yllä olevaan esimerkkiin sulkeiden sisään ’periodic =
[[1,y],[2,y]]’ käyrät 1 ja 2 määrätään periodisiksi x-akselin suuntaan. Vastaa-
vasti, jos pinnat 1 ja 2 ovat sylinterin päädyt (x,y)-tasossa, sylinteri saadaan
z-suuntaan periodiseksi kirjoittamalla ’periodic = [[1,x,y],[2,x,y]];’.

• 2D elementtejä on kattava valikoima. Paloittain jatkuvia ja epäjatkuvia ele-
menttejä on nollannesta aina neljänteen asteeseen asti. Paloittain epäjatku-
via reunaelementtejä on viidenteen asteeseen asti. Lisäksi Morley-, Berna-
di Raugel-, HCT-, Raviart-Thomas-, Brezzi-Douglas-Marini- ja TDNNS1-
elementtit on implementoitu. Suurin osa elementeistä vaatii oman paket-
tinsa lataamisen koodin alussa.

• 3D elementtejä ei ole määrällisesti niin paljon tarjolla kuin kaksiulottei-
sia elementtejä. Paloittain jatkuvia elementtejä ovat P0, P1 ja P2. Lisäk-
si tarjolla ovat nollannen asteen reunaelementti (ns. Nedelec-elementti) ja
nollannen asteen Raviart-Thomas-elementti.

Kattava listaus sekä 2D että 3D elementeistä löytyy käyttöoppaan [1] luvusta 6.
Haastavammat kolmiulotteiset hilat muodostetaan kutsumalla TetGeniä koo-

dista käsin. Seuraavassa esitellään, kuinka kutsu tehdään ja mitä parametreja
siinä on. TetGenin käyttöä varten koodin alussa pitää ladata tetgen-paketti.

• tetg luo kolmiulotteisen alueen tetraedrisoinnin. Sen käyttöä varten kol-
miulotteisen alueen pinnan hila pitää olla luotuna. Tähän tarkoitukseen
voidaan käyttää esimerkiksi movemesh23-komentoa. Olkoon tällainen pin-
nan hila ’Th23’. Mallin tetraedrisointi voidaan muodostaa ’mesh3 Th3 =
tetg(Th23, switch = vipu, regionlist = lista);’. Lisää mahdollisista paramet-
reista ja vipuvaihtoehdoista on esitelty seuraavissa kohdissa.
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• tetg-parametrit ovat mallin pinnan hila, ’switch’ (vipu, ks. seuraava kohta)
ja ’regionlist’, joka on 5 x n taulukko, missä n on mallin alueiden (region)
lukumäärä (vähintään 1). Jokaiselle alueelle on viisi solua, jotka ovat alu-
een sisällä olevan pisteen x-, y- ja z-koordinaatit, alueen määre (indeksi) ja
alueen tetraedrien maksimitilavuus. Muut parametrit ovat ’label’, mikä on
lukupareista koostuva taulukko. Ensimmäinen luku on pinnan vanha nume-
ro ja toinen luku pinnan uusi numero. ’nbofholes’ on aukkojen lukumäärä
hilassa ja ’holelist’ on 3 x ’nbofholes’ kokoinen taulukko, jossa kunkin aukon
kolme solua vastaavat aukon sisällä olevan pisteen koordinaatteja. ’nbofre-
gions’ on alueiden määrä ja ’nboffacetcl’ on tetraedrin tahkon rajoitusten
lukumäärä. ’facetcl’ on 2 x ’nboffacetcl’ taulukko tahkon rajoituksista. En-
simmäisen solu identifioi tahkon ja toinen solu määrää sen maksimipinta-
alan. Tätä käytetään vain, jos tetraedrien laatua optimoiva vipu ’q’ on
valittu.

• tetg-vipu on lainausmerkkien sisällä oleva merkkijono, jolla kontrolloidaan
tetraedrin luontiin liittyviä asioita. Käyttöoppaan [1] esimerkeissä usein
käytetty vipu on ’switch = ”paAAQYY”’, missä p = reunan tetraedrisoin-
ti, a = tetraedrin muodostuksessa käytetään rajoitteena maksimitilavuutta,
AA = kullekin alueelle (region) on oma indeksinsä (label), Q = virheilmoi-
tuksia lukuun ottamatta terminaaliin ei tule ilmoituksia ja YY = säilyttää
pinnan hilan muodon ulko- ja sisäreunoilla. Muita oleellisia vaihtoehtoja
ovat q = luo hilan, jolla on laaturajoitus, CC = TetGen tarkastaa hilan
yhtenäisyyden ja V, VV tai VVV = mitä useampi ’V’ sitä enemmän tie-
toa käyttäjä saa hilan luomisesta. Kattava listaus vivuista on käyttöoppaan
alakappaleessa 5.10.3.

• tetgtransfo mahdollistaa komentojen movemesh23 ja tetg linkittämisen. Sen
parametreina ovat kaksiulotteinen hila ja siirtovektori kolmanteen ulottu-
vuuteen sekä tetg:n parametrit (hila pois lukien).

• tetgconvexhull luo annetusta (x,y,z)-pistejoukosta hilan käyttäen TetGeniä.
Pisteet luetaan joko tiedostosta tai kolmesta vektorista, jotka sisältävät
pisteiden koordinaatit kunkin muuttujan x, y ja z osalta.

• tetgconstruction uudelleenrakentaa ja hienontaa hilaa TetGenin avulla. Hi-
lan hienonnuksen voi tehdä joko isotrooppisesti tai anisotrooppisesti. Käyt-
töoppaassa [1] isotrooppisessa hienonnuksessa käytetään parametreina muo-
kattavaa hilaa, vipua (switch, jossa ’p’ korvataan ’r’:llä), tetraedrien nu-
merointia (reftet), alueiden määrää (nbofregions), alueen datavektoria (re-
gionlist) sekä tetraedrin tilavuutta (refinesizeofvolume). Vastaavasti anisot-
rooppisessa esimerkissä käytetään hilaa, vipua (switch, jossa ’p’ korvataan
’r’:llä), tetraedrien numerointia (reftet) sekä funktiota määrittämään tet-
raedrien tilavuuksia (sizeofvolume). Myös pintojen numerointia on mahdol-
lista muuttaa.

2.2.3. 2D esimerkki

Aloitetaan mallin luominen lataamalla tarvittava paketti ja määrittämällä muut-
tujat elementtien koolle, pisteiden paikoille, ympyrän säteelle ja tiedostojen ni-
mille. Määritellään lisäksi periodisuuden määräävä funktio ja kasvatetaan termi-
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naaliin tulostuvan lokin määrää.
Muodostetaan ja numeroidaan neliön sivut ja ympyrän kaari. Neliön saisi luo-

tua myös square-komennolla, mutta tällöin ongelmaksi muodostuu aukon luomi-
nen hilaan. Seuraavaksi voidaan jo muodostaa mallin hila. Hilaa hienonnetaan
ja samalla elementtikokoa yhdenmukaistetaan sekä hilan periodisuus määrätään
edellä määritellyn funktion avulla. Hila tallennetaan tiedostoon.

Luodaan elementtiavaruus, jonka elementit ovat kolmannen asteen polynomeja.
Myös periodisuusehdon toteutuminen varmistetaan. Lopuksi luotua hilaa tarkas-
tellaan ja hilan kuva tallennetaan tiedostoon. Luotu hila on kuvassa 2.7.

Kuva 2.7: Luotu 2D hila, jonka elementin koko on 0.02.

Hilan laatua on hyvin vaikeaa tarkastella FreeFem++:ssa. Tallennettua hilaa on
kuitenkin mahdollista tarkastella Gmsh:ssa sen kattavalla laatutarkkailuvalikoi-
malla. Pari asiaa tulee kuitenkin ottaa huomioon: FreeFem++:ssa on mahdollista
tallentaa hila myös .msh-muotoon, mutta tämä on hieman eri kuin Gmsh:n .msh
eikä tiedoston avaaminen Gmsh:ssa onnistu. Lisäksi .mesh-formaatissa Gmsh tul-
kitsee pisteeseen liitetyn reunan indeksin (label) z-koordinaatiksi. Tämä on vielä
helppo korjata isommalla elementtikoolla (esimerkiksi 0.1) mutta pienillä elemen-
teillä on suositeltavaa tehdä skripti, joka muuttaa pisteen kolmannen lukuarvon



32

nollaksi. Tämä on puhtaasti koodaustekninen asia, eikä sitä tämän työn puitteis-
sa käsitellä. Kuvassa 2.8 vasemmalla on FreeFem++:lla luodun hilan jälkipro-
sessointinäkymä, jossa on näkyvillä γK :n arvot, kun elementin koko cla on 0.1.
Kaikki pisteisiin liittyvät indeksit on merkitty 0:ksi. Oikealla on vastaava jälki-
prosessointinäkymä, kun elementin koko on 0.02 ja ympyrän kaarella label = 0.
Oikeanpuoleisesta kuvasta näkyy, kuinka Gmsh tulkitsee neliön sivujen labelin
z-koordinaatiksi, jolloin kolmion sivun pituudesta reunalla tulee hyvin suuri ja
sen myötä γK on hyvin pieni. FreeFem++ käyttää Delaunay-Voronoi-algoritmia,
joka eroaa selvästi Gmsh:n Delaunay-algoritmista (paitsi elementtien lukumää-
rän suhteen). Kuvista näkyy, kuinka isommalla elementtikoolla ympyrän reunan
kolmiointi on paljon heikkolaatuisempaa mutta parhailla elementeillä γK = 1.

Kuva 2.8: 2D hilan γK :n jälkiprosessointinäkymiä. Vasemmalla elementin koko
on 0.1 ja label = 0 kaikilla reunoilla. Oikealla elementin koko on 0.02 ja label
= 0 pelkästään ympyrän kaarella. Vasemmanpuoleisessa kuvassa on nähtävissä
selvä ero FreeFem++:n Delaunay-Voronoin ja Gmsh:n Delaunayn välillä. Oikean-
puoleinen kuva näyttää, kuinka elementtikokoa pienentämällä ympyrän kaarella
olevien elementtien laatu paranee dramaattisesti.

2.2.4. 3D esimerkki

Aloitetaan mallin luominen lataamalla tarvittavat paketit ja määrittämällä muut-
tujat elementtien koolle, pisteiden paikoille ja tiedostojen nimille. Kasvatetaan
lisäksi terminaaliin tulostuvan lokin määrää.

Luodaan ympyrä ja sen hila. Tätä ympyrää tullaan jatkossa käyttämään sy-
linterin päätyinä. Mukautetaan hila vastaamaan määrättyä elementtikokoa. Luo-
daan seuraavaksi jäsentelemätön suorakulmio. Tätä suorakulmiota tullaan jat-
kossa käyttämään sylinterin vaippana. TetGen näyttää vaativan, että y käy nol-
lasta eteenpäin; välimäärittely ]-π

2
,π

2
[ antaa virheilmoituksen. Muodostetaan suo-

rakulmion hila ja mukautetaan sitä vastaamaan elementtikokoa ja määrätään se
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periodiseksi. Periodisuus auttaa paitsi tehtävänannon toteuttamisessa myös so-
vittamaan suorakulmion päädyt C2 ja C4 yhteen sylinterin vaippaa luotaessa.
Tämän takia movemesh23-komennolla luotujen pintojen alkuperäinen hila yleen-
sä määrätään periodiseksi.

Määritellään seuraavaksi sylinterin vaipan parametriesitys ja päätyjen tasot.
Määritellään lisäksi muodostuvien pintojen indeksinumerot. Nämä ovat alapääty
101, yläpääty 102 ja vaippa 103. Parametriesitystä hyväksi käyttäen muodoste-
taan sylinterin vaippa sekä päädyt, jotka ”liimataan” yhteen yhdeksi kokonaisuu-
deksi. Näin ollaan saatu sylinterin pinnan hila.

Määritellään parametreja ellipsoidin luomista varten. Nämä ovat ellipsoidin pa-
rametriesitys sekä sen osittaisderivaatat x:n ja y:n suhteen, joita käytetään pin-
nan metriikanmyötäiseen hilan hienontamiseen (metriikka M = DFT DF). Ellip-
soidin pinnan muodostamiseksi luodaan periodinen, jäsennelty suorakulmio, jota
hienonnetaan iteratiivisesti. On hyvä tietää, että jos yllä olevia rajakäyriä on
mennyt numeroimaan 1:stä 4:ään, jäsennellyn suorakulmion luovalla komennol-
la syntyy päällekkäistä indeksointia, jonka seurauksena periodisuuden määrittely
antaa virheilmoituksen. Suorakulmiosta muodostetaan parametriesitystä hyväksi
käyttäen ellipsoidin pinta, joka numeroidaan 104:ksi.

Muodostetaan mallin pinta liittämällä sylinterin ja ellipsoidin pinnat yhteen.
Pinnan hila tallennetaan tiedostoon. Mallin periodisuus z-akselin suhteen voidaan
siten todentaa esimerkiksi tarkastelemalla pinnan hilaa Gmsh:ssa.

Määritellään tetraedrin maksimitilavuus, lista mallin aukoista ja lista mallin
alueista. Mallin hila luodaan kutsumalla TetGeniä. Kutsun vipuna käytetään
’paq1.2/30AAYYCCV’:tä. Tämä luo ”laadukkaan” hilan, jonka säde-reuna-suhde
(redius-edge-ratio) on maksimissaan 1.2 ja tahkojen välinen kulma minimissään
30◦ [12]. Valitettavasti FreeFem++ ei tue optimoinnin hoitavaa -O-vipua. Vivun
parametreineen voi sisällyttää kutsuun ilman virheilmoitusta (esim. O10/7, lähde
[12]) mutta se ei näytä tekevän mitään. Visualisoidaan ja tallennetaan hila laa-
tutarkastelua varten. Vaikka TetGenillä on omat laatumittarinsa, niitä ei näytä
saavan FreeFem++-cs:ssä näkyviin.

Määritellään lopuksi elementtiavaruus ja varmistetaan periodisuus. Element-
teinä käytetään tetraedreja, jotka koostuvat neljästä solmupisteestä.

Kuvassa 2.9 on poikkileikkaus mallin hilasta. Mallin hila on luotu rajoitetulla
Delaunay-algoritmilla (CDT). Taulukossa 2.6 tarkastellaan, mitä q-vivun käyttö
saa aikaan. Havaitaan, että vivun käyttämisellä on selvä vaikutus hilan element-
tien laatuun ρK :lla mitattuna. Myös γK on keskimäärin parempi. Kuvasta 2.10
lisäksi näkyy, kuinka metriikan ominaisarvojen suhde on myös parempi q-vivulla.

Taulukko 2.6: q-vivun käytön vaikutus elementtien laatuun

vipu γK ρK

ei q-vipua 0.5399 (0.1141->0.9384) 0.4765 (0.2537->0.8879)
-q1.2/30 0.6398 (0.1072->0.9771) 0.5977 (0.3671->0.9454)
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Kuva 2.9: Poikkileikkauskuva luodusta 3D hilasta.

2.3. MATLAB

MATLAB on MathWorksin kehittämä kaupallinen ohjelma, joka tarjoaa työs-
kentely-ympäristön numeeriseen laskentaan ja signaalinkäsittelyyn. Ohjelma on
asennettuna monelle Oulun yliopiston koneelle ja sitä käytetään ainakin mate-
matiikan ja signaalinkäsittelyn opetuksessa. MATLAB tarjoaa alustan myös ele-
menttimenetelmälaskennalle, joskin tähän tarkoitukseen käytännössä tarvitaan
lisämoduuli (toolbox). Tässä työssä MATLABin apuna käytetään pääosin PDE-
moduulia sekä joiltain osin Structural Dynamics Toolbox -moduulia (SDT).

MATLABin vahvuudet ovat numeerisessa laskennassa ja tulosten visualisoin-
nissa. Ohjelmaa käytetään laajasti insinööri-, luonnon- ja taloustieteissä. Imple-
mentoitujen matemaattisten operaatioiden, muunnosten ja menetelmien kirjo on
laaja. Lisäksi MATLAB käyttää omaa korkean tason koodauskieltä, jolla käyttä-
jän on mahdollista rakentaa omia algoritmeja ja ohjelmia sekä analysoida dataa.
Koodauskielestä on pyritty tekemään mahdollisimman suoraviivainen, jolla koo-
daaminen on esimerkiksi C:tä tai C++:aa nopeampaa. Visualisointimahdollisuu-
det ovat niin ikään laajat ja pitkälle muokattavat vastaamaan käyttäjän tarpeita.
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Kuva 2.10: q-vivun vaikutus metriikan ominaisarvojen suhdelukuun R. Vasem-
malla on R:n jälkiprosessointinäkymä, kun on käytetty vipua q1.2/30. Oikealla
on vastaava näkymä, kun q-vipua ei ole käytetty.

MATLABiin on mahdollista hankkia lukuisia lisämoduuleja, jotka ovat erikoistu-
neet tietylle alalle. Elementtimenetelmästä on kaksi erilaista implementaatiota:
PDE- ja SDT-moduulit [13, 14, 15].

MATLABia käytetään graafisessa käyttöliittymässä, joka voidaan jakaa kol-
meen osaan: Vasemmalla on näkyvillä valitun polun takaa löytyvät tiedostot.
Keskellä on komentoikkuna, johon koodia voidaan kirjoittaa tai kopioida ja johon
muuttujien sisällön voi tulostaa. Oikealla on ns. työtila, johon on listattu kaikki
muuttujat ja tietorakenteet. Visualisointi-ikkuna aukeaa erilleen [14]. GUIn ul-
koasu on hyvin moderni eikä sen toiminnallisuutta käydä tämän työn puitteissa
läpi, ellei esimerkkien yhteydessä oteta jotain ominaisuutta esille.

PDE-moduuli on nimensä mukaisesti luotu ratkaisemaan osittaisdifferentiaa-
liyhtälöitä ja visualisoimaan laskettua dataa. Se tarjoaa funktioita kaksi- ja kol-
miulotteisten geometrioiden luontiin sekä suorittaa kolmioinnin tai tetraedrisoin-
nin. Oletusarvoisesti kolmioissa käytetään kolmea solmupistettä sekä tetreadreis-
sa kymmentä solmupistettä. Malliin voidaan määrittää Dirichlet’n ja Neumannin
reunaehtoja muttei periodisuusehtoa. Moduulilla on oma GUI-ikkunansa kaksiu-
lotteisille malleille, jossa voi myös tarkastella kolmioelementtien laatua. Element-
tien laatua kuvaa suhdeluku q ∈ [0,1], joka on 4

√
3 kertaa kolmion pinta-ala

jaettuna kolmion sivunpituuksien neliöiden summalla. Tasasivuisen kolmion ta-
pauksessa q = 1. Elementtien hyväksyttävänä laadullisena ala-rajana pidetään q
= 0.6:tta [16]. Kaksiulotteisen mallin luomiseen on tarjolla paljon välineitä mut-
ta kolmiulotteisen mallin luonti on huomattavasti rajatumpaa ja vaivalloisempaa.
Myös periodisen reunaehdon puuttuminen aiheuttaa ongelmia, sillä reunoilla ole-
via solmupisteitä ei voi yhtenäistää, jos niiden koordinaatit eivät täsmää.

SDT-moduuli on MathWorkisin yhteistyökumppanin, SDToolsin, tarjoama mo-
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duuli, jota voi käyttää elementtimallinnukseen sekä erilaisten rakenteiden ja nes-
teiden dynaamisen vasteen laskentaan ja analysointiin, kun malli altistetaan vä-
rähtelylle. Tästä käytetään yleisesti termiä ’modal analysis’. Moduulilla on mah-
dollista luoda 3D malleja sekä määrittää geometria sykliseksi, jolla voidaan to-
teuttaa myös periodisuusehto. SDT-moduuli tarjoaa mahdollisuuden käsitellä
paljon isompia malleja kuin mihin MATLAB yksin pystyy. Moni moduulin toi-
minnallisuuden osa on kirjoitettu C-kielellä ja käännetty MATLABin ymmär-
tämään .mex-formaattiin. Näin implementoidut funktiot suorittuvat nopeam-
min kuin vastaavat .m-tiedostot. SDT-moduulin avulla on mahdollista käyttää
Gmsh:ta ja TetGeniä MATLABista käsin. Tarjolla oleva toiminnallisuus on kui-
tenkin melko rajoittunutta eikä esimerkiksi 3D esimerkin implementointi näitä
käyttämällä onnistu [17, 18, 19]. SDT-moduuli on kontekstiltaan hyvin poikkea-
va muista tässä työssä esitellyistä ohjelmista. SDT-moduulia käytetään apuna
MATLAB-esimerkeissä vain niiltä osin, kun PDE-moduuli ei tarjoa haluttua toi-
minnallisuutta.

2.3.1. Tekniset asiat

MATLAB on kaupallinen ohjelma, johon on mahdollista ostaa lisenssi. Samalla
saa ilmaiset päivitykset vuoden ajaksi. MATLAB toimii uudemmissa Windows-,
Linux- ja Mac-käyttöliittymissä. Ohjelma asennetaan suorittamalla ohjattu asen-
nusohjelma. MathWorksin tarjoamat lisämoduulit, kuten PDE-moduuli, ovat niin
ikään maksullisia. MATLABin yhteydessä ostetut (ja valmiiksi mukana tulevat)
moduulit on mahdollista valita asennettaviksi asennusohjelman aikana. Math-
Worksin sivuille on mahdollista luoda käyttäjätili. Tilin avulla voi esimerkiksi
tunnistautua asennusohjelman aikana sekä päästä käsiksi pdf-dokumentaatioon.

SDToolsin tarjoama SDT-moduuli on sen sijaan maksuton, vaikka sekin vaa-
tii lisenssin. Ohjelman asennustiedoston voi käydä lataamassa sen kotisivuilta
http://www.sdtools.com/index.html kohdasta ’Download’. Saman linkin takaa
löytyy ohjeistus, miten lisenssihakemuksen saa generoitua ja kuinka moduuli asen-
netaan MATLABiin. Uusin SDT-versio (6.7) on yhteensopiva MATLAB R2015a-
version kanssa. Tässä työssä kuitenkin käytetään versiota R2015b, joten tiettyjä
yhteensopivuusongelmia voi ilmetä .mex-tiedostojen käytön yhteydessä.

MATLABin syntaksista on pyritty tekemään nopeasti koodattavaa. Se eroaakin
monelta osin yleisten koodauskielten syntaksista. Seuraavassa esitellään oleellisia
MATLABin koodauskieleen liittyviä asioita:

• Muuttujat määritellään muodossa nimi = funktio(parametrit). Geometrian
luonnissa usein useampi muuttuja määritellään kerralla. Tällöin käytetään
[nimi1,nimi2,...] = funktio(parametrit).

• Puolipistettä käytetään ilmaisemaan, halutaanko juuri määritellyn muut-
tujan sisältö tulostaa komentoikkunaan vai ei. Sisältö tulostuu, jos puoli-
pistettä ei käytetä.

• Kommenttien alussa käytetään ’%’-merkkiä.
• Käyttäjä ei määrittele muuttujatyyppejä. Kaikki muuttujat määritellään

automaattisesti moniulotteisiksi taulukoiksi muuttujien sisällöstä riippu-
matta. Taulukoiden indeksointi lähtee 1:stä.

• Esimerkiksi 2x2 yksikkömatriisi I määritellään ’I = [1 0; 0 1]’.



37

• Matriisin A transpoosi on A’.
• Monet funktiot vaativat sarakevektorityylistä parametria. Rivivektorin tai

matriisin A saa sarakevektorimuotoon kirjoittamalla ’A = A(:)’.
• Implementoitujen matemaattisten funktioiden valikoima on kattava.
• Kompleksiluvun yksikkönä käytetään sekä ’i’:tä että ’j’:tä. Yksikkö tulostuu

aina ’i’:ksi.
• Merkkijono määritellään heittomerkkien sisään.
• for- ja while-toistorakenteet on implementoitu. Rakenne loppuu komentoon

’end’. Esimerkiksi ’for i = 1:10’ toistaa loopin kymmenen kertaa. Indeksiä
’i’ ei tarvitse määritellä ennakkoon. Minkäänlaisia sulkeita ei käytetä.

• if- ja switch-ehtorakenteet on implementoitu. Myös elseif ja else on tuettu.
Rakenne loppuu komentoon ’end’. Väittämän ympärille ei yleensä laiteta
sulkeita, paitsi jos väittämiä on useita, jolloin kirjoitetaan ’if (väittämä1)
&& (väittämä2) &&...’.

• Skriptitiedoston pääte on .m. Skriptitiedosto ’skripti’ luodaan kirjoittamalla
komentoikkunaan ’edit skripti’.

Kattava listaus esimerkkeineen MATLABin koodauskielen syntaksista löytyy läh-
teistä [14, 15].

2.3.2. Ohjelman toiminnallisuuden esittely

Tässä kappaleessa esitellään aluksi PDE-moduulin GUIn toiminnallisuutta geo-
metrian ja hilan muodostamisen osalta. Sitten käydään läpi MATLABin ja PDE-
moduulin komentoja ja funktioita, jotka liittyvät mallin geometrian luontiin ja
hilan muodostamiseen geometrian pohjalta. Eri visualisointivaihtoehtoja käydään
läpi esimerkkejä silmällä pitäen. Lopuksi luodaan katsaus niihin SDT-moduulin
rakenteisiin ja funktioihin, joista voi olla hyötyä esimerkkitehtävien implemen-
toinnissa.

PDE-moduulin GUI käynnistetään kirjoittamalla ’pdetool’ MATLABin komen-
toikkunaan. Avautuvassa ikkunassa ylhäällä ovat valikot ja pikakuvakkeet, kes-
kellä iso visualisointi-ikkuna ja alhaalla inforuutu, joka opastaa esimerkiksi pika-
kuvakkeiden käytössä. Mallin luominen kannattaa aloittaa menemällä ’Options’-
valikkoon. Valikon takaa löytyy mm. seuraavat toiminnot:

• Grid tuo näkyville ruudukon, jonka pohjalle mallin geometrian voi luoda.
• Grid Spacing säätää ruudukon koon.
• Snap käyttää ruudukkoa apuna geometrian luonnissa sovittamalla mallin

ruudukkoon. Tämä helpottaa mallin ”piirtämistä” huomattavasti.
• Axes Limits säätää akseleiden arvovälin
• Axes Equal määrää akseleiden yksikön pituuden samaksi. Tämä saattaa

muuttaa toisen akselin arvoväliä.

Mallin geometrian muodostamisen työkalut löytyvät ’Draw’-valikosta. GUIn
viisi ensimmäistä pikakuvaketta ovat kyseisen valikon komentoja. Geometrian
luonti perustuu päällekkäisten geometristen muotojen luontiin. Tästä käytetään
termiä rakenteellinen kiinteä geometria (constructive solid geometry, CSG).

• Draw Mode näyttää mallin geometriset komponentit nimineen ja rajoineen.
• Rectangle/square luo suorakulmion tai neliön. Valitsemalla centered-vaih-

toehto kappale luodaan klikattua pistettä keskipisteenä käyttäen.
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• Ellipse/circle luo ellipsin tai ympyrän. Valitsemalla centered kappale luo-
daan klikattua pistettä keskipisteenä käyttäen.

• Polygon luo monikulmion. Monnikulmio voi olla joko säännöllinen tai epä-
säännöllinen.

• Rotate kiertää mallia määrätyn astemäärän verran määrätyn pisteen suh-
teen.

• Export vie MATLABin työtilaan kolme tietorakennetta, jotka ovat geomet-
rian kuvausmatriisi (gd), mallin geometrian rakenne (sf) ja geometristen
komponenttien numerot eli ns. nimiavaruusmatriisi (ns),

• Lisäksi GUIssa pikakuvakkeiden alla on ’Set Formula’ -ruutu. Ruutu näyt-
tää lähtökohtaisesti muodostettujen geometristen komponenttien summan.
Muokkaamalla yhtälöä (asettamalla merkki negatiiviseksi) mallin geomet-
riaan voidaan muodostaa esimerkiksi aukkoja.

Mallin hilan muodostuksen ja laadullisen tarkkailun työkalut löytyvät ’Mesh’-
valikosta:

• Mesh Mode näyttää mallin hilan.
• Initialize Mesh palauttaa mallin alkuperäisen hilan.
• Refine Mesh hienontaa mallin hilaa oletusarvoisesti pilkkomalla kolmio nel-

jäksi kolmioksi. Uudet solmupisteet luodaan alkuperäisten kolmioiden sivu-
jen puoliväliin.

• Jiggle Mesh optimoi hilan laatua jäsentelemällä mallin sisällä olevia solmu-
pisteitä uudelleen.

• Undo Mesh Change kumoaa viimeisimmän hilaoperaation.
• Display Triangle Quality näyttää kolmioelementtien laatuluvun q jälkipro-

sessointinäkymän.
• Show Node Labels näyttää solmupisteiden numeroinnin.
• Show Triangle Labels näyttää kolmioelementtien numeroinnin.
• Parameters-kohdassa voi määrätä hilan luonnin, optimoinnin ja hienonta-

misen parametrit. Hilan luonnin säädettävät parametrit ovat suurin kolmion
sivun pituus, elementtien koon suhteellinen muutos, käytettävä algoritmi ja
automaattisen optimoinnin vaihtoehto. Hilan optimoinnin säädettävät pa-
rametrit ovat moodin valinta ja iteraatioiden lukumäärä (oletus 20). Moo-
din valinnalla ’on’ suoritetaan vain yksi iterointi, ’optimize minimum’ suo-
ritetaan niin monta iteraatiota, kunnes huonoimman kolmioelementin laatu
ei enää parane tai saavutetaan maksimi-iteraatioiden määrä, ja ’optimize
mean’ suoritetaan niin monta iteraatiota, kunnes keskimääräinen kolmio-
elementin laatu ei enää parane tai saavutetaan maksimi-iteraatioiden mää-
rä. Hilaverkon hienontamisen säädettävä parametri on hienonnusmetodi,
joka on joko regular (säännöllinen hienonnus, kolmiosta syntyy aina neljä
kolmiota) tai longest (epäsäännöllinen hienonnus, tasakylkisistä kolmioista
syntyy edelleen neljä kolmiota mutta muut kolmiot puolitetaan pisimmän
sivun suhteen).

• Export Mesh vie MATLABin työtilaan kolme tietorakennetta, jotka ovat
solmupistematriisi (p), reunaelementtimatriisi (e) ja kolmioelementtimat-
riisi (t). Näin koostetusta hilan määrittelystä käytetään usein termiä ’pet’.

Muista valikoista mallin muodostuksen osalta voi käyttää seuraavia komentoja:

• Boundary-valikosta voi katsoa reunojen orientaatiota ja numeroita, määrit-
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tää reunaehtoja (vain Dirichlet’n, Neumannin tai näiden yhdistelmän) ja
poistaa mallin sisällä olevien geometristen komponenttien reunoja.

• PDE-valikosta voi katsoa varsinaista mallin geometriaa rajoineen sekä saada
alueiden numeroinnin näkyviin [16].

Vaikka MATLABia ei voi yksin käyttää elementtimenetelmään, se tarjoaa kui-
tenkin funktioita erilaisten geometristen komponenttien ja kolmioinnin luontiin:

• meshgrid luo suorakulmaisista komponenteista koostuvan verkon joko 2D
tai 3D avaruuteen. Esimerkiksi ’[X,Y] = meshgrid(-.5:.1:.5, -.5:.1:.5);’ luo
yksikköneliön mallisen, origokeskisen verkon, jonka yksi ruutu on 0.1 x 0.1.
Verkon x- ja y-komponentit on tallennettu vektoreihin X ja Y.

• sphere luo pallomaisen, puolisuunnikkaista koostuvan pintaverkon. Esimer-
kiksi ’[X,Y,Z] = sphere(50);’ luo verkon, joka koostuu 50 x 50 osasta. Verkon
x- ja y- ja z-komponentit on tallennettu vektoreihin X, Y ja Z.

• cylinder luo sylinterin vaipan mallisen, suorakulmaisista tahkoista koostu-
van pintaverkon. Esimerkiksi ’[X,Y,Z] = cylinder(.5,50);’ luo 0.5-säteisen
vaipan verkon, joka koostuu 50 suunnikkaan mallisesta tahkosta. Verkon
x- ja y- ja z-komponentit on tallennettu vektoreihin X, Y ja Z. Verkon
tahkot ovat pilkottavissa horisontaalisesti. Määrittelemällä ’t = 0:.05:1;’ ja
kirjoittamalla verkon muodostuskomento muotoon ’[X,Y,Z] = cylinder(.5
+ 0*t,50);’ luodaan vaipan verkko, joka koostuu 20 x 50 suorakulmios-
ta. Muuttamalla t:n askelkokoa kerrosten määrä on vapaasti säädettävissä.
Myös vaipan muoto on vapaasti säädettävissä muuttamalla termi ’0*t’ nol-
lasta eroavaksi t:n funktioksi. Sylinterin päätyjen muodostaminen näytetään
3D esimerkissä.

• ellipsoid luo ellipsoidin muotoisen, puolisuunnikkaista koostuvan pintaver-
kon. Esimerkiksi ’[X,Y,Z] = ellipsoid(0,0,0,.1,.1,.2,50);’ luo origokeskisen
(kolme ensimmäistä parametria) ellipsoidin, jonka mitat (halkaisijat) ovat
0.2 x 0.2 x 0.4 ja joka koostuu 50 x 50 osasta. Verkon x- ja y- ja z-
komponentit on tallennettu vektoreihin X, Y ja Z.

• alphaShape muodostaa ns. alfamuodon luomalla pistepilven yhdistäviä ele-
menttejä. Tällä tavoin pystytään luomaan esimerkiksi kolmiulotteisten kap-
paleiden pintoja. Tässä työssä komentona käytetään muotoa ’shp = alpha-
Shape(P,a);’, missä ’shp’ on alfamuodon sisältävä muuttuja, ’P’ pistepilvi
eli pistematriisi ja ’a’ alfasäde, joka sanelee, kuinka alfamuodon elementit
muodostuvat jos lainkaan.

• inShape testaa, onko annettu piste alfamuodon sisällä. Esimerkiksi ’inSha-
pe(shp,x0,y0,z0)’ palauttaa arvon 1, jos piste (x0,y0,z0) on alfamuodon ’shp’
sisällä ja arvon 0 muulloin.

• boundaryFacets muodostaa alfamuodon pohjalta listan reunaelementeis-
tä ja reunalle kuuluvista solmupisteistä. Esimerkiksi ’[bf,P] = boundary-
Facets(shp);’ muodostaa reunaelementtimatriisin ’bf’ ja reunan solmupiste-
matriisin ’P’.

• Pintaverkkojen yhdistäminen on mahdollista toteuttaa yksinkertaisilla mat-
riisioperaatioilla. Tästä enemmän 3D esimerkissä.

• delaunayTriangulation muodostaa kaksi- tai kolmiulotteisen hilaverkon, jol-
le pystyy soveltamaan jatkoprosessointikomentoja. Hila luodaan komennolla
’DT = delaunayTriangulation(P)’, missä P on pistematriisi ja DT muuttu-
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ja, johon hila tallennetaan.
• delaunay luo Delaunay-kolmioinnin tai -tetraedrisoinnin. Tällä tavoin luotu

verkko koostuu yksittäisistä komponenteista eikä se siten sovellu jatkopro-
sessoitavaksi.

• triangulation muokkaa delaunaylla luodun datan sellaiseen muotoon, että
jatkoprosessointia voidaan suorittaa [15].

PDE-moduuli tarjoaa kattavamman valikoiman funktioita ja komentoja mallin
geometrian ja hilan luomiseksi:

• decsg mahdollistaa mallin geometrian luonnin komentoikkunasta käsin. Kir-
joittamalla ’dl = decsg(gd,sf,ns);’ luodaan purettu CSG-geometria (decom-
posed CSG) ’dl’. Termi ’purettu’ juontuu decsg:n luomasta datarakenteesta,
jossa kunkin geometrisen komponentin reunan osat muodostavat matriisin
sarakkeen. Parametreina on CSG-malli ’gd’, geometristen komponenttien
muodostama yhtälö ’sf’ ja nimiavaruusmatriisi ’ns’.

• csgdel poistaa komponenttien välisen sisäreunan.
• pderect luo suorakulmion PDE-moduulin GUIhin. Esimerkiksi ’pderect([-.5

.5 -.5 .5],’nel’)’ luo origokeskisen yksikköneliön ’nel’.
• pdecirc luo ympyrän PDE-moduulin GUIhin. Esimerkiksi ’pdecirc(0,0,.1,

’ymp’)’ luo origokeskisen, 0.1-säteisen ympyrän ’ymp’.
• pdeellip luo ellipsin PDE-moduulin GUIhin. Esimerkiksi ’pdeellip(0,0,.4,.1,

0, ’ell’)’ luo origokeskisen, halkaisijaltaan 0.8 x 0.2 ja kallistuskulmaltaan 0
radiaania olevan ellipsin ’ell’.

• pdepoly luo monikulmion PDE-moduulin GUIhin.
• initmesh luo kaksiulotteisen hilan Delaunay-algoritmilla. Hila luodaan käs-

kyllä ’[p,e,t] = initmesh(g)’, missä ’g’ voi olla decsg:lla luotu matriisi, geo-
metrian sisältävä tiedosto tai funktio, joka viittaa tiedostoon.

• adaptmesh toimii iteratiivisesti ratkaisemalla PDE, laskemalla virhe-esti-
maatio ja muokkaamalla hilaa sen pohjalta. Tämän työn puitteissa adapt-
meshiä ei käytetä.

• jigglemesh parantaa hilan laatua ryhmittelemällä hilan sisäsolmupisteitä
uudelleen. Komennolla ’p1 = jigglemesh(p,e,t,’opt’,’minimum’,’iter’,inf);’
hilan sisäsolmupisteitä ryhmitellään niin kauan kunnes huonoimpien ele-
menttien laatu ei enää parane. Uudet solmupisteet tallentuvat muuttujaan
’p1’. ’minimum’-ominaisuuden voi korvata myös termillä ’off’, jolloin suo-
ritetaan ’iter’ määrä iteraatioita, tai termillä ’mean’, jolloin optimoidaan
keskimääräistä elementin laatua.

• refinemesh hienontaa hilaa valitun algoritmin mukaisesti. Komennolla ’[p1,
e1,t1] = refinemesh(g,p,e,t,’regular’)’ hienonnetaan geometrian ’g’ hila ’[p,e,
t]’ käyttämällä ’regular’-algoritmia. Toinen käytössä oleva algoritmi on ni-
meltään ’longest’.

• geometryFromEdges määrittää mallin geometrian. Komennolla ’geomet-
ryFromEdges(model,g);’ mallin ’model’ geometria määritetään geometrian
’g’ pohjalta. Tämä funktio korvaa vanhentuneen ’pdeGeometryFromEdges’-
funktion.

• geometryFromMesh luo kolmiulotteisen mallin geometrian pintakolmioinnin
pohjalta. Komento on muotoa ’geometryFromMesh(model,nodes,elements)’.
Jos ’elements’ koostuu tetraedrielementeistä, hila luodaan samalla.
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• importGeometry määrittää kolmiulotteisen mallin geometrian .stl-tiedoston
pohjalta. Komento ’importGeometry(model,geom.stl)’ luo mallin ’model’
geometrian tiedoston ’geom.stl’ pohjalta. On suositeltavaa, että tiedosto on
binäärimuodossa ja sen sisältämä malli on mahdollisimman hienorakentei-
nen.

• createpde alustaa mallin tietorakenteen.
• generateMesh luo mallin, jonka geometria on jo määritetty, kaksi- tai kol-

miulotteisen hilan.
• pdetriq toteuttaa kolmioelementtien laadun tarkastelun. Komento on ’q =

pdetriq(p,t);’.
• meshToPet muuntaa FEMesh-objektista [p,e,t]-esityksen [15, 16].

Visualisointimahdollisuudet ovat hyvin laajat. Tämän työn puitteissa käydään
läpi vain tarvittavat komennot sekä hyödyllisimmät parametrit:

• figure luo uuden visualisointi-ikkunan. Ilman tätä MATLAB käyttää samaa
ikkunaa ja aikaisempi visualisointi menetetään.

• plot on MATLABin perusvisualisointikomento, jolla voi mm. visualisoida
alfamuotoja.

• plot3:lla on mahdollista visualisoida kolmiulotteisia dataryhmiä, esimerkiksi
pistepilviä.

• pdeplot visualisoi mallin kaksiulotteisen hilan tai ratkaisun.
• pdeplot3D visualisoi mallin kolmiulotteisen pintahilan tai ratkaisun. Käyt-

tämällä parametriparia ’FaceAlpha’,luku (< 1) mallin pinnoista saadaan
läpinäkyviä.

• pdemesh visualisoi mallin [p,e,t]- tai FEMesh-mallisen hilan.
• pdegplot visualisoi mallin geometrian. Pintojen numerointi saadaan näky-

viin parametriparilla ’FaceLabels’,’on’. Geometrian pinnoista saadaan läpi-
näkyviä käyttämällä ’FaceAlpha’-parametria. Katso 3D esimerkistä, kuinka
tätä käytetään.

• contour3 ja pdecont luovat läpileikkauskuvia. Tätä voidaan käyttää myös
mallin muodon tarkasteluun.

• mesh, surf, triplot, trisurf, trimesh, tetramesh ja pdesurf ovat myös visua-
lisointikäskyjä, mutta niitä ei tämän työn puitteissa käytetä [15, 16].

SDT-moduuli tarjoaa erilaisen lähestymistavan ongelman ratkaisuun. Alla ole-
va lista ei ole kattava, mutta se sisältää oleellisimmat mallin muodostamiseen
käytetyt funktiot.

• Mallin datarakenne poikkeaa PDE-moduulin luoman mallin datarakentees-
ta. SDT-moduulin mallissa on kaksi päärakennetta: solmupisteet ja elemen-
tit. Muita kenttiä on useita. Näistä tärkeitä ovat materiaali- ja elementtio-
minaisuudet sekä pino (stack), jossa määritellään mm. reunaehdot.

• Elementtejä on implementoitu useita. Tarjolla on kaksiulotteiselle hilalle
neljä eri nelikulmioelementtiä sekä kaksi kolmioelementtiä. Kolmiulottei-
selle hilalle on tarjolla kolme eri heksaedria, kaksi eri tetraedria ja kaksi eri
pentaedria (prismaelementtejä).

• feplot avaa oman GUInsa, joka mm. visualisoi mallin. Komento käyttää
useita .mex-tiedostoja, eikä version 6.7 feplot toimi MATLAB R2015b:ssä.

• feutil tarjoaa moninaiset työkalut mallin geometrian ja hilan muodostami-
seen ja muokkaukseen.
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• femesh on vaihtoehtoinen tapa määritellä mallin hila. Tämän sijasta on
kuitenkin suositeltavaa käyttää feutilia.

• fe_cyclic määrittelee syklisen symmetrian. Tämän avulla voidaan määrit-
tää myös periodinen reunaehto. Komento on lähteen [19] esimerkissä muotoa
’model = fe_cyclic(’build -1 tx ty tz epsl len -intersect’,model,’LeftNodeSel-
ect’)’ mutta 3D esimerkin kannalta se kannattaa kirjoittaa muotoon ’model
= fe_cyclic(’build nsec tx ty tz Fix’,model,’LeftNodeSelect’)’, missä ’nsec’
= -1 kertoo periodisuudesta, ’tx ty tz’ = 0 0 1 on periodisuuden suunta,
’eps len’ (esimerkiksi eps 1e-6) vastakkaisten reunojen solmupisteiden heiton
toleranssi, ’Fix’ muokkaa periodisten solmupisteiden paikkoja vastaamaan
täysin toisiaan, ’-intersect’ nopeuttaa periodisuuden määräämisen proses-
sia mutta ottaa vapauksia solmupisteiden paikkojen toleranssin suhteen,
’model’ on muokattava malli ja ’LeftNodeSelect’ on vasemman periodisen
reunan solmupistejoukko muotoa [n1 n2 ...].

• fe_case on funktio, jota käytetään määrittelemään muut mallin osat kuten
reunaehdot ja kuormat.

• fe_gmsh mahdollistaa Gmsh:n käytön MATLABista käsin. Kaikkia Gmsh:n
ominaisuuksia ei kuitenkaan tueta. Myös Gmsh:lla luodun hilan lataami-
nen SDT-moduulin malliksi onnistuu komennolla ’model = fe_gmsh(’read
hila.msh’)’.

• fe_tetgen mahdollistaa TetGenin käytön MATLABista käsin. Vipuvaih-
toehtoja tuetaan laajasti mutta mm. aukkojen ja alueiden määrittelyä ei
tueta. Funktiolla voi luoda ja hienontaa tetraedrielementillisiä hiloja.

• fe_quality määrittää ja visualisoi muodostetun hilan laadun. Eri laatumit-
tareita on implementoitu useita [19].

2.3.3. 2D esimerkki

Kaksiulotteisen mallin voi luoda joko PDE-moduulin GUIlla tai komentoikku-
nasta käsin. Seuraavassa tehdään skriptitiedosto, joka ajetaan komentoikkunasta
käsin.

Aloitetaan mallin luominen avaamalla skriptitiedosto. Tiedoston alkuun mää-
ritellään muuttujat pisteiden paikoille ja ympyrän säteelle. Näiden pohjalta luo-
daan neliö ja ympyrä. Neliön ja ympyrän datarakenteen pitää olla keskenään
samanmittaisia. Tämä toteutetaan lisäämällä nollia ympyrän datarakenteen pe-
rään.

Seuraavaksi määritellään geometrian kuvausmatriisi, nimiavaruus ja geometris-
ten komponenttien välinen suhde. Neliössä on ympyrän muotoinen aukko, jolloin
ympyrä ”vähennetään” neliöstä. Mallin geometria luodaan decsg-funktiolla edellä
mainittujen datarakenteiden pohjalta.

Geometrisen mallin pohjalta määritellään hilan pet-esitys. Hilaa hienonnetaan
sekä optimoidaan elementtien laadun minimin ja keskiarvon suhteen. Kunkin
vaiheen yhteydessä tarkastellaan elementtien laatua. Tulostetaan hilan laatujen
minimit ja keskiarvot komentoikkunaan. Laadut tulostetaan muodossa [q1 q2
q3 q4]. Kutakin laatuvektoria qn on mahdollista tarkastella vastaavan pet-hilan
suhteen.

PDE-moduulin yksi huonoista puolista on se, ettei periodisten reunaehtojen
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määräämistä tueta. 2D tapauksessa hila kuitenkin määritellään siten, että vas-
takkaisten reunojen solmupisteparit ovat muodostettavissa. Näin ollen periodi-
suusehto on periaatteessa toteutettavissa ”käsipelillä”. Tämän työn puitteissa asi-
aa ei käsitellä sen enempää.

Taulukkoon 2.7 on koostettu hilanluontiprosessin eri vaiheisiin liittyvät ele-
menttien laatutekijät ja lukumäärät. Taulukosta näkee, kuinka ’refinemesh’ on
pilkkonut jokaisen kolmion neljäksi ja millainen vaikutus eri ’jigglemesh’-vivuilla
on. Kuvassa 2.11 on visualisoitu hienonnetun hilan optimoimaton (vasemmalla) ja
optimoitu (oikealla) elementtien laatuluku q. Kuvasta näkee solmupisteiden pai-
kan optimoinnin positiivisen vaikutuksen. Huomionarvoista on, että toisin kuin
muiden ohjelmien optimointimenetelmissä, PDE-moduulin jigglemesh pitää sol-
mupisteiden ja elementtien lukumäärän ennallaan.

Taulukko 2.7: Elementtien laatuluvun q minimi ja keskiarvo sekä kolmioelement-
tien määrä hilan luonnin eri vaiheissa

initmesh refinemesh jigglemesh ’minimum’ jigglemesh ’mean’
qmin 0.7167 0.6300 0.7287 0.7139
qmean 0.9623 0.9612 0.9804 0.9822

lkm(∆) 316 1264 1264 1264

Kuva 2.11: Kaksiulotteisen hilan q:n jälkiprosessointinäkymä. Vasemmalla hie-
nonnettu hila ilman optimointia ja oikealla vastaava hila optimoituna jigglemesh
’minimum’:lla.

2.3.4. 3D esimerkki

PDE-moduulin GUI ei pysty käsittelemään kolmiulotteisia malleja. Lisäksi jot-
kut funktiot, kuten decsg, eivät toimi kolmiulotteisilla komponenteilla. Tämän
johdosta kolmiulotteisen mallin luominen on hyvin erilainen prosessi 2D esimerk-
kiin verrattuna. Suuri haaste tulee olemaan myös periodisuuden toteuttaminen.
Avuksi tähän tarvitaan SDT-moduulia.

Aloitetaan mallin luominen avaamalla skriptitiedosto. Tiedoston alkuun mää-
ritellään muuttujat sylinterin säteelle ja vaipan tahkojen lukumäärälle sekä ellip-
soidin akseleille ja ruutujen määrälle ellipsoidin pinnan kerroksessa.
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Muodostetaan ja visualisoidaan pistepilvet ’Ps’ ja ’Pe’, jotka hahmottavat sy-
linterin ja ellipsoidin pinnat. Sylinterin päädyt pitää muodostaa erikseen. Yhdis-
tetään pistepilvet yhdeksi malliksi. Pistepilvi on kuvassa 2.12.

Kuva 2.12: Mallin reunat hahmottava pistepilvi.

Muodostetaan ja visualisoidaan alfamuodot näistä pistepilvistä. Alfamuoto luo
mallin pinnan. Kuvassa 2.13 on havainnollistettu sekä pelkän sylinterin alfamuoto
(vasemmalla) että yhdistetyn mallin alfamuoto (oikealla). Huomataan, että yhdis-
tetyn mallin geometrian muodostaminen alfamuodolla ei ole mahdollista. Tämä
johtuu siitä, että alfasäde (= 0.2) on samaan aikaan sekä liian suuri, jotta sylin-
teri ja ellipsoidi muodostaisivat kaksi eri aluetta (säteen pitäisi olla maksimissaan
0.15), että aivan liian pieni, jotta sylinterin pinta olisi yhtenäinen.

Jatketaan sylinterin ja ellipsoidin alfamuotojen käsittelyä muodostamalla kun-
kin kappaleen geometrian pinta, joiden pohjalta muodostetaan kappaleiden tila-
geometriat. Luodaan näiden pohjalta haluttu malli käsipelillä yhdistämällä sylin-
terin ja ellipsoidin geometriat keskenään. Malli pintanumerointeineen on visua-
lisoitu kuvassa 2.14. On hyvä muistaa, että ellipsoidi ei vielä muodosta aukkoa
sylinterin sisälle. Näyttää siltä, ettei MATLABiin ole implementoitu toiminnal-
lisuutta, joka niin tekisi. Ellipsoidin pinta kuitenkin huomioidaan hilan muodos-
tuksessa, kuten näkyy kuvassa 2.15 vasemmalla. Tämä antaa mahdollisuuden
muodostaa aukko sylinterin sisään käsipelillä.

Luodaan seuraavaksi geometristen esitysten hilat. Tarkastelemalla hilaa huo-
mataan, etteivät sylinterin päätyjen solmupisteet muodosta samaistettavissa ole-
via pareja, mikä on oleellista periodisuutta määrätessä. Tämä näkyy kuvassa 2.15
oikealla.

Malliin on mahdollista tehdä aukko helpohkosti käsipelillä, koska ellipsoidin
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Kuva 2.13: Sylinterin alfamuoto (vasemmalla) ja yhdistetyn mallin alfamuoto
(oikealla), josta näkee alfasäteen koon ristiriidan aiheuttamat ongelmat.

Kuva 2.14: Sylinteri, jonka sisällä on ellipsoidi.

pinta on huomioitu hilan luomisessa. Tämän toteuttamiseksi muutetaan hila
FEMesh-muodosta pet-muotoon. Ideana on etsiä ne solmupisteet, jotka ovat ellip-
soidin sisällä. Solmupisteet löytyvät sijoittamalla koordinaatit (x,y,z) ellipsoidin
yhtälöön x2

rex2 + y2

rey2 + z2

rez2 ja vertaamalla saatua lukua määrättyyn raja-arvoon ( <
1). Kokeilemalla hyväksi raja-arvoksi saadaan 0.97. Muodostetaan kaksi matrii-
sia, joista toisessa on niiden solmupisteiden indeksit, jotka ovat ellipsoidin sisällä
(’ipe’), ja toisessa ne solmupisteet, jotka ovat ellipsoidin ulkopuolella tai pinnalla
(’pma’)

Seuraavaksi pitää muodostaa elementtimatriisi ’tma’. Siihen kuuluvat ne ele-
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Kuva 2.15: Kaksi keskeistä ongelmaa. Mallissa ei ole aukkoa (vasemmalla) ja
sylinterin päätyjen solmupisteet eivät ole samaistettavissa (oikealla).

mentit, jotka eivät ole ellipsoidin sisällä. Lisäksi muutokset solmupistematriisissa
vaikuttavat elementtimatriisin käyttämiin indekseihin. Indeksoinnin muokkaami-
nen vastaamaan solmupistematriisia ’pma’ hoidetaan samalla. Ei-haluttujen ele-
menttien määrä tallennetaan ’inv’-muuttujaan.

Matriisit ’pma’ ja ’tma’ sisältävät halutun geometrian (periodisuusehto poislu-
kien). Periodisuuden määräämiseksi otetaan SDT-moduuli käyttöön. Aluksi muo-
dostetaan moduulin vaatimat elementti- ja solmupistematriisit, joiden pohjalta
muodostetaan malli ’modelpe’. Koostetaan seuraavaksi ne solmupisteet, jotka ovat
sylinterin päädyssä z = -0.5, jonka jälkeen periodisuus on mahdollista määrätä.
Valitettavasti SDT 6.7:n ja MATLAB R2015b:n välisen yhteensopivuusongelman
vuoksi komento ei toimi (.mex-tiedostot eivät toimi oikein). Kuitenkin aiemmissa
MATLABin versioissa kyseisen komennon pitäisi toimia ja funktion dokumentaa-
tion mukaan tällä saa määrättyä periodisen reunaehdon – käytännössä päätyjen
solmupisteet ryhmitellään uudelleen, jotta samaistettavat solmupisteparit ovat
muodostettavissa. Tämän työn puitteissa mallin periodisuuden muodostamista ei
käsitellä tämän enempää.

Yhteensopivuusongelmien vuoksi myös SDT-moduulin fe_quality ei toimi eikä
PDE-moduulilla näytä olevan työkaluja tarkastella kolmiulotteisen hilan laatua.
’pma’- ja ’tma’-matriiseista voi kuitenkin koostaa .mesh-tiedoston käsin. Tiedos-
ton rakenne on muotoa:
MeshVersionFormatted 1

Dimension 3

Vertices
kokonaisluku, solmupisteiden lukumäärä
’pma’:n sisältö

Tetrahedra
kokonaisluku, elementtien lukumäärä
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’tma’:n sisältö

End

’pma’:ssa desimaalina käytetään pilkkua. Tämä pitää muuttaa tekstieditorissa
pisteeksi (useimmissa editoreissa on ’Replace’-komento). ’tma’:ssa on viidentenä
sarakkeena numeroarvo ( = 1), jonka voi jättää ennalleen. Tällä tavoin kootun
tiedoston voi avata Gmsh:ssa. Kuvassa 2.16 on hilan jälkiprosessointinäkymät
γK :lle ja R:lle. Kuvasta näkyy, että elementtien laatu on melko hyvä.

Kuva 2.16: Hilan jälkiprosessointinäkymät γK (vasemmalla) ja R (oikealla).
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3. YHTEENVETO

Tässä työssä käsiteltiin elementtimallinnukseen liittyvää mallin tietokoneavus-
teista geometrian luontia ja hilan muodostamista. Esiteltyjä ohjelmia oli kolme:
Gmsh, FreeFem++ ja MATLAB. Hilan elementtien laatukriteerejä esiteltiin ja
sovellettiin muodostetuille hiloille. Myös tarjolla oleviin hila-algoritmeihin, opti-
mointimenetelmiin ja korkeamman asteluvun elementteihin kiinnitettiin huomio-
ta.

Kustakin ohjelmasta annettiin yleiskuvaus sekä esiteltiin laatutarkkailun työ-
kaluja. Teknisiä asioita käytiin pääpiirteittäin läpi sekä annettiin melko kattava
listaus ohjelmien aihepiiriin liittyvästä toiminnallisuudesta. Lopuksi ohjelmilla
tehtiin kaksi- ja kolmiulotteiset esimerkkitehtävät, joilla pyrittiin antamaan luki-
jalle konkreettinen käsitys ohjelmien käyttämisestä.

Vaikka esiteltävät ohjelmat tekevät periaatteessa saman asian (hilan määrätyllä
algoritmilla), niiden lähestymistavat poikkeavat toisistaan melkoisesti. Gmsh:lla
on monipuolisin työkalupakki geometrian luontiin. Geometrian luonti aloitetaan
aina luomalla joukko pisteitä, josta mennään askel askeleelta korkeampiin ulottu-
vuuksiin aina tilageometrian luontiin asti. Lisäksi hilan muodostukseen on imple-
mentoitu eniten algoritmeja ja tiedostoformaatteja, mukana on kaksi eri opti-
mointimenetelmää, korkeamman asteen elementit on otettu hyvin huomioon ja
elementtien laatutarkkailun sekä muun jälkiprosessoinnin työkalut ovat erittäin
monipuoliset. Toisaalta Gmsh on ulkoistanut ratkaisijapuolen (jota ei tosin täs-
sä työssä käsitelty). Ohjelmaan on kuitenkin luotu rajapinta, johon voi liittää
ulkoisia ohjelmia, kuten ratkaisijoita. Ohjelma on edelleen aktiivisen kehityksen
kohteena, mikä toisaalta aiheuttaa uusimman version kaatuilun tietyissä kohdis-
sa. Myös jotkut ominaisuudet on dokumentoitu heikosti. Annetuista esimerkeistä
Gmsh suoriutui ongelmitta. Geometria ja hila luodaan systemaattisella proses-
silla, joka ei ole välttämättä nopein tapa implementoida malli, mutta käytännöt
pysyvät aina samana sekä kaksi- että kolmiulotteista mallia luotaessa.

FreeFem++ puolestaan keskittyy enemmän elementtityyppeihin ja PDE:n rat-
kaisuun. Kaksiulotteisissa tapauksissa hilan luonti on erittäin suoraviivaista ja
nopeaa. Kolmiulotteisissa tapauksissa sen sijaan turvaudutaan TetGeniin; Free-
Fem++:n omat työkalut ovat todella suppeat. TetGen-moduulia voi kuitenkin
pitää kykenevänä kolmiulotteisten mallien hilan muodostajana – hilan luomiseen
riittää, että mallin pinnan parametriesitys on muodostettavissa. Annetuista esi-
merkeistä FreeFem++ suoriutui ongelmitta. Periodisuusehto on implementoitu
hyvin ja vastakkaisten päätyjen samaistetut solmupisteet ovat automaattisesti
pelikuvana. Kuitenkaan hila-algoritmille ei ole vaihtoehtoa, hilan optimointime-
netelmiä ei ole tarjolla ja elementtien laadun tarkkailuun ei ole työkaluja. Li-
säksi FreeFem++:n ja Gmsh:n .msh- ja .mesh-tiedostot eivät ole täysin yhden-
mukaisia, mikä aiheuttaa päänvaivaa siirrettäessä FreeFem++:lla luotua hilaa
Gmsh:hon laatutarkastelua varten. Toisaalta siirrettäessä Gmsh:lla luotua hilaa
FreeFem++:aan ongelmia ei ilmene. FreeFem++:aa kehitetään edelleen mutta
FreeFem++-cs tulee tästä kehityksestä jäljessä eikä kaikki toiminnallisuus tomi
FreeFem++-cs:ssä.

MATLABia ei ole alkujaan luotu FEMiä varten ja valitettavasti tämä on vielä
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nähtävissä. Kaksiulotteisen hilan luominen onnistuu hyvin, joskin periodisuuseh-
don määräämistä ei ole implementoitu (tosin SDT-moduulin pitäisi tarjota tähän
työkalu). Kolmiulotteisen hilan luominen on täysin erilainen prosessi, johon on
melko vähän työkaluja tarjolla. MATLABissa voi kuitenkin muokata solmupiste-
ja elementtimatriiseja, jonka ansiosta 3D esimerkin aukollinen malli on ylipää-
tään luotavissa. 3D mallin geometrian voi myös tehdä MATLABin ulkopuolella ja
tiedoston voi ladata .stl-muodossa, jota mm. Gmsh tukee. Kaksiulotteiselle hilalle
on tarjolla optimointi, jossa sisäsolmupisteiden paikkaa hienosäädetään. Sitä vas-
toin Gmsh:lla ja FreeFem++:lla 2D optimointia ei ole. MATLABista puolestaan
puuttuu 3D hilan optimointimahdollisuus, joskin luotu hila on lähtökohtaisesti
hyvälaatuinen. Kaupallisena ohjelmana MATLABista tulee uusia versioita tiu-
haan tahtiin. Nähtäväksi jää, tullaanko periodista reunaehtoa implementoimaan
ja kolmiulotteisen mallin luonnin työkaluja kehittämään.
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/*Gmsh koodi 2D mallille ja sen hilalle
- Sisältää yksinkertaisia geometrisia komponentteja, periodisia linjoja, fyysisiä
ryhmiä ja ehtorakenteen
- Tarjoaa mahdollisuuden muuttaa elementtejä ja hila-algoritmia
- Kaikki muutettavat vaihtoehdot löytyvät heti koodin alusta */

cl_p = 0.1; // elementin koko neliön kärkipisteissä
cl_y = 0.1; // elementin koko ympyrän kehäpisteissä
p1 = 0.5; // neliön muodostamiseen käytettävä parametri
p2 = 0.1; // ympyrän muodostamiseen käytettävä parametri
elementti = 1; // 1 = kolmio; 2 = nelikulmio
algoritmi = 2; // 1=MeshAdapt; 2=Automaattinen; 5=Delaunay; 6=Frontal

// Määritellään neliön kärkipisteet
Point(1) = {-p1, p1, 0, cl_p};
Point(2) = {-p1, -p1, 0, cl_p};
Ponti(3) = {p1, -p1, 0, cl_p};
Point(4) = {p1, p1, 0, cl_p};

// Luodaan pisteistä neliö
Line(1) = {1, 2};
Line(2) = {2, 3};
Line(3) = {3, 4};
Line(4) = {4, 1};

// Määritellään ympyrän muodostuksessa käytetyt pisteet
Point(5) = {0, 0, 0, cl_y};
Point(6) = {p2, 0, 0, cl_y};
Point(7) = {0, p2, 0, cl_y};
Point(8) = {-p2, 0, 0, cl_y};
Point(9) = {0, -p2, 0, cl_y};

// Luodaan ympyrä
Circle(5) = {6, 5, 7};
Circle(6) = {7, 5, 8};
Circle(7) = {8, 5, 9};
Circle(8) = {9, 5, 6};

// Määrätään mallin periodisuus
Periodic Line {3} = {-1};
Periodic Line 4 = {-2};

// Luodaan mallin pinta
Line Loop(9) = {1, 2, 3, 4}; // neliön linjaketju
Line Loop(10) = {7, 8, 5, 6}; // ympyrän linjaketju
Plane Surface(11) = {9, 10};
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// Määrätään fyysiset kokonaisuudet
Physical Line(”x-periodisuus”) = {1, 3};
Physical Line(”y-periodisuus”) = {2, 4};
Physical Line(”aukko”) = {5, 6, 7, 8};
Physical Surface(”malli”) = {11};

// Määrätään käytettävä elementtityyppi
If (elementti == 2)
Recombine Surface {11};
EndIf

// Määrätään hila-algoritmi
Mesh.Algorithm = algoritmi;

// Luodaan hila
Mesh 2;
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/*Gmsh koodi 3D mallille ja sen hilalle
- Sisältää yksinkertaisia geometrisia komponentteja, geometrisia muunnoksia, pe-
riodisia pintoja, fyysisiä ryhmiä ja ehtorakenteita
- Tarjoaa mahdollisuuden muuttaa hila-algoritmia ja optimointimenetelmiä
- Kaikki muutettavat vaihtoehdot löytyvät heti koodin alusta */

cl_s = 0.1; // elementin koko sylinterin päädyn kaaripisteissä
cl_e = 0.1; // elementin koko ellipsoidin muodostuspisteissä
ps = 0.5; // sylinterin muodostamiseen käytettävä parametri
pex = 0.1; // ellipsoidin muodostamiseen käytettävä x-parametri
pey = 0.1; // ellipsoidin muodostamiseen käytettävä y-parametri
pez = 0.2; // ellipsoidin muodostamiseen käytettävä z-parametri
layers = 10; // jäsennellyn sylinterin kerrosten lukumäärä
structured = 0; // 0 = ei-jäsennelty hila, 1 = jäsennelty hila
algoritmi = 1; // 1 = Delaunay, 4 = Frontal, 5 = Frontal Delaunay
gmsh_opt = 0; // Gmsh:n optimointi 0 = ei suoriteta, 1 = suoritetaan
netgen_opt = 0; // Netgenin optimointi 0 = ei suoriteta, 1 = suoritetaan

// Määritetään sylinterin päädyn pisteet
Point(1) = {0, 0, -ps, cl_s};
Point(2) = {ps, 0, -ps, cl_s};
Point(3) = {0, ps, -ps, cl_s};
Point(4) = {-ps, 0, -ps, cl_s};
Point(5) = {0, -ps, -ps, cl_s};

// Luodaan sylinterin pääty-ympyrä
Circle(1) = {2, 1, 3};
Circle(2) = {3, 1, 4};
Circle(3) = {4, 1, 5};
Circle(4) = {5, 1, 2};

// Luodaan litteä pinta ympyrän sisään
Line Loop(5) = {3, 4, 1, 2};
Plane Surface(6) = {5};

// Venytetään ympyrästä sylinteri z-akselin suuntaan
If (structured == 0)
ext[ ] = Extrude {0, 0, 1} { Surface{6}; };
EndIf
If (structured == 1)
ext[ ] = Extrude {0,0,1} { Surface{6}; Layers{layers}; };
EndIf

// Määrätään periodisuus
If (structured == 0)
Periodic Surface ext[0] {8, 9, 10, 11} = 6 {3, 4, 1, 2};
EndIf
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// Muodostetaan fyysiset ryhmät sylinterin pinnoista
Physical Surface(”z-periodisuus”) = {6, ext[0]};
Physical Surface(”sylinterin vaippa”) = {ext[2],ext[3],ext[4],ext[5]};

// Määritetään ellipsoidin pisteet
Point(19) = {0, 0, 0, cl_e};
Point(20) = {pex, 0, 0, cl_e};
Point(21) = {0, pey, 0, cl_e};
Point(22) = {-pex, 0, 0, cl_e};
Point(23) = {0, -pey, 0, cl_e};
Point(24) = {0, 0, -pez, cl_e};

// Luodaan puolikkaan ellipsoidin ääriviivat
Ellipse(29) = {20, 19, 20, 21};
Ellipse(30) = {21, 19, 20, 22};
Ellipse(31) = {22, 19, 20, 23};
Ellipse(32) = {23, 19, 20, 20};
Ellipse(33) = {20, 19, 24, 24};
Ellipse(34) = {21, 19, 24, 24};
Ellipse(35) = {22, 19, 24, 24};
Ellipse(36) = {23, 19, 24, 24};

// Muodostetaan kaareva pinta näistä ellipsin kaarista
Line Loop(37) = {29, 34, -33};
Ruled Surface(38) = {37};
Line Loop(39) = {30, 35, -34};
Ruled Surface(40) = {39};
Line Loop(41) = {31, 36, -35};
Ruled Surface(42) = {41};
Line Loop(43) = {32, 33, -36};
Ruled Surface(44) = {43};

// Muodostetaan kokonainen ellipsoidi pyöräyttämällä puolikkaan kopio ympäri
rot[ ] = Rotate { {1,0,0} , {0, 0, 0} , Pi} { Duplicata { Surface {38,40,42,44}; }
};

// Luodaan ellipsoidin pinnalle fyysinen ryhmä
Physical Surface(”ellipsoidi”) = {38, 40, 42, 44, rot[0], rot[1], rot[2], rot[3]};

// Muodostetaan mallin tilageometria
Surface Loop(58) = {ext[0], ext[2], 6, ext[3], ext[4], ext[5]};
Surface Loop(59) = {rot[1], 38, 40, rot[0], rot[3], 42, 44, rot[2]};
Volume(60) = {58, 59};

// Poistetaan venytyksen luoma ei-haluttu tilageometria
Delete { Volume{ext[1]}; }
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// Muodostetaan fyysinen ryhmä koko mallista
Physical Volume(”malli”) = {60};

// Määritellään hila- ja optimointialgoritmien käyttö
Mesh.Algorithm3D = algoritmi;
Mesh.Optimize = gmsh_opt;
Mesh.OptimizeNetgen = netgen_opt;

// Muodostetaan mallin hila valitulla algoritmilla
Mesh 3;



Liite 3. FreeFem++ 2D koodi 57

// FreeFem++ koodi 2D hilan ja elementtiavaruuden muodostukseen

load ”Element_P3” // käytettävä elementtipaketti

int cl = 20, cly = 100; // pisteiden määrä neliön sivulla ja ympyrän kaarella
real cla = 0.02; // lopullinen, yhtenäinen hilan elementin koko
real n1 = 0.5, n2 = -0.5, r = 0.1; // parametreja geometrian muodostamiseen
string meshfile = ”ff_hila2d.mesh”; // tiedosto, johon hila tallentuu
string filename = ”ff_hila2d.png”; // tiedosto, johon kuva hilasta tallentuu
func perio = [[4,y] , [2,y] , [1,x] , [3,x]]; // periodisuuden määrittely
verbosity = 2; // terminaaliin tulostettavan tiedon määrä (oletusarvo 1)

// Muodostetaan neliön reunasivut ja ympyrän kaari
border C1 (t = 0,1) {x = n2 + t; y = n2; label = 1;}
border C2 (t = 0,1) {x = n1; y = n2 + t; label = 2;}
border C3 (t = 0,1) {x = n1 - t; y = n1; label = 3;}
border C4 (t = 0,1) {x = n2; y = n1 - t; label = 4;}
border C0 (t = 0,2*pi) {x = r*cos(t); y = r*sin(t); label = 5;}

// Muodostetaan hila
mesh Th = buildmesh(C1(cl) + C2(cl) + C3(cl) + C4(cl) + C0(-cly), fixeborder
= true);

// Yhtenäistetään hilan elementtikoko ja määrätään periodisuus
Th = adaptmesh(Th, cla, IsMetric = true, periodic = perio);

// Tallennetaan hila
savemesh(Th, meshfile);

// Määritellään elementtiavaruus
fespace Vh (Th, P3, periodic=perio);

// Visualisoidaan ja tallennetaan kuva hilasta
plot(Th, ps = filename);
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// FreeFem++ koodi 3D hilan je elementtiavaruuden muodostukseen

load ”msh3” // käytettävä 3D paketti
load ”tetgen” // käytettävä TetGen paketti

int cly = 100, cln1 = 10, cln2 = 100, cle1 = 50, cle2 = 100; /* pisteiden määrät
kaarilla*/
real cla = 0.05; // adaptoitu elementtikoko
real n1 = 0.5, n2 = -0.5, yr = 0.5, ex = 0.1, ey = 0.1, ez = 0.2; /* pisteiden
paikkoja ja kertoimia*/
string filename1 = ”ff_3dpinta.mesh”, filename2 = ”ff_3dmalli.mesh”; /* teidos-
tojen nimet*/
verbosity = 2; // terminaaliin tulostettavan tiedon määrä (oletusarvo 1)

/*Määritellään sylinterin päätyinä toimiva ympyrä ja sen hila + muokataan hi-
laa*/
border C0 (t=0,2*pi){x = yr*cos(t); y = yr*sin(t); label = 5;}
mesh Thy = buildmesh(C0(cly), fixeborder = true);
Thy = adaptmesh(Thy, cla, IsMetric = true);

// Määritellään sylinterin vaippana toimiva suorakulmio
border C1 (t = 0,1) {x = n2 + t; y = 0; label = 11;}
border C2 (t = 0,pi) {x = n1; y = 1*t; label = 12;}
border C3 (t = 0,1) {x = n1 - t; y = pi; label = 13;}
border C4 (t = 0,pi) {x = n2; y = pi - t; label = 14;}
/* Määrätään periodisuusehto ja muodostetaan suorakulmion hila + muokataan
hilaa*/
func perios = [[14,y] , [12,y] , [13,x] , [11,x]];
mesh Thn = buildmesh(C1(cln1) + C2(cln2) + C3(cln1) + C4(cln2), fixeborder
= true);
Thn = adaptmesh(Thn, cla, IsMetric = true, periodic = perios);

/* Muodostetaan sylinterin vaipan parameriesitys sekä määrätään sylinterin pää-
tyjen tasot*/
func f1 = yr*cos(2*y);
func f2 = yr*sin(2*y);
func f3 = x;
real zb = -0.5, zu = 0.5;
// Numeroidaan sylinterin pinnat
int [int] labelb = [0,101], labelu = [0,102], labelv = [0,103];
// Muodostetaan sylinterin pinnat
mesh3 Thv = movemesh23(Thn, transfo = [f1, f2, f3], label = labelv);
mesh3 Thb = movemesh23(Thy, transfo = [x,y,zb], label = labelb);
mesh3 Thu = movemesh23(Thy, transfo = [x,y,zu], label = labelu);
// Liitetään pinnat yhteen muodostamaan sylinterin pinta
mesh3 Thsp = Thv + Thb + Thu;
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// Muodostetaan ellipsoidin pinnan parametriestitys sekä sen osittaisderivaatat
func f4 = ex*cos(x)*cos(y);
func f5 = ey*cos(x)*sin(y);
func f6 = ez*sin(x);
func f4x = -ex*sin(x)*cos(y);
func f4y = -ex*cos(x)*sin(y);
func f5x = -ey*sin(x)*sin(y);
func f5y = ey*cos(x)*cos(y);
func f6x = ez*cos(x);
func f6y = 0;
// Muodostetaan metriikka M = DFT DF
func m11 = f4xˆ2 + f5xˆ2 + f6xˆ2;
func m21 = f4x*f4y + f5x*f5y + f6x*f6y;
func m22 = f4yˆ2 + f5yˆ2 + f6yˆ2;
// Määrätään ellipsoidin luova suorakulmio periodiseksi
func perioe = [[4,y] , [2,y] , [3,x] , [1, x]];
// Kertoimen määrittely hilan hienontamista varten
real hh = 0.02;
real vv = 1. / square(hh);
// Numeroidaan ellipsoidin pinta
int [int] labele = [0,104];
// Luodaan suorakulmio
mesh Th = square(cle1, cle2, [x*pi - pi/2, 2*y*pi]);
/* Hienonnetaan hilaa iteratiivisesti vastaamaan ellipsoidin parametriesitykseen
pohjautuvaa metriikkaa*/
Th = adaptmesh(Th, m11*vv, m21*vv, m22*vv, IsMetric=1, periodic=perioe);
Th = adaptmesh(Th, m11*vv, m21*vv, m22*vv, IsMetric=1, periodic=perioe);
Th = adaptmesh(Th, m11*vv, m21*vv, m22*vv, IsMetric=1, periodic=perioe);
// Luodaan ellipsoidin pinta
mesh3 Thep = movemesh23(Th, transfo = [f4, f5, f6], label = labele);

// Luodaan mallin pinta liittämällä sylinterin ja ellipsoidin pinnat yhteen
mesh3 Thmp = Thep + Thsp;
// Tallennetaan pinnan hila
savemesh(Thmp, filename1);

// Määritellään parametrit TetGen-kutsua varten
real voltet = ( ( (2*pi)/50 )ˆ3 )/6.; // tetraedrin maksimikoko
real [int] hole = [0., 0., 0.]; // taulukko aukon parametreista, holelist
real [int] domain = [0., 0., 0.4, 21, voltet]; /* taulukko alueen parametreista, re-
gionlist*/
// Muodostetaan mallin hila, käytetään vipua paq1.2/30AAYYCCV
mesh3 Thm = tetg(Thmp, switch = ”paq1.2/30AAYYCCV”, nbofholes = 1, ho-
lelist = hole, nbofregions = 1, regionlist = domain);
// Tallennetaan hila
savemesh(Thm, filename2);
// Visualisoidaan hila
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plot(Thm);

// Luodaan elementtiavaruus ja varmistetaan periodisuus
func perioea = [[102,x,y] , [101,x,y]];
fespace Vh (Thm, P13d, periodic = perioea);
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% 2D MATLAB-skripti mallin geometrian ja hilan muodostamiseksi

np = .5; % neliön nurkan paikka
yr = .1; % ympyrän säde

% Luodaann neliö
nel = [3;4;-np;np;np;-np;-np;-np;np;np];
% Luodaan ympyrä
ymp = [1;0;0;yr];
% Lisätään nollia ympyrän vektoriin, jotta vektorit ovat samanmittaisia
ymp = [ymp;zeros(length(nel) - length(ymp),1)];

% Määritellään geometrian kuvausmatriisi
gd = [nel,ymp];
% Määritellään nimiavaruus
ns = char(’nel’,’ymp’);
ns = ns’;
% Määritellään komponenttien relaatio
sf = ’nel-ymp’;

% Luodaan geometria
[dl,bt] = decsg(gd,sf,ns);

% Visualisoidaan luotu geometria
figure
pdegplot(dl,’EdgeLabels’,’on’,’SubdomainLabels’,’on’)
xlim([-.6,.6])
ylim([-.6,.6])
axis equal

% Luodaan hila
[p1,e1,t1] = initmesh(dl);
% Tarkastellaan hilan laatua
q1 = pdetriq(p1,t1);
figure
pdeplot(p1,e1,t1,’xydata’,q1,’colorbar’,’on’,’xystyle’,’flat’,’mesh’,’on’,’title’,’Hi-
lan laatu’)
xlim([-.6,.6])
ylim([-.6,.6])
axis equal

% Hienonnetaan hilaa
[p2,e2,t2] = refinemesh(dl,p1,e1,t1,’regular’);
% Tarkastellaan hienonnetun hilan laatua
q2 = pdetriq(p2,t2);
figure
pdeplot(p2,e2,t2,’xydata’,q2,’colorbar’,’on’,’xystyle’,’flat’,’mesh’,’on’,’title’,’Hie-
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nonnetun hilan laatu’)
xlim([-.6,.6])
ylim([-.6,.6])
axis equal

% Optimoidaan hilaa
p3 = jigglemesh(p2,e2,t2,’opt’,’minimum’,’iter’,inf);
p4 = jigglemesh(p2,e2,t2,’opt’,’mean’,’iter’,inf);
% Tarkastellaan optimoidun hilan laatua
q3 = pdetriq(p3,t2);
q4 = pdetriq(p4,t2);
figure
pdeplot(p3,e2,t2,’xydata’,q3,’colorbar’,’on’,’xystyle’,’flat’,’mesh’,’on’,’title’,’Op-
timoidun hilan laatu’)
xlim([-.6,.6])
ylim([-.6,.6])
axis equal
figure
pdeplot(p4,e2,t2,’xydata’,q4,’colorbar’,’on’,’xystyle’,’flat’,’mesh’,’on’,’title’,’Op-
timoidun hilan laatu’)
xlim([-.6,.6])
ylim([-.6,.6])
axis equal

% Tulostetaan laatuvektoreiden minimi ja keskiarvo komentoikkunaan
laatu_min = [min(q1) min(q2) min(q3) min(q4)]
laatu_ka = [mean(q1) mean(q2) mean(q3) mean(q4)]
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% 3D MATLAB-skripti mallin geometrian ja hilan muodostamiseksi

clear

rs = .5; % sylinterin säde
nps = 100; % sylinterin vaipan tahkojen määrä
rex = .1; % ellipsoidin x-parametri
rey = .1; % ellipsoidin y-parametri
rez = .2; % ellipsoidin z-parametri
npe = 30; % ruutujen määrä ellipsoidin pinnan kerroksessa

% Määritellään sylinterin pistepilviesitys
t = 0:.1:1;
[xsv, ysv, zsv] = cylinder(rs + 0*t, nps);
% Nyt syliteri on z-akselilla [0,1]; siirretään kohtaan [-0.5,0.5]
zsv = zsv - .5;
% Muokataan pistevektoreista sarakevektoreita
xsv = xsv(:);
ysv = ysv(:);
zsv = zsv(:);
% Muodostetaan sylinterin päädyt
th = (pi/25:pi/25:2*pi)’;
xsp = [reshape(cos(th)*(.1:.1:rs), numel(cos(th)*(.1:.1:rs)),1); 0];
ysp = [reshape(sin(th)*(.1:.1:rs), numel(sin(th)*(.1:.1:rs)),1); 0];
zsp1 = zeros(251,1) - .5;
zsp2 = zeros(251,1) + .5;
% Muodostetaan sylinterin pistepilviesitys
Ps = [xsp ysp zsp1; xsv ysv zsv; xsp ysp zsp2];
% Varmistetaan, ettei samaa pistettä esiinny moneen kertaan
Ps = unique(Ps,’rows’);
% Visualisoidaan pistepilvi
figure
subplot(2,3,1);
plot3(Ps(:,1),Ps(:,2),Ps(:,3),’.’)
axis equal

% Määritellään ellipsoidin pistepilviesitys
[xe, ye, ze] = ellipsoid(0,0,0,rex,rey,rez,npe);
% Muokataan pistevektoreista sarakevektoreita
xe = xe(:);
ye = ye(:);
ze = ze(:);
% Muodostetaan ellipsoidin pistepilviesitys
Pe = [xe ye ze];
% Varmistetaan, ettei samaa pistettä esiinny moneen kertaan
Pe = unique(Pe,’rows’);
% Visualisoidaan pistepilvi
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subplot(2,3,2);
plot3(Pe(:,1),Pe(:,2),Pe(:,3),’.’)
axis equal

% Yhdistetään sylinteri ja ellipsoidi
Pes = [Ps; Pe];
% Visualisoidaan pistepilvi
subplot(2,3,3);
plot3(Pes(:,1),Pes(:,2),Pes(:,3),’.’)
axis equal

% Muodostetaan ja visualisoidaan pistepilvien alfamuodot
syl = alphaShape(Ps(:,1),Ps(:,2),Ps(:,3),1);
ell = alphaShape(Pe(:,1),Pe(:,2),Pe(:,3),1);
sel = alphaShape(Pes(:,1),Pes(:,2),Pes(:,3),.2);
subplot(2,3,4);
plot(syl)
axis equal
subplot(2,3,5);
plot(ell)
axis equal
subplot(2,3,6);
plot(sel)
axis equal

% Muodostetaan geometrian pinta alfamuodoista
[elements,nodes] = boundaryFacets(syl);
nodes = nodes’;
elements = elements’;
[elemente,nodee] = boundaryFacets(ell);
nodee = nodee’;
elemente = elemente’;

% Muodostetaan geometria pinnoista
models = createpde;
modele = createpde;
geometryFromMesh(models,nodes,elements);
geometryFromMesh(modele,nodee,elemente);
% Visualisoidaan geometria
figure
subplot(2,3,1);
hs = pdegplot(models,’FaceLabels’,’on’);
hs(1).FaceAlpha = 0.5;
subplot(2,3,2);
he = pdegplot(modele,’FaceLabels’,’on’);
he(1).FaceAlpha = 0.5;
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% Yhdistetaan geometriat yhdeksi malliksi
nodem = [nodes nodee];
elementm = [elements elemente+size(nodes,2)];
modelm = createpde;
geometryFromMesh(modelm,nodem,elementm);
% Visualisoidaan mallin geometria
subplot(2,3,3);
hm = pdegplot(modelm,’FaceLabels’,’on’);
hm(1).FaceAlpha = 0.5;

% Luodaan ja visualisoidaan geometristen esitysten hilat
generateMesh(models, ’GeometricOrder’,’linear’, ’Hmax’, 0.05, ’Hmin’, 0.02);
generateMesh(modele, ’GeometricOrder’,’linear’, ’Hmax’, 0.03, ’Hmin’, 0.01);
generateMesh(modelm, ’GeometricOrder’,’linear’, ’Hmax’, 0.05, ’Hmin’, 0.01);
subplot(2,3,4);
pdeplot3D(models, ’FaceAlpha’, 0.5)
subplot(2,3,5);
pdeplot3D(modele, ’FaceAlpha’, 0.5)
subplot(2,3,6);
pdeplot3D(modelm, ’FaceAlpha’, 0.5)

% Vaihdetaan FEMesh-rakenteesta pet-rakenteeseen
[ps,es,ts] = meshToPet(models.Mesh);
[pe,ee,te] = meshToPet(modele.Mesh);
[pm,em,tm] = meshToPet(modelm.Mesh);

% Etsitään pisteet, jotka ovat ellipsoidin sisällä -> ipe
% Muodostetaan pistematriisi pma ilman näitä pisteitä
ind = 1; % ipe:n juokseva indeksi
ipa = 1; % pma:n juokseva indeksi
for i = 1:size(pm,2)

if ((pm(1,i)/rex)ˆ2 + (pm(2,i)/rey)ˆ2 + (pm(3,i)/rez)ˆ2) < 0.97
ipe(ind) = i;
ind = ind + 1;

else
pma(:,ipa) = pm(:,i);
ipa = ipa+1;

end
end
pma = pma’;

% Muodostetaan elementtimatriisi tma
% tma:ssa ei ole elementtejä, joiden yksikin solmupiste kuuluu ipe:hen
% elementtien solmupisteindeksejä muutetaan vastaamaan pma:n sisältöä
iea = 1; % tma:n juokseva indeksi
inv = 0; % ei-haluttujen elementtien määrä
disp = zeros(5,1);
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for i = 1:size(tm,2)
iine = 0; % != 0 jos elementti ellipsoidin sisällä
for j = 1:4

dpv = 0; % pisteen paikan muutos pm -> pma
for k = 1:size(ipe,2)

if tm(j,i) == ipe(k)
iine = 1;

end
if tm(j,i) > ipe(k)

dpv = dpv + 1;
end

end
disp(j,1) = dpv;

end
if iine == 0

tma(:,iea) = tm(:,i) - disp;
iea = iea + 1;

else
inv = inv + 1;

end
end
tma = tma’;

% Näin ollaan saatu halutun geometrian muodostava [pma,tma]
% Määrätään seuraavaksi periodisuusehto
% Määritellään SDT-moduulin tukemat elementti- ja solmupistematriisit
% Elementtimatriisin rivi 2:sta eteenpäin on muotoa
% [n1 n2 n3 n4 MatId ProId EltId]
elt = zeros(size(tma,1)+1,7);
elt(1,:) = [inf abs(’tetra4’)]; % 7 saraketta
elt(2:end,1:4) = tma(:,1:4);
% Solmupistematriisi on muotoa
% [NodeId PID DID GID x y z]
node = zeros(size(pma,1),7);
node(:,1) = [1:size(pma,1)]’;
node(:,5:7) = pma(:,1:3);
% Luodaan malli
modelpe.Node = node;
modelpe.Elt = elt;

% Koostetaan ne solmupisteet, jotka ovat sylinterin päädyssä z = -0.5
NID = feutil(’findnode z==-0.5’,modelpe);
NID = NID’;

% Periodisuuden määrää komento
modelpe = fe_cyclic(’build -1 0 0 1 Fix’, modelpe, NID);
% Valitettavasti SDT 6.7 ja MATLAB R2015b yhteensopivuusongelman
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% vuoksi tämä ei toimi

% Mahdolliset laatutestit saa näkyviin komennolla
fe_quality(’lab tetra4’)
% Tämä käyttää feplot:ia visualisointiin, mikä ei
% yhteensopivuusongelmien vuoksi toimi


