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Tässä työssä on tutkittu pakokaasun puhdistusjärjestelmän kuorirakenteen käyttäytymistä  

kun järjestelmään virtaa kuumaa pakokaasua. Työn keskeinen tavoite oli selvittää 

keinoja, joilla lämmönsiirtymistä kuorirakenteeseen ja näin siihen aiheutuvia 

lämpöjännityksiä ja -siirtymiä voitaisiin arvioida parhaiten. Lisäksi tavoitteena oli löytää 

keinot, joilla virtausmekaanisten ja solidikappaleiden käyttäytymiseen liittyvien 

ongelmien ratkaisemiseen soveltuvat simulointiohjelmistot voitaisiin yhdistää. 

Päämääränä oli hyödyntää tällä tavoin kummankin ohjelmiston erityisvahvuuksia 

samassa laskenta-analyysissä. 

Työssä on käyty läpi yleistä fluidivirtauksen ja solidikappaleen käyttäytymiseen liittyvää 

teoriaa sekä tapoja, joilla käyttäytymistä voidaan arvioida laskenta-analyysin avulla. 

Teoriaosuuden jälkeen on kuvailtu simulointiohjelmistoilla suoritetut laskenta-analyysit 

tutkimuskohteena olevalle pakokaasun puhdistusjärjestelmälle ja sen kanssa 

vuorovaikuttavalle pakokaasulle sekä sitä ympäröivälle ilmapatsaalle. Työssä on käytetty 

ajasta riippuvaa ja riippumatonta laskenta-analyysiä, joista saatuja tuloksia on verrattu 

keskenään. Lopussa  on esitetty jatkotoimenpiteitä, joilla laskenta-analyysin tarkkuutta 

saadaan parannettua. 
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ABSTRACT 
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In this master’s thesis behavior of a shell structure of an exhaust gas aftertreatment system 

influenced by inflowing hot exhaust gas has been examined. The aim of this work was to 

find ways which could be used to estimate the magnitude of heat flow to the shell structure 

and thereby induced heat stresses and displacements. In addition, the focus was to find 

ways how simulation programs could be coupled so that the strengths of both programs 

could be utilized in the same calculation analysis. 

In this work, general theory in terms of the physical behavior of fluid flow and s solid 

body has been studied as well as calculation analysis methods for estimating it. After the 

theory part, the simulation of the examined exhaust gas aftertreatment system, exhaust 

gas and air surrounding the system have been described. Time-dependent and time-

independent calculation analyses have been used and the results have been compared with 

each other. Finally, further actions are described to further improve the accuracy of the 

described method. 
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1 JOHDANTO 

Tässä työssä tutkittiin kuuman pakokaasun käyttäytymistä pakokaasun 

puhdistusjärjestelmässä, sen aiheuttamia lämpöjännityksiä ja -siirtymiä järjestelmän 

kuorirakenteessa sekä lämmön kulkeutumista järjestelmästä sitä ympäröivään ilmaan. 

Järjestelmän käyttäytymistä tutkittiin CFD-ohjelmisto (Computational Fluid Dynamics) 

STAR-CCM+:lla ja FEM-ohjelmisto (Finite Element Method) Abaquksella. Työ 

toteutettiin käyttämällä kahta eri simulointimenetelmää. Niissä CFD- ja FEM-simulaatio 

yhdistettiin niin, että voitiin tutkia kaasuvirtauksen ja kuorirakenteen käyttäytymistä sekä 

niiden vaikutusta toisiinsa laskenta-analyysin aikana kumpaankin simulaatioon parhaiten 

sopivalla ratkaisijalla. Työssä verrataan kummallakin simulointimenetelmällä saatuja 

tuloksia ja arvioidaan, kuinka simulointimalleista saataisiin vielä tarkempia. 

Lämpökuorman rakenteeseen aiheuttamia jännityksiä ja siirtymiä on tutkittu aiemminkin 

useissa eri yhteyksissä. Erityisesti ajoneuvoteollisuudessa on pyritty selvittämään 

pakosarjojen ja -putkien kestävyyttä korkeissa ja vaihtelevissa lämpötiloissa. Hyvänä 

esimerkkinä tämän työn aihepiiriin kuuluvista aiemmin suoritetuista tutkimuksista 

mainittakoon Pattersonin et al. (2015) suorittama kenttätesti ja simulaatio pakoputken 

äänenvaimentimeen kohdistuvista lämpöjännityksistä. Simulaatiossa pyrittiin 

mallintamaan äänenvaimentimelle tehdyn kenttätestin yhtä sykliä. Äänenvaimentimeen 

tulevaa kuumaa pakokaasuvirtaa ja sen aiheuttamaa lämpötilajakaumaa 

äänenvaimentimen rakenteessa analysoitiin CFD-laskentaohjelmistolla. Laskenta-

analyysistä saatu tasapainotilan saavuttanut lämpötilakenttä siirrettiin jännitysanalyysiä 

varten FEM-laskentaohjelmistoon, johon äänenvaimentimen rakenne oli mallinnettu. 

Lämpöjännitysanalyysin tuloksia verrattiin kenttätestistä saatuihin tuloksiin ja sen 

perusteella pakoputken rakenteeseen tehtiin muutoksia.  

Tässä yhteydessä mainittakoon vielä Degerin et al. (2004) suorittama tutkimus 

dieselmoottorin vesijäähdytteiseen pakosarjaan kohdistuvista lämpöjännityksistä ja -

siirtymistä. Tutkimuksessa ratkaistiin jäähdytysveden, pakokaasun ja pakosarjan tilaa 

kuvaavat yhtälöt CFD-ohjelmistolla. Lämpötilakenttä siirrettiin tässäkin tapauksessa 

FEM-ratkaisijaan lämpöjännitys- ja lämpösiirtymäanalyysiä varten. 
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Tässä työssä 3D-mallinnukseen käytettiin SolidWorks-ohjelmistoa. Ohjelmistolla luotiin 

tutkittavan pakokaasun puhdistusjärjestelmän kuorirakenteen ja sitä ympäröivän 

kaasutilavuuden geometriamallit. Mallit siirrettiin CFD- ja FEM-laskentaohjelmistoihin, 

joissa ne toimivat simulointimallien runkona. Laskentaprosessin ensimmäisessä 

vaiheessa suoritettiin lämmönsiirtymisanalyysi kahdella eri tavalla. Ensimmäisessä 

tapauksessa pakokaasuvirtauksen ja järjestelmää ympäröivän ilmapatsaan käyttäytymistä 

ja niihin muodostuvaa lämpötilakenttää analysoitiin CFD-ratkaisijalla ja järjestelmän 

kuorirakenteen lämpötilakenttää erikseen FEM-ratkaisijalla. Ratkaisijat laitettiin 

vaihtamaan tietoa keskenään yhdistetyssä simulaatiossa (coupled simulation, co-

simulation) lämpötilakentistään niin, että kummankin simulointimallin lämpötilakentät 

vaikuttivat toisiinsa reaaliajassa. Tällä tavoin kuorirakenteeseen syntyvä lämpötilakenttä 

määritettiin suoraan FEM-ratkaisijaan kun taas toisessa tapauksessa sekä kaasun että 

kuorirakenteen lämpötilakentät laskettiin samassa ajasta riippumattomassa simulaatiossa 

CFD-ratkaisijalla. 

Simulointiprosessin toisessa vaiheessa laskettiin kuorirakenteen lämpötilakentän avulla 

kuorirakenteeseen aiheutuvat jännitykset ja siirtymät itsenäisinä laskenta-analyyseinään 

FEM-ratkaisijassa. Kokonaan CFD-ratkaisijalla lasketun ajasta riippumattoman 

simulaation tapauksessa täytyi kuorirakenteen lämpötilakenttä kopioida erikseen FEM-

laskentamalliin. Yhdistetyn lämmönsiirtymissimulaation jälkeen kuorirakenteelle tehtiin 

ajasta riippuva lämpöjännitys- ja lämpösiirtymäanalyysi, kun taas toisessa tapauksessa 

vastaavat analyysit suoritettiin ajasta riippumattomina. 

Tässä työssä käytettiin apuna tutkimusmateriaalin ja tietokirjojen lisäksi yrityksen 

aikaisempaa sisäistä tietämystä. Toinen merkittävä tiedonlähde olivat ohjelmistojen omat 

käsikirjat ja tutoriaalit sekä korvaamattomaksi osoittautunut ohjelmistovalmistajan 

tuotetuki. Työssä käytettyihin menetelmiin olisi hyvä perehtyä myös jatkossa, sillä ne 

tarjoavat työkaluja tuotekehitykseen, joita ei ole käsitelty tässä yhteydessä. 
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2 LASKENNALLISTA TEORIAA 

2.1 Fluidivirtauksen teoriaa 

Weltyn et al. (2015, s. 28-29, 31-32 ja 35) mukaan virtausmekaanisten ongelmien 

yhteydessä ei yleensäkään olla kiinnostuneita yksittäisen fluidipartikkelin fysikaalisesta 

tilasta virtauksessa vaan koko virtauksen ominaisuuksista tietyllä alueella. Tällöin 

ongelmaa tutkitaan yleensä Eulerin mallin avulla. Malli esittää virtauksen suureita 

tietyssä globaalin koordinaatiston suhteen kiinteässä pisteessä. Menetelmä mahdollistaa 

virtausmekaanisten ilmiöiden tutkimisen joko ajasta riippuvasti tai riippumattomasti. Jos 

virtauksen tarkastelupisteen ominaisuuksien ajatellaan vaihtelevan ajan kuluessa, on 

virtaus ajasta riippuvaa. Jos ominaisuudet voidaan taas olettaa muuttumattomiksi, on 

virtaus ajasta riippumatonta.  

Virtausmekaniikassa on olemassa kolme pääsääntöä, joita tulee tarkastella kaikissa 

fluidivirtaukseen liittyvissä tapauksissa. Näitä ovat massan säilymislaki, Newtonin toinen 

liikelaki ja termodynamiikan ensimmäinen pääsääntö. Näitä pääsääntöjä voidaan 

hyödyntää kontrollitilavuusmenetelmässä, joka on yksi suosituimmista 

laskentamenetelmistä virtausmekaanisten ongelmien yhteydessä. Menetelmässä 

määritetään kontrollitilavuusalue, jonka läpi virtaavan fluidin käyttäytymistä tutkitaan 

alueen sisällä. Laskenta perustuu kontrollitilavuuden pinnoilta saatavaan informaatioon 

virtauksen ominaisuuksista. 

Seuraavassa on esitetty virtauslaskennan perusyhtälöitä selityksineen. Lähteenä toimii 

kokonaisuudessaan Weltyn et al. (2015) kirja sivuilta 33-35, 42-45, 51-52, 61-62 ja 64-

66. Tässä työssä esitetyissä yhtälöissä voi paikoin olla alkuperäislähteistä poikkeavia 

merkintöjä. Tällä tavoin on pyritty varmistamaan työn luettavuus ja merkintöjen 

johdonmukaisuus. 

Welty et al. (2015) kirjoittavat, että massaa ei voi syntyä eikä sitä voi kadota. Tätä massan 

säilymislakia seuraa yksinkertainen päätelmä, että kun systeemiin virtaavan ja sinne 

kerääntyvän massan summasta vähennetään kontrollitilavuudesta ulos virtaava massa, on 

tulos nolla. Tämä määritelmä voidaan esittää integraalimuotoisella yhtälöllä 
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∬ ρ(𝐯 ∙ 𝐧pa)𝑑𝐴 +
𝜕

𝜕𝑡
∭ ρ 𝑑𝑉 = 0,

c.vc.s
             (1) 

missä   ρ on fluidin tiheys, 

𝐯 on fluidin nopeusvektori, 

𝐧pa on kontrollitilavuuden pinta-alkion normaalivektori ja 

  𝑡 on aika. 

Yhtälössä oleva merkintä 𝑐. 𝑠 tarkoittaa integroimista koko kontrollialueen pinnan  ja 𝑐. 𝑣 

koko kontrollialueen tilavuuden yli. Yhtälön ensimmäinen termi kuvaa täten massavirtaa 

koko kontrollialueen pinnan läpi. Määrityksestään johtuen integraalin arvo on 

positiivinen, jos massavirta ulos kontrollitilavuudesta on suurempi ja negatiivinen, jos 

massavirta sisään on suurempi. Jos virtaukset ovat yhtä suuret, on termin arvo nolla. 

Yhtälön toinen termi kuvaa massan kerääntymistä kontrollitilavuudessa. Termi on ajasta 

riippuvainen eli ajasta riippumattomassa tapauksessa se jätetään yhtälöstä pois. Jos 

virtaus oletetaan kokoonpuristumattomaksi, on sen tiheys aina vakio. Tällöin massan 

kerääntymistermin lisäksi voidaan ensimmäisestä termistä jättää myös fluidin tiheys ρ 

pois. 

 

Welty et al. (2015) mukaan kontrollitilavuutta voidaan ajatella systeeminä, johon pätee 

Newtonin toinen liikelaki. Lain mukaan systeemiin vaikuttava ajasta riippuva lineaarinen 

kokonaisliikemäärä on verrannollinen systeemiin vaikuttavaan kokonaisvoimaan ja se on 

lisäksi kokonaisvoiman suuntainen. Laki voidaan ilmaista yhtälöllä 

∑ 𝐟s =
𝑑

𝑑𝑡
(𝑚s𝐯) =

𝑑

𝑑𝑡
𝐏s,              (2) 

missä   𝐟s on systeemiin vaikuttava voimavektori, 

𝑚s on systeemin massa ja 

𝐏s on systeemin lineaarinen kokonaisliikemäärävektori. 

Kontrollitilavuuden lineaarisen kokonaisliikemäärän yhtälö voidaan kirjoittaa muotoon 

∑ 𝐟kt = ∬ 𝐯ρ(𝐯 ∙ 𝐧pa)c.s
𝑑𝐴 +

𝜕

𝜕𝑡
∭ ρ𝐯

c.v
𝑑𝑉,        (3) 

missä   𝐟kt on kontrollitilavuuteen vaikuttava voimavektori. 
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Yhtälön toinen termi kuvaa kontrollitilavuuden läpi virtaavan fluidin liikemäärän 

suuruutta. Termi saa negatiivisia arvoja, kun liikemäärän sisäänvirtaus on ulosvirtausta 

suurempi ja positiivisia arvoja päinvastaisessa tapauksessa. Yhtälön viimeinen termi 

kuvaa puolestaan liikemäärän muutosnopeutta kontrollitilavuudessa. Yhtälössä oleva 

kontrollitilavuuteen vaikuttavien voimien summa on siihen tulevan ja siitä lähtevän 

liikemäärän erotus lisättynä kontrollitilavuudessa tapahtuvalla liikemäärän muutoksella. 

Kontrollitilavuuteen kohdistuva kokonaisvoima koostuu kontrollitilavuuden pinnan ja 

sen ympäristön välisestä kontaktista sekä niin kutsutuista tilavuusvoimista, joista 

painovoima on yleisin. 

Massan säilymislaista (1) ja lineaarisen kokonaisliikemäärän yhtälöstä (3) huomataan, 

että ne muistuttavat suuresti toisiaan. Liikemäärän säilymislaki on kuitenkin 

vektorimuotoinen ja kokonaisliikemäärän skalaarisuuruudet 𝑥, 𝑦 ja 𝑧 -akselien suhteen 

voidaan ilmaista yhtälöillä 

 ∑𝑓ktx = ∬ 𝑣xρ(𝐯 ∙ 𝐧pa) 𝑑𝐴 +
𝜕

𝜕𝑡
∭ ρ𝑣x 𝑑𝑉

c.vc.s
,        (4) 

 ∑𝑓kty = ∬ 𝑣yρ(𝐯 ∙ 𝐧pa) 𝑑𝐴 +
𝜕

𝜕𝑡
∭ ρ𝑣y 𝑑𝑉

c.vc.s
 ja        (5) 

 ∑𝑓ktz = ∬ 𝑣zρ(𝐯 ∙ 𝐧pa) 𝑑𝐴 +
𝜕

𝜕𝑡
∭ ρ𝑣z 𝑑𝑉

c.vc.s
,        (6) 

missä    𝑓kt on kontrollitilavuuteen vaikuttava voimakomponentti ja 

    𝑣 on fluidin virtausnopeus. 

Koordinaattiakselien kirjaintunnukset suureiden alaindekseissä ilmaisevat kulloinkin 

kyseessä olevan suureen suuntaa koordinaatistossa. 

Welty et al. (2015) jatkavat, että kontrollitilavuuden kokonaismomentti valitun 

koordinaatiston origon suhteen muodostuu kaikkien kontrollitilavuuteen vaikuttavien 

voimien yhteisvaikutuksesta ja se saadaan yhtälöstä 

 ∑𝐌o = 𝐫 × ∑ 𝐟kt = 𝐫 ×
𝑑

𝑑𝑡
𝐏kt,         (7) 

missä   𝐌o on kontrollitilavuuden kokonaismomenttivektori, 
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𝐫 on kontrollitilavuuden paikkavektori ja 

𝐏kt on kontrollitilavuuden lineaarinen kokonaisliikemäärävektori. 

Yhtälö on suora johdannainen Newtonin toisesta liikelaista (2). Sen viimeinen termi on 

ajasta riippuvan lineaarisen kokonaisliikemäärän aiheuttama momentti. Kun 

kokonaisliikemäärän momenttia ilmaistaan symbolilla 𝐇, voidaan kontrollitilavuuden 

kokonaismomenttivektoria kuvaava yhtälö johtaa uuteen muotoon  

   ∑𝐌o = 𝐫 ×
𝑑

𝑑𝑡
𝑚kt𝐯 =

𝑑

𝑑𝑡
(𝐫 × 𝑚kt𝐯) =

𝑑

𝑑𝑡
(𝐫 × 𝐏kt) =

𝑑

𝑑𝑡
𝐇,           (8) 

missä   𝑚kt on kontrollitilavuuden massa ja 

   𝐇 on kontrollitilavuuden kokonaisliikemäärän momenttivektori. 

Lisäämällä lineaarisen kokonaisliikemäärän yhtälöön (3) kontrollitilavuuden 

paikkavektorin ristitulot saadaan kokonaismomentin yhtälö 

∑𝐌o = ∬ (𝐫 × 𝐯)ρ(𝐯 ∙ 𝐧pa)c.s
𝑑𝐴 +

𝜕

𝜕𝑡
∭ (𝐫 × 𝐯)

c.v
𝑑𝑉.       (9) 

Yhtälön mukaan kontrollitilavuuteen vaikuttava kokonaismomentti on siihen saapuvan ja 

lähtevän liikemäärän momentin erotus lisättynä liikemäärän kertymällä 

kontrollitilavuudessa. Yhtälön toinen termi ilmaisee kontrollitilavuuteen saapuvan ja siitä 

lähtevän liikemäärän momentin erotusta ja kolmas termi liikemäärän momentin 

kertymistä. Koska kyseessä on vektorimuotoinen esitys, saadaan kokonaismomentin 

skalaarisuuruus akselikohtaisesti yhtälöistä 

∑𝑀ox = ∬ (𝐫 × 𝐯)xρ(𝐯 ∙ 𝐧pa)c.s
𝑑𝐴 +

𝜕

𝜕𝑡
∭ (𝐫 × 𝐯)xρc.v

𝑑𝑉,     (10) 

∑𝑀oy = ∬ (𝐫 × 𝐯)yρ(𝐯 ∙ 𝐧pa)c.s
𝑑𝐴 +

𝜕

𝜕𝑡
∭ (𝐫 × 𝐯)yρc.v

𝑑𝑉 ja     (11) 

∑𝑀oz = ∬ (𝐫 × 𝐯)zρ(𝐯 ∙ 𝐧pa)c.s
𝑑𝐴 +

𝜕

𝜕𝑡
∭ (𝐫 × 𝐯)zρc.v

𝑑𝑉,     (12) 

missä   𝑀o on kontrollitilavuuden momenttikomponentti. 
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Edellä olevissa yhtälöissä alaindeksit ilmaisevat kulloinkin kyseessä olevan suureen 

suuntaa koordinaatistossa.  

Welty et al. (2015) mukaan termodynamiikan ensimmäinen pääsääntö käsittelee energian 

säilymistä systeemissä. Sen mukaan yhden termodynaamisen syklin aikana ympäristöstä 

systeemiin siirretyn lämmön määrä on verrannollinen systeemin ympäristöön tekemän 

työmäärään. Tämä voidaan ilmaista muodossa 

𝛿𝑄s − 𝛿𝑊s = 𝑑𝐸s,        (13) 

missä   δ on differentiaalioperaattori, 

   𝑄s on differentiaalinen lämpövirta systeemiin, 

𝑊s on differentiaalinen ympäristöön tehty työ ja 

𝐸s on systeemin kokonaisenergia. 

Differentiaalioperaattoria käytetään systeemin syklisen kierron ilmaisemiseen ja se toimii 

myös polkufunktiona. Kiertofunktioiden yhteydessä polun tunteminen on välttämätöntä. 

Lämpövirta ja tehty työ ovat positiivisia, kun lämpöä siirretään systeemiin ja työ 

kohdistuu ympäristöön. Päinvastaisessa tapauksessa ne merkitään negatiivisina. 

Termodynamiikan ensimmäinen pääsääntö voidaan ilmaista tarkemmin sanallisesti myös 

seuraavalla tavalla. Kontrollitilavuuteen virtaavan lämmön ja sen ympäristöön tekemän 

työn erotus on yhtä suuri kuin kontrollitilavuudesta fluidivirran mukana ulos siirtyvän 

energian ja fluidivirran mukana sisään virtaavan energiamäärän erotus lisättynä 

kontrollitilavuuteen kerääntyvällä energialla. Tämä voidaan kiteyttää yhtälöön 

𝛿𝑄kt

𝑑𝑡
−

𝛿𝑊kt

𝑑𝑡
= ∬ 𝑒ρ(𝐯 ∙ 𝐧pa)c.s

𝑑𝐴 +
𝜕

𝜕𝑡
∭ 𝑒ρ𝑑𝑉

c.v
,         (14) 

missä   𝑄kt on lämpövirta kontrollitilavuuteen, 

   𝑊kt on kontrollitilavuuden ympäristöön tekemä työ ja 

   𝑒 on fluidin energiamäärä massayksikköä kohden. 

Muuttuja 𝑒 sisältää fluidin potentiaalienergian gravitaatiokentässä sekä kineettisen ja 

lämpötilasta riippuvan sisäisen energian. Yhtälön kolmas termi kuvaa 

kontrollitilavuuteen tulevan ja siitä lähtevän energian erotusta. Tästä johtuen termi on 
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positiivinen, kun energiaa virtaa enemmän ulos kontrollitilavuudesta ja negatiivinen 

päinvastaisessa tapauksessa. Viimeinen termi kuvaa energian kerääntymistä 

kontrollitilavuudessa. Massan säilymislaista (1) ja termodynamiikan ensimmäisestä 

pääsäännöstä (14) huomataan, että ne muistuttavat suuresti toisiaan. Kontrollitilavuuteen 

siirtyvän lämmön ja tilavuuden tekemän työn erotus on itseasiassa massan säilymislaki, 

jossa integroitavat termit on kerrottu energiamäärällä massayksikköä kohden. 

Welty et al. (2015) toteavat, että työn määrää kuvaava termi voi koostua kolmesta osasta. 

Niitä ovat akseli-, virtaus- ja leikkaustyö. Akselityö saa aikaan kiertoliikkeen 

kontrollitilavuuden ympäristössä. Virtaus- ja leikkaustyöllä puolestaan kumotaan 

ympäristön kontrollitilavuuden pinnalle aiheuttamat normaali- ja leikkausvoimat. Nämä 

seikat huomioon ottaen termodynamiikan ensimmäinen pääsääntö voidaan kirjoittaa 

muotoon 

𝛿𝑄kt

𝑑𝑡
−

𝛿𝑊a

𝑑𝑡
= ∬ (𝑒 +

𝑃

ρ
) ρ(𝐯 ∙ 𝐧pa)c.s

𝑑𝐴 +
𝜕

𝜕𝑡
∭ 𝑒ρ𝑑𝑉

c.v
+

𝛿𝑊μ

𝑑𝑡
,            (15) 

missä   𝑊a on akselityö, 

𝑃 on termodynaaminen paine ja  

𝑊μ on yhdistetty työ. 

Kontrollitilavuuden pintaan kohdistuva normaalijännitys koostuu paine- ja 

viskoosivaikutuksesta. Yhdistetty työ edustaa samanaikaisesti kontrollitilavuuden 

pinnalla viskoosisen normaalivoiman kumoamiseksi tehtyä työtä sekä leikkaustyötä. 

2.2 Tietokoneavusteinen virtauslaskenta 

Tu et al. (2013, s. 1-2 ja 123-124) kuvaavat kirjassaan tietokoneavusteista 

virtausanalyysiä eli CFD-laskentaa. Heidän mukaansa CFD-analyysi tarkoittaa 

virtausmekaniikan sääntöjen, matematiikan ja tietokonetieteen yhdistämistä toimivaksi 

kokonaisuudeksi. Laskenta-analyysissä tutkitaan erityisesti liikkeessä olevaa fluidia, 

virtaukseen liittyvää lämmönsiirtymistä ja mahdollisesti myös kemiallisia reaktioita. 

CFD-laskennasta on ajan saatossa tullut kokeellisten menetelmien ja analyyttisen 

laskennan ohella yksi kolmesta eniten käytetystä menetelmästä virtausmekaanisten 

ongelmien ja lämmönsiirtymiseen liittyvien pulmien ratkaisemisessa. Siinä voidaan 
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soveltaa kontrollitilavuus-, elementti- ja differentiaalimenetelmiä sekä spektraalisia 

menetelmiä. Jatkossa tässä työssä CFD-menetelmällä tarkoitetaan kuitenkin nimenomaan 

kontrollitilavuusmenetelmään perustuvaa laskenta-analyysiä. 

Versteeg & Malalasekera (1995, s. 6 ja 156) käsittelevät kirjassaan CFD-analyysiin 

liittyviä keskeisiä käsitteitä kuten konvergenssia, konsistenssia, stabiliteettia ja 

iteratiivisuutta. Konvergenssi tarkoittaa numeerisen menetelmän kykyä lähestyä tarkkaa 

ratkaisua, kun kontrollitilavuuselementin koko lähenee nollaa. Konsistenssi tarkoittaa 

algebrallisten yhtälöiden kykyä tuottaa samoja ratkaisuja alkuperäisiin integroituihin 

yhtälöihin verrattuna tietyllä tarkkuudella. Stabiilisuus tarkoittaa puolestaan numeerisen 

menetelmän aiheuttamien virheiden ilmenemisherkkyyttä. Jos menetelmä ei ole stabiili, 

voivat vähäisetkin virheet aiheuttaa tulosten heilahtelua ja konvergenssin vastakohtaa 

divergenssiä. Virtausmekaaninen ongelma voidaan ratkaista iteratiivisesti. Iteratiivisessa 

laskennassa lineaariselle algebrallisten yhtälöiden joukolle haetaan tarkkuuskriteerit 

täyttävää eli tarpeeksi konvergoitunutta ratkaisua suorittamalla laskutoimituksia riittävä 

määrä tietyllä iteraatiomenetelmällä. 

Tu et al. (2013, s. 32, 34-37 ja 123-124) kirjoittavat, että jokainen CFD-koodi, joka 

kykenee täyteen virtausmekaaniseen analyysiin, koostuu esikäsittelijästä, ratkaisijasta ja 

jälkikäsittelijästä. Virtausmekaaninen analyysi rakentuu tietyn työjärjestyksen varaan, 

joista neljä ensimmäistä vaihetta tapahtuvat esikäsittelijässä.  Ensimmäisessä vaiheessa 

luodaan analysoitavan virtausalueen geometria. Tämän jälkeen geometria verkotetaan, 

mikä on yksi tärkeimmistä ja eniten aikaa vievistä vaiheista onnistuneen laskenta-

analyysin takaamiseksi. Verkotuksella geometria jaetaan pienempiin osiin, joiden 

pohjalta muodostetaan geometriaa vastaava kontrollitilavuuselementtirakenne. 

Fluidivirtauksen muuttujat, kuten nopeus, paine ja lämpötila, määritetään 

elementtikohtaisesti. Tämän takia CFD-simulaation tarkkuus riippuu vahvasti 

laskentaverkon tiheydestä. Tarkkuuteen vaikuttavat myös valitun verkon tyyppi ja 

laskentaan käytetyn numeerisen menetelmän tarkkuus. Integraalisten virtausyhtälöiden 

kuten edellä kuvattujen pääsääntöjen muuttamista elementtikohtaisiksi lineaarisiksi 

algebrallisiksi yhtälöiksi kutsutaan diskretoimiseksi. 

Voller (2009, s. 23-25 ja 28) tarkastelee tutkittavan kaksiulotteisen alueen verkotusta. 

Hänen mukaansa verkon solmupisteet voidaan sijoittaa alueelle kolmella eri tavalla, joita 
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ovat suorakulmioista muodostuva ristikkomenetelmä sekä verkotus- ja pilvimenetelmä. 

Verkotus rakenteesta riippumattomilla kolmioelementeillä on hyvä valinta, koska niillä 

minkä tahansa muotoinen pinta voidaan jakaa helposti osiin. Solmupisteet, jossa tiettyä 

suuretta tutkitaan, sijoitetaan yleensä elementtien särmien leikkauspisteisiin. 

Kolmioelementtien yhteydessä tämä mahdollistaa suureen interpoloimisen lineaarisesti 

solmupisteiden välillä.  

Vaikka verkotusmenetelmä on tutkittavan alueen geometriasta riippumaton, täytyy 

verkon solmupistekohtainen lokaali rakenne olla tiedossa. Elementtiverkon lokaali 

rakenne tarkoittaa tietyn solmupisteen ympärillä olevia elementtejä, joiden yhteisenä 

nurkkapisteenä tarkasteltava solmupiste toimii. Kuvassa 1 on esitetty kolmioelementeistä 

muodostuva pintaelementtiverkko ja eräs solmupistettä 𝑖 ympäröivä lokaali alue. 

 

Kuva 1. Pintaelementtiverkko kolmioelementeillä ja sen eräs lokaalialue (mukaillen, 

Voller 2009, s. 24 ja 29). 

Voller (2009) jatkaa, että lokaalista alueesta muodostetaan kuvassa 2 oleva 

kontrollitilavuuselementti yhdistämällä jokaisen alueella olevan kolmioelementin 

solmupisteen 𝑖 kautta kulkevan särmän keskipiste viereisten elementtien vastaaviin 

pisteisiin. Näin verkkoon syntyneitä kontrollitilavuuselementtejä kutsutaan 

polygonaalisiksi ja ne täyttävät tutkittavan alueen menemättä toistensa kanssa 

päällekkäin. 

 

Kuva 2. Polygonaalinen kontrollitilavuuselementti (mukaillen, Voller 2009, s. 29). 
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Versteeg & Malalasekera (1995, s. 25-26) kirjoittavat, että kontrollitilavuusmenetelmä 

pohjautuu niin kutsuttuun siirtoyhtälöön (transport equation) 

 
𝜕(ρ∅)

𝜕𝑡
+ 𝑑𝑖𝑣(ρ∅𝐮) = 𝑑𝑖𝑣(Γ∇∅) + 𝑆∅,       (16) 

missä   𝑑𝑖𝑣 on divergenssi, 

   ∅ on yleinen muuttuja, 

   Γ on diffuusiokerroin ja 

   𝑆∅ on lähdetermi. 

    

Siirtoyhtälö kuvaa fluidivirtauksessa tapahtuvia yleiseen muuttujaan kohdistuvia 

siirtoprosesseiksi (transport process) kutsuttuja ilmiöitä. Yhtälö koostuu vasemmalta 

oikealle päin lukien muutosnopeus-, konvektio-, diffuusio- ja lähdetermistä. Siirtoyhtälö 

voidaan esittää myös tarkemmin sanallisesti. Yhtälö ilmaisee, että yleisen muuttujan 

suuruuden kasvunopeus fluidielementissä lisättynä yleisen muuttujan virtauksen määrällä 

ulos elementistä on yhtä suuri kuin yleisen muuttujan suuruuden kasvunopeus 

diffuusiosta johtuen lisättynä yleisen muuttujan suuruuden kasvunopeudella sisäisistä 

lähteistä johtuen. Kun yleiseksi muuttujaksi valitaan haluttu suure ja diffuusiokerroin 

sekä lähdetermi määritetään oikein, saadaan yhtälöstä johdettua fluidivirtauksen massan, 

liikemäärän ja energian säilymistä kuvaavat yhtälöt. 

Versteeg & Malalasekera (1995) jatkavat, että keskeinen vaihe 

kontrollitilavuusmenetelmässä on siirtoyhtälön integroiminen kontrollitilavuuden yli. 

Yhtälöön sovelletaan divergenssiä, joka esimerkkivektorille kirjoitettuna saa muodon 

   ∫ 𝑑𝑖𝑣 𝐛 𝑑𝑉
c.v

= ∫ 𝐧. 𝐛 𝑑𝐴vAv
,       (17) 

missä   𝐛 on esimerkkivektori, 

   n.b on vektorin 𝐛 pinnan 𝐴v normaalivektorin suuntainen            

          komponenttivektori ja 

   𝐴v on kontrollitilavuuden pinta-ala. 

Siirtoyhtälö voidaan tällöin kirjoittaa muotoon 
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𝜕

𝜕𝑡
∫ ρ∅ 𝑑𝑉
c.v

+ ∫ 𝐧. (ρ∅𝐯) 𝑑𝐴v = ∫ 𝐧. (Γ∇∅)𝑑𝐴vAvAv
+ ∫ 𝑆∅ 𝑑𝑉

c.v
.     (18)   

Yllä olevaa siirtoyhtälön muotoa voidaan myös kuvata tarkemmin sanallisesti. Yhtälö 

ilmaisee, että yleisen muuttujan suuruuden kasvunopeus lisättynä yleisen muuttujan 

suuruuden pienenemisellä konvektion seurauksena kontrollitilavuuden reunojen yli on 

yhtä suuri kuin yleisen muuttujan suuruuden kasvu diffuusiosta johtuen 

kontrollitilavuuden reunojen yli lisättynä kontrollitilavuuden sisällä syntyneen yleisen 

muuttujan kuvaaman suureen määrällä.  

Diffuusiotermi on positiivinen negatiivisen yleisen muuttujan gradientin suunnassa. 

Tämän takia esimerkiksi merkintä 𝐧. (−Γ∇∅) tarkoittaa kontrollitilavuudesta ulospäin 

suuntautuvaa diffuusiota ja sama merkintä ilman miinusmerkkiä puolestaan sisäänpäin 

suuntautuvaa diffuusiota. Ajasta riippumattomassa tapauksessa siirtoyhtälön (18) 

ensimmäinen termi saa arvon nolla ja se voidaan poistaa. 

STAR-CCM+ Documentationin (2017, luku. Finite Volume Discretization) mukaan 

ohjelmiston käyttämä siirtoyhtälön (18) diskretoitu muoto polyhedraaliselle 

kontrollitilavuudelle voidaan kirjoittaa yhtälöllä 

𝑟 = − [
𝑑

𝑑𝑡
(ρ∅𝑉) + ∑ (ρ∅𝐯 ∙ 𝐚)ff − ∑ (Γ∇∅ ∙ 𝐚)ff − 𝑆∅𝑉] = 0,     (19) 

missä   𝑟 on residuaali ja 

   𝐚 on pinnan pinta-alavektori. 

Yhtälössä oleva alaindeksi f viittaa kulloinkin kyseessä olevaan polyhedraalisen 

kontrollitilavuuden pintaan. Yhtälö kuvaa tilannetta, jossa tietyn suureen residuaali 

saavuttaa arvon nolla. Tämä tarkoittaa iteratiivisessa prosessissa täydellistä 

konvergenssia ja tarkkaa ratkaisua, mikä käytännössä ei kuitenkaan ole mahdollista.  

Tu et al. (2013, s. 38-49 ja 130-131) jatkavat, että tutkittavan fysikaalisen suureen arvoa 

lasketaan jokaisessa laskentaverkon elementin keskipisteessä erikseen, josta se 

interpoloidaan elementin ulkoreunoille. Kontrollitilavuusmenetelmä perustuu yksittäisen 

kontrollitilavuuselementin tilan muutoksen seuraamiseen eikä niiden muodostaman 

verkon solmupisteisiin sidottuihin laskutoimituksiin kuten perinteisessä 
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elementtimenetelmässä. Tämän takia kontrollitilavuusmenetelmässä voidaan hyödyntää 

geometrian rakenteesta riippuvia (structured) ja siitä riippumattomia (unstructured) 

verkotusmuotoja. Tämä mahdollistaa useiden erilaisen elementtimuotojen käytön. 

Tu et al. (2013) toteavat, että geometrian verkottamisen jälkeen valitaan virtauksessa 

vaikuttavat fysikaaliset ilmiöt ja sen muut ominaisuudet. Virtausmekaaniset ongelmat 

ovat luonteeltaan usein hyvin monimutkaisia ja ne voivat sisältää muun muassa 

kemiallisia reaktioita, lämmönsiirtymistä ja lämpösäteilyä. Kuvassa 3 on esitetty 

virtauksiin liittyviä fysikaalisia ilmiöitä, joilla kulloinkin kyseessä olevaa tapausta 

voidaan kuvata. 

 

Kuva 3. Virtausmekaanisiin ongelmiin liittyviä fysikaalisia ilmiöitä (mukaillen, Tu et al. 

2013, s. 39). 

Seuraavaksi määritetään reunaehdot, joilla reaalimaailmassa tapahtuvaa ilmiötä pyritään 

kuvaamaan mahdollisimman tarkasti.  Muutamia esimerkkejä reunaehdoista ovat sisään- 

ja ulosvirtaus sekä kiinteät seinämät ja lämmönlähteet. Monimutkaiset ja epälineaariset 

virtausmekaaniset ilmiöt ratkaistaan usein iteratiivisesti ja ratkaisuprosessi suoritetaan 

tarvittaessa useammilla eri asetuksilla. Iteratiivisen CFD-analyysin ratkaisuvaihe koostuu 

viidestä osasta kuvan 4 mukaisesti.  
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Kuva 4. Iteratiivisen CFD-analyysin ratkaisuprosessin vaiheet (mukaillen, Tu et al. 

2013, s. 44). 

Tu et al. (2013) mukaan laskenta-analyysi täytyy alustaa ennen varsinaisen laskennan 

aloittamista, koska analyysissä vaaditaan tavallisesti kaikkien elementteihin jaettujen 

fluidivirtauksen fysikaalisten parametrien selvittämistä. Simulointimallin alkuasetukset 

voidaan teoriassa määrittää sattumanvaraisesti, mutta järkevä alkuehtojen valinta 

vähentää konvergenssin saavuttamiseen tarvittavaa aikaa ja virheiden syntymistä. 

Onnistunut laskenta-analyysi edellyttää tarkoitukseen sopivien interpolointifunktioiden 

ja iteratiivisten ratkaisijoiden valintaa. Simulointimallin alustamista seuraa itse ratkaisun 

laskenta, konvergenssin seuraaminen ja tarvittavien muutosten tekeminen ennen 

seuraavaa laskentakierrosta. Kun tyydyttävä ratkaisu on saavutettu, tarkastellaan tuloksia 

ja tehdään niiden pohjalta päätökset jatkotoimenpiteistä. Kaupalliset ohjelmistot tarjoavat 

hyvät työkalut tulosten graafiseen käsittelyyn ja niiden dokumentointiin. Tähän 

tarkoitukseen on olemassa myös kolmannen osapuolen ohjelmistoja. 

2.3 Kiinteän materiaalin fysiikan teoriaa 

Neto et al. (2015, s. 1) kirjoittavat, että kiinteiden kappaleiden mekaniikan perusteoriaan 

kuuluu olennaisena osana elastisuus ja muu klassinen jännityksenalaisten rakenteiden 

teoria. Mekaanisten systeemien käyttäytymisen tutkimisessa tärkeimpiä tekijöitä ovat 

jännitysten ja venymien, siirtymien ja voimien sekä jännitysten ja voimien väliset suhteet.   

Outisen & Salmen (2004, s. 34) mukaan materiaalin mekaanista käyttäytymistä voidaan 

tutkia esimerkiksi suorilla koesauvoilla tehtävillä vetokokeilla. Niiden perusteella 
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materiaalille saadaan muodostettua jännitys-venymäkäyrä. Kuvassa 5 on esitetty 

tyypillinen jännitys-venymäkäyrä sitkeästi käyttäytyvälle teräkselle. 

 

Kuva 5. Tyypillinen teräksen jännitys-venymäkäyrä (mukaillen, Outinen & Salmi 2004, 

s. 38). 

Neto et al. (2015, s. 1-4, 43-44, 47) kirjoittavat, että missä tahansa lineaarisesti kimmoisan 

kappaleen pisteessä siihen aiheutuneen venymän ja jännityksen suhdetta kuvataan 

yleisesti Hooken lailla 

𝛔 = 𝐜𝛆,         (20) 

missä   𝛔 on jännitysvektori, 

𝐜 on materiaalin jäykkyysmatriisi ja 

𝛆 on materiaalin venymävektori. 

Kontinuumin kolmiulotteisen elastisesti käyttäytyvän materiaalikappaleen venymää 

voidaan esittää yhtälöllä 

𝛆 =  𝐋𝐮,         (21) 

missä   𝐮 on materiaalin siirtymävektori ja 

𝐋 on differentiaalinen operaattorimatriisi. 
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Venymä saadaan derivoimalla siirtymää. Differentiaalisen operaattorimatriisin alkiot 

ovat nollia sekä osittaisderivaattoja karteesisen koordinaatiston eri akseleiden suhteen. 

Ne on sijoiteltu matriisiin niin, että yhtälöstä (21) saadaan kuusi eri venymäkomponenttia. 

Jäykkyysmatriisi sisältää tiedon kimmokertoimen, poissonin luvun ja liukukertoimen 

suuruudesta. Jännitys- ja venymämatriisien symmetrisyydestä johtuen se on myös 

symmetrinen. Jäykkyysmatriisi on täysin määritetty, kun sen 21 alkiota on tunnettu. 

Isotrooppisella materiaalilla tarvitaan kuitenkin vähemmän tunnettuja alkioita. 

Outisen & Salmen (2004, s. 35-36 ja 38) mukaan teräksen käyttäytyminen on lineaarisesti 

kimmoista aina suhteellisuusrajaan σp saakka kuvan 5 mukaisesti. Teräs on täysin 

kimmoista aina myötöalueelle saakka, vaikkakin kimmoinen käyttäytyminen ei ole 

lineaarista suhteellisuusrajan jälkeen. Kimmokerroin 𝐸 on lineaarisesti kimmoisan alueen 

kulmakerroin. Myötöraja 𝑅e tarkoittaa pistettä, jonka jälkeen teräksen venymä kasvaa 

tietyn verran ilman, että siihen täytyy kohdista suurempaa vetojännitystä. 

Jännitys-venymäkäyrän tietyssä pisteessä saavutetaan venymän arvo, jonka jälkeen 

tarvitaan jälleen korkeampaa vetojännitystä, jotta venyminen jatkuisi. Tällöin siirrytään 

myötölujittumisalueelle, jossa tarvittavan vetojännityksen suhde saavutettuun venymään 

käyttäytyy epälineaarisesti. Jossain vaiheessa saavutetaan murtoraja 𝑅m, jonka jälkeen 

tapahtuu materiaalin kuroutuminen ja lopullinen murtuminen. Usein rakenteet 

suunnitellaan niin, että niissä käytettävän materiaalin voidaan ajatella käyttäytyvän 

lineaarisesti kimmoisalla alueella. Tällöin materiaalin jännitys-venymäkäyrä jatkuu 

Hooken lain mukaan lineaarisesti äärettömyyteen eli se ei saavuta koskaan myötöaluetta. 

Neto et al. (2015, s. 43-44 ja 47) jatkavat, että jännitystilaa missä tahansa kappaleen 

pisteessä voidaan esittää kuvan 6 mukaisella määräämättömän pienellä kuution 

muotoisella ja siitä leikatulla tetraedraalisella rakenne-elementillä. Kuvassa olevat 

rakenne-elementit ovat tasapainotilassa. Kuutioelementin kaikilla pinnoilla vaikuttaa 

kolme jännityskomponenttia niin, että siihen vaikuttavan kokonaisvoiman arvo on nolla. 

Selvyyden vuoksi vain koordinaatiston suhteen positiivisilla tahkoilla olevat 

jännityskomponentit on merkitty kuvaan.  Ottaen huomioon voimakomponenttien 

aiheuttamien momenttien vaikutus keskiakselien ympäri tasapainotilassa, voidaan 

elementin jännitystila tuntea täysin, kun kuuden jännityskomponentin arvot ovat tiedossa. 



 

26 

 

 

Kuva 6. Kuution ja tetraedrin muotoiset rakenne-elementit (mukaillen, Outinen & Salmi 

1998, s. 307) 

Outinen & Salmi (2004, s. 77-78 ja 305-308) kirjoittavat, että kuution muotoisen rakenne-

elementin sivuja vastaan kohtisuoraan suuntautuvia jännityksiä σ kutsutaan 

normaalijännityskomponenteiksi ja tahkojen suuntaisia jännityksiä τ puolestaan 

leikkausjännityskomponenteiksi. Merkintä 𝐩 tarkoittaa kuutioelementistä leikatun 

tetraedrin tahkokohtaisia kokonaisjännitysvektoreita. Symboleissa käytettävät alaindeksit 

viittaavat jännitysten suuntia määrittäviin tahkoihin ja koordinaattiakseleihin. 

Kokonaisjännitysvektorien yhteydessä esiintyvät miinusmerkit viittaavat puolestaan 

siihen, että vektorit osoittavat koordinaatiston suhteen negatiiviseen suuntaan. 

Kuutioelementistä leikatun tetraedrin leikkauspintaa on merkitty symbolilla α. Tetraedri 

voidaan määritellä teoreettisesti äärettömän pieneksi. Tällöin voidaan ajatella, että pisteen 

𝑃 jännitystila voidaan määrittää ratkaisemalla käytännössä sen kautta kulkevan tetraedrin 

tahkoon α kohdistuva kokonaisjännitys 𝑝α. Tämä kokonaisjännitys voidaan määrittää 

yhtälöllä 

𝐩α = 𝐒𝐧α,         (22) 

missä   𝐩α on pisteen kokonaisjännitysvektori, 

𝐒 on  pisteen jännitysmatriisi ja 

𝐧α on pisteen kautta kulkevan pinnan normaalivektori. 
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Tahkon α normaalijännityskomponentti saadaan puolestaan yhtälöllä 

σα = 𝐧α
T𝐒𝐧α,        (23) 

missä   σα on pisteen kautta kulkevan pinnan normaalijännitys. 

Tästä voidaan johtaa normaalijännityksen vektorimuotoinen esitys 

𝛔α = σα𝐧α,         (24) 

missä   𝛔α on pisteen kautta kulkevan pinnan normaalijännitysvektori. 

Pythagoraan lauseen perusteella tästä saadaan johdettua samaisella pinnalla oleva 

leikkausjännitysvektori 

𝛕α = 𝐩α − 𝛔α ,        (25) 

missä   𝛕α on pisteen kautta kulkevan pinnan leikkausjännitysvektori. 

Ottosen & Petersson (1992, s. 48-51, 56, 59, 76-78, 81, 83-84 ja 86) kirjoittavat, että 

tutkittavia suureita kuvaavia differentiaaliyhtälöitä ja ongelman reunaehtoja kutsutaan 

vahvoiksi formulaatioiksi (strong formulation). Vahvat formulaatiot täytyy saattaa niin 

sanottuun heikkoon muotoon (weak formulation), jotta niitä voidaan approksimoida 

elementtimenetelmillä. Vahvassa muodossa oleva yhtälö muutetaan heikkoon muotoon 

kertomalla se painofunktiolla (weight function) ja integroimalla näin saatu uusi yhtälö. 

Vahva ja heikko formulaatio ovat itseasiassa sama yhtälö vain eri muodossa. Vahvassa 

yhtälössä olevan tutkittavan suureen tarkkaa arvoa laskeva funktio korvataan 

elementtimenetelmissä samaista suuretta kuvaavalla approksimaatiofunktiolla. Vahvassa 

muodossa olevassa yhtälössä tutkittavan suureen arvoa derivoidaan kahdesti. Tästä syystä 

approksimaatiofunktion laskeminen on siinä vaikeampaa kuin heikossa muodossa 

olevassa yhtälössä, jossa funktiota täytyy derivoida vain yhden kerran. 

Ottosenin & Peterssonin (1992) mukaan kolmiulotteisen lämmönsiirtymisongelman 

yhteydessä tarkasteltavaa lämpövuota voidaan laskea yhtälöllä 
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𝑞n = 𝐪T𝐧,         (26) 

missä   𝑞n kokonaislämpövirta pinta-alayksikköä kohden, 

𝐪 on lämpövuovektori ja 

𝐧 on tutkittavaa pintaa vastaan kohtisuorassa oleva yksikkövektori. 

Kokonaislämpövirta ilmoittaa lämpömäärän, joka läpäisee pinta-alayksikön yhden 

aikayksikön aikana. Lämpövuon vektori sisältää jokaista koordinaattiakseli vastaavan 

arvon. Yllä olevalla yhtälöllä voidaan siis tarkastella kaksi- ja kolmiulotteisia 

lämmönsiirtymisongelmia. Lämpövuovektorin verrannollisuutta lämpötilagradienttiin 

voidaan kuvata näissä tapauksissa Fourierin lain vektorimuotoisella esityksellä 

  𝐪 = −𝐃∇𝑇,         (27) 

missä   𝑇 on lämpötila ja 

𝐃 on konstitutiivinen matriisi. 

Konstitutiivinen matriisi pitää sisällään tiedon siitä, kuinka helposti lämpö voi siirtyä eri 

koordinaattiakselien suunnissa.  

Lämpövirran ratkaiseminen vahvasta ja heikosta muodosta perustuu tunnettuihin 

reunaehtoihin tutkittavan alueen pinnalla niin, että toisen pinnan läpäisevä lämpövuo ja 

toisen pinnan lämpötila on tunnettu. Tutkittavan alueen kokonaispintaa merkitään 

tunnuksella 𝑆. Kokonaispinta muodostuu kahdesta osasta, joista toisessa lämpövuon 

suuruus tunnetaan. Sitä merkitään tunnuksella 𝑆h kun taas pintaa, jossa lämpötila on 

tiedossa, merkitään tunnuksella 𝑆g. Lämpövirran vahvassa muodossa oleva 

laskentayhtälö kolmiulotteisessa tapauksessa voidaan kirjoittaa muotoon 

𝑑𝑖𝑣(𝐃∇𝑇) + 𝑄 = 0,        (28) 

missä   𝑄 on lämpövirta tilavuusyksikköä kohden. 

Yhtälö (28) täyttää ehdot 

   𝑞n = 𝐪T𝐧 = ℎ ja        (29) 
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   𝑇 = 𝑔,            (30) 

missä   ℎ on tunnettu lämpövuo 𝑆h-pinnalla ja 

   𝑔 on tunnettu lämpötila 𝑆g-pinnalla. 

Lämpövirran heikossa muodossa oleva laskentayhtälö täyttää myös ehdon (30) ja se 

määritetään muotoon 

  ∫ (∇ϑ)T
V

𝐃∇𝑇d𝑉 = −∫ ϑℎ 𝑑𝑆
𝑆h

− ∫ ϑ
𝑆g

𝑞n 𝑑𝑆 + ∫ ϑ𝑄 𝑑𝑉,
V

     (31) 

missä   ϑ on painofunktio. 

2.4 Elementtimenetelmät 

Ottosen & Petersson (1992, s. 1 ja 4) toteavat, että kaikkia mekaanisiin ongelmiin liittyviä 

ilmiöitä tutkitaan differentiaaliyhtälöillä, jotka kuvaavat tiettyä fysikaalista ilmiötä koko 

tutkittavalla alueella. Vähänkin monimutkaisemmissa tapauksissa yhtälöille ei voida 

määrittää analyyttistä ratkaisua, joka määrittäisi tutkittavan suureen arvon kyseisellä 

alueella. Tässä tapauksessa turvaudutaan yleisesti matriisialgebraan perustuvaan 

elementtimenetelmään. 

Huebner & Thorton (1982, s. 3-5) määrittelevät elementtimenetelmän kirjassaan 

seuraavasti. Heidän mukaansa elementtimenetelmä on numeerinen laskentamenetelmä, 

joka perustuu tutkittavan kohteen ominaisuuksien likimääräratkaisun selvittämiseen. 

Kontinuumissa kappaleessa on ääretön määrä pisteitä, joissa esiintyy ääretön määrä 

kenttäsuureiden kuten lämpötilan, siirtymän, paineen tai jännityksen tuntemattomia 

arvoja. Elementtimenetelmän perusidea on jakaa kontinuumi alue tiettyyn määrään 

elementtejä. Elementtien solmupisteistä tutkittavan kenttäsuureen arvoa 

approksimoidaan interpolointifunktioilla elementtien yli. Koska ratkaisu formuloidaan 

jokaiselle elementtiverkon elementille erikseen, mahdollistaa menetelmä 

monimutkaisenkin alueen paloittelemisen pienempiin helpommin käsiteltäviin osiin. 

Welty et al. (2015, s. 29) toteavat, että solidikappaleiden elementtimenetelmäanalyysissä 

käytetään yleisesti Lagrangen esitystapaa. Siinä tutkitaan Eulerin tarkastelutavasta 
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poiketen nimenomaan elementtiverkon yksittäisten elementtien fysikaalisia 

ominaisuuksia riippumatta niiden asemasta ja sen muutoksesta tilavuusavaruudessa. Neto 

et al. (2015, s. 46-47) kirjoittavat puolestaan tutkittavan kappaleen 

elementtiverkotuksesta. Heidän mukaansa elementtiverkko koostuu elementtien särmistä 

ja niiden solmupisteistä. Yksittäisen elementin muoto määräytyy tavasta, jolla sen 

solmupisteet yhdistetään toisiinsa. Tutkittavan kappaleen verkotusta voi verrata palapelin 

kokoamiseen, jossa elementit edustavat palasia ja solmupisteet kohtia, joista ne voidaan 

kiinnittää toisiinsa. Tästä seuraa, että verkossa olevaan tyhjään kohtaan täytyy sijoittaa 

elementti, jonka solmupisteiden määrä vastaa ympäröivän verkon solmupisteiden määrää 

kyseisessä kohdassa. Elementtiverkko voidaan koota käyttämällä useampia erimuotoisia 

elementtejä, kunhan ne vain ovat toistensa kanssa yhteensopivia liitoskohdistaan. 

 

Elementtiverkon laadulla on suuri vaikutus simulaation tarkkuuteen. Verkon laatua 

voidaan määritellä sen yhteydessä käytettyjen differentiaaliyhtälöiden kykynä kuvata 

reaalisessa kohteessa tapahtuvia fysikaalisia ilmiöitä riittävän tarkasti ja tehokkaasti 

riippuen kulloisestakin tarpeesta. Samasta elementtiverkosta saatavien tulosten tarkkuus 

voi vaihdella riippuen siitä, millaisia laskenta-analyysejä sillä suoritetaan. Yleisesti 

voidaan todeta, että mitä tiheämpi elementtiverkko on sitä tarkempia tuloksia se antaa. 

Tämä vaikuttaa tietenkin tarvittavaan laskentakapasiteettiin. Tästä johtuen 

elementtiverkon kokoa ei määritetä koko alueelleen yhteneväiseksi vaan mallin 

kriittisissä kohdissa käytetään tiheämpää verkkoa. 

 

Huebner & Thorton (1982, s. 5-6) toteavat, että solmupisteet sijaitsevat tavallisesti 

elementtien rajapinnoilla paikoissa, joissa elementit ovat kiinni toisissaan. Elementeillä 

voi olla myös sisäisiä solmupisteitä. Fysikaalisen suureen solmupistearvot ja elementeille 

valittu interpolointifunktio määrittää täysin kenttäsuureen käyttäytymisen elementissä. 

Tästä johtuen ratkaisuun vaikuttaa elementtikoon ja -lukumäärän lisäksi myös 

interpolointifunktio, joka täytyy valita tapauskohtaisesti laskentaprosessin onnistumisen 

varmistamiseksi.  

Raon (2005, s. 80-82) mukaan suosituimmat interpolointifunktiot ovat helposti 

muotoiltavia ja laskettavia polynomifunktioita. Tämä tarkoittaa pääasiassa niiden helppoa 

derivoimista ja integroimista tietokoneella suoritettavassa 

elementtimenetelmäanalyysissä. Toinen syy on se, että ratkaisun tarkkuutta on 
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mahdollista parantaa korottamalla yhtälön astetta. Tästä johtuen äärettömän suureen 

asteeseen nostettu polynomifunktio antaa teoreettisesti äärettömän tarkan tuloksen. 

Ensimmäisen asteen polynomifunktion omaavaa elementtiä kutsutaan lineaariseksi 

elementiksi. Tällöin sillä on kaksi, kolme tai neljä solmupistettä. Korkeamman asteen 

polynomimuotoisen funktion tapauksessa puhutaan vastaavasti korkeamman asteen 

elementistä. Tällöin elementin reunoille tai sisään on lisätty solmupisteitä. 

Jokaista polynomifunktion kerrointa vastaa yksi elementin solmupiste. Yleensä 

pienemmällä korkeamman asteen elementtimäärällä saavutetaan yhtä tarkka tulos kuin 

tiheämmällä lineaarisella elementtiverkolla. Tämä ei kuitenkaan vähennä laskenta-

analyysin kuluvaa aikaa vaan pienentää analyysin alussa olevan datan käsittelytarvetta ja 

vähentää näin virheiden mahdollisuutta. Korkeamman asteen elementit ovat erityisen 

käyttökelpoisia tapauksissa, joissa kenttäsuure muuttuu nopeasti. Paremmasta 

tarkkuudestaan ja vähäisemmästä alkudatan käsittelytarpeesta johtuen ne ovat nousseet 

lineaarisia elementtejä suositummiksi monissa eri sovelluksissa. Pyöreitä muotoja 

omaavia geometrioita ei voida kuvata riittävän tarkasti lineaarisilla elementeillä. Tämän 

takia on kehitetty nykyisin laajassa käytössä oleva isoparametristen elementtien perhe, 

joiden perusideana on käyttää samaa interpolointifunktiota elementin muodon 

määrittämiseen ja kenttäsuureen kuvaamiseen elementin yli. 

Huebner & Thorton (1982, s. 7-8) jatkavat, että ratkaisumetodi kaikissa 

elementtimenetelmiin perustuvissa tehtävissä noudattaa pääpiirteissään samaa 

työjärjestystä: 

- tutkittava alue jaetaan elementteihin, 

- elementeille määritetään solmupisteet ja valitaan käytettävä interpolointifunktio, 

- yksittäisten elementtien ominaisuudet esitetään matriisimuodossa, 

- yksittäisten elementtien ominaisuusmatriisit yhdistetään koko systeemiä 

kuvaavaksi matriisiesitykseksi,  

- ratkaistaan systeemin matriisiesityksen samanaikaiset laskutoimitukset ja  

suoritetaan mahdolliset lisälaskenta-analyysit edellisessä vaiheessa saatujen 

laskentatulosten pohjalta. 

Koko systeemin matriisiesitys koostuu yksittäisten elementtien matriisiesityksistä ja se 

on tästä syystä niiden kanssa samanmuotoinen. Koko systeemin matriisiesitys sisältää 
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kuitenkin paljon enemmän termejä verrattuna yksittäisten elementtien matriisiesityksiin, 

koska se sisältää tiedon kaikista elementtiverkon solmupisteistä. Elementtimatriisien 

yhdistäminen perustuu siihen, että saman solmupisteen yhteydessä eri elementtien 

kenttäsuureet saavat saman arvon. 

Neton et al. (2015, s. 58-60) mukaan elementtiverkon ajasta riippuva liikeyhtälö 

globaalissa koordinaatistossa esitetään yhtälöllä 

 

𝐌ü + 𝐊𝐮 = 𝐟,        (32) 

missä   𝐌 on elementtiverkon massamatriisi, 

𝐊 on elementtiverkon jäykkyysmatriisi, 

ü on kiihtyvyysvektori ja 

𝐟 on elementtien solmupisteisiin vaikuttava kokonaisvoimavektori. 

Koko elementtiverkon tasapainoyhtälö saadaan yhdistämällä kaikkien elementtien 

tasapainoyhtälöt yhdeksi kokonaisuudeksi. Yksittäisen elementin tasapainyhtälö 

globaalissa koordinaatistossa vastaa täysin elementtiverkon yhtälöä, mutta sen matriisit 

kuvaavat vain yhden elementin ominaisuuksia. Koska jokaisen elementin tasapainoyhtälö 

kuvataan ensiksi omassa lokaalissa koordinaatistossaan, täytyy jokaisen elementin sijainti 

globaalissa koordinaatistossa määrittää erillisellä muunnosmatriisilla. 

 

Kun elementtiverkon ajasta riippuvasta liikeyhtälöstä (32) poistetaan kiihtyvyysvektorin 

sisältämä termi, saadaan elementtiverkon tasapainoyhtälö ajasta riippumattomassa 

tapauksessa. Tämä voidaan kirjoittaa yhtälöllä 

𝐊𝐮 = 𝐟.         (33) 

Yksittäistä elementtiä kuvaava tasapainoyhtälö on tässäkin tapauksessa samanmuotoinen. 

Useimmiten laskenta-analyysien yhteydessä tunnetaan tutkittavaan rakenteeseen 

vaikuttavat voimat. Jännitysten määrittäminen FEM-analyysissä pohjautuu yhtälöiden 

(20) ja (21) perusteella rakenteessa ensin laskettuihin jännityksiin ja venymiin. Tästä 

johtuen yhtälöstä (33) ratkaistaan yleensä siirtymävektorin arvot. 
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Tässä työssä pakokaasun puhdistusjärjestelmän kuorirakenteen yhdistetyssä 

lämmönsiirtymisanalyysissä käytettiin kuvan 7 mukaista toisen asteen tetraedraalista 

DC3D10-elementtiä ja sitä seuraavassa jännitys- ja siirtymäanalyysissä toisen asteen 

C3D10-elementtiä. Ajasta riippumattomassa laskenta-analyysissä oli tarvetta vain 

jälkimmäiselle johtuen menetelmän luonteesta. Kummankin elementtityypin geometria 

oli samanlainen. 

 

Kuva 7. Tetraedrielementti (mukaillen, Abaqus Theory Guide, Abaqus 6.14, luku 3.2.6). 

Abaqus Analysis User’s Guiden (Abaqus 6.14, luku. 28.1.1) mukaan DC3D10-elementin 

tunnus tarkoittaa lämmön siirtymisen tai massadiffuusion mahdollistamaa kolmiulotteista 

elementtiä, jolla on kymmenen solmupistettä. C3D10-elementin tunnus ilmaisee 

puolestaan, että kyseessä on kontinuumi jännitys- tai siirtymäanalyysiin kykenevä 

kolmiulotteinen elementti, jolla on samalla tavoin kymmenen solmupistettä. 

 

Neto et al. (2015, s. 235-236) kirjoittavat elementtimenetelmissä tetraedrielementin 

yhteydessä käytettävistä laskentayhtälöistä, joilla määritetään siirtymien ja venymien 

likiarvoja. Solmupistesiirtymät voidaan interpoloida tarkoitukseen sopivalla 

muotofunktiolla koko elementin alueen yli yhtälöllä 

𝛉 = 𝐍𝐮,         (34) 

missä   𝛉 on interpoloitu siirtymävektori ja 

𝐍 on muotofunktio matriisi. 
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Tässä yhteydessä mainittakoon esimerkkinä Abaqus Theory Guidesta (Abaqus 6.14, luku. 

3.2.6) saatu kvadraattisen tetraedrielementin siirtymien interpolointiin käytettävä yhtälö 

φ = (2(1 − 𝑥L − 𝑦L − 𝑧L) − 1)(1 − 𝑥L − 𝑦L − 𝑧L)𝑢1 + (2𝑥 − 1)𝑥L𝑢2 +

(2𝑦L − 1)𝑦L𝑢3 + (2𝑧L − 1)𝑧L𝑢4 + 4(1 − 𝑥L − 𝑦L − 𝑧L)𝑥L𝑢5 + 4𝑥L𝑦L𝑢6 +

4(1 − 𝑥L − 𝑦L − 𝑧L)𝑦L𝑢7 + 4(1 − 𝑥L − 𝑦L − 𝑧L)𝑧L𝑢8 + 4𝑥L𝑧L𝑢9 + 4𝑦L𝑧L𝑢10,     (35) 

missä   φ on elementin interpoloitu siirtymä, 

𝑥L on elementin x-akselilla olevan reunan pituus, 

𝑦L on elementin y-akselilla olevan reunan pituus, 

𝑧L on elementin z-akselilla olevan reunan pituus ja 

𝑢1−10 on alaindeksiä vastaavan solmupisteen siirtymä. 

Yhtälö perustuu kuvassa 7 esitettyyn 𝑥, 𝑦, 𝑧 -koordinaatistoon, jossa jokaisen 

koordinaattiakselilla olevan elementin reunan pituus on 0 ja 1 välillä. Lisäksi yhtälö 

toteuttaa ehdon 

 𝑥L + 𝑦L + 𝑧L ≤ 1.        (36) 

Neto et al. (2015, s. 238-239) jatkavat, että kun yhtälöstä (34) saatu interpoloitu 

siirtymävektori sijoitetaan yhtälöön (21), saadaan venymien likiarvoja kuvaava yhtälö 

muotoon 

𝛆 = 𝐋𝛉 = 𝐋𝐍𝐮 = 𝐁𝐮,        (37) 

missä   𝐁 on venymämatriisi.  

Kolmiulotteisten solidielementin jäykkyysmatriisi 𝐤 saadaan puolestaan yhtälöstä

       

   𝐤 = ∫ 𝐁T𝐜𝐁𝑑V
V

= 𝑉𝐁T𝐜𝐁.       (38) 

Elementin massamatriisi 𝐦 määritetään vastaavasti yhtälöllä  

      

   𝐦 = ∫ ρ
V

𝐍T𝐍𝑑V.        (39) 
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2.5 Lämmönsiirtymisen perusteet 

Jannan (1988, s. 1-3, 6-10, 14-18 ja 25) mukaan lämmönsiirtyminen on tarkemmin 

sanottuna lämpöenergian siirtymistä, mikä aiheutuu lämpötilaeroista. Lämmönsiirtymistä 

tapahtuu pääasiassa kolmella eri tavalla: konduktiolla, konvektiolla ja säteilyllä. Tämän 

työn yhteydessä säteilyn vaikutus oletetaan merkityksettömäksi ja sen käsittely 

sivuutetaan. 

Janna (1988) jatkaa, että konduktio eli johtuminen tarkoittaa lämmönsiirtymistä ilman 

havaittavaa väliaineen liikettä. Se on tärkein lämmönsiirtymismuoto fluidin ollessa 

lepotilassa ja kun käsitellään läpinäkymätöntä solidikappaletta. Kuvassa 8 on esitetty 

lämpövirta konduktiolla seinämän läpi yksidimensionaalisessa ajasta riippumattomassa 

tapauksessa. Lämpövirta suuntautuu korkeamman lämpötilan 𝑇1 alueelta matalamman 

lämpötilan 𝑇2 alueelle. Lämpötila laskee lineaarisesti riippuen tarkastelupisteen 

sijainnista 𝑥-akselilla. 

 

Kuva 8. Lämpövirta seinämän läpi (mukaillen, Incropera et al. 2007,  s. 4). 

Ilmiötä voidaan kuvata Fourierin lailla 

𝑞x

𝐴q
= −𝑘

𝑑𝑇

𝑑𝑥
         (40) 

missä   𝑞x on lämpövirta koduktiolla x-akselin suunnassa, 

𝐴q on lämpövirtaa vastaan kohtisuora pinta-ala ja 

𝑘 on materiaalin lämmönjohtavuuskerroin. 
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Fourierin laissa oleva miinusmerkki ilmaisee, että lämpövirta on suuntautunut 

nimenomaan korkeammasta lämpötilasta matalampaan lämpötilaan. Yhtälön vasenta 

puolta kutsutaan lämpövuoksi. Materiaalin lämmönjohtavuuskerroin ilmaisee nopeutta, 

jolla lämpö siirtyy materiaalissa ja se on riippuvainen materiaalin ominaisuuksista kuten 

lämpötilasta. Edellä esitetty Fourierin laki voidaan saattaa integroituun muotoon 

𝑞x

𝐴q
= 𝑘

(𝑇1−𝑇2)

𝐿
,       (41) 

missä   𝐿 on seinämän paksuus. 

Lämpövirta 𝑞x voidaan määrittää sen aiheuttavan voiman eli lämpötilaeron 𝑇1 − 𝑇2 ja 

materiaalin lämpöresistanssin suhteena. Näin ollen yhtälöstä (41) johdettu materiaalin 

lämpöresistanssin 𝑅k kaava voidaan ilmaista yhtälöllä 

 𝑅k =
𝐿

𝑘𝐴q
.         (42) 

Janna (1988) kirjoittaa, että konvektio tarkoittaa lämmönsiirtymistä fluidin 

materiaalivirrassa ja se onkin hallitseva lämmönsiirtymismuoto liikkeessä olevassa 

fluidissa. Konvektio voidaan jakaa joko luonnolliseen (natural) tai pakotettuun (forced) 

konvektioon. Luonnollinen konvektio syntyy fluidin lämmetessä ja noustessa ylöspäin 

samalla kun viileämpi fluidi painuu alaspäin.  Ilmiö johtuu lämpimämmän fluidin 

pienemmästä tiheydestä viileämpään fluidiin verattuna, jolloin siihen kohdistuu 

nostevoima. Pakotetussa konvektiossa fluidin liike aiheutetaan puolestaan jollakin 

ulkoisella voimalla kuten pumpulla tai propellilla.  

 

Kuvassa 9 on esitetty virtaavan fluidin ja kiinteän kappaleen välinen rajapinta ajasta 

riippumattomassa tapauksessa. Vapaana ohivirtaavan fluidin vakionopeus on 𝑢∞, mutta 

pintaa lähestyttäessä sen suuruus riippuu 𝑦-akselilla olevan tarkasteltavan pisteen 

etäisyydestä pintaan nähden funktion 𝑢(𝑦) mukaisesti. Nopeus pinnan välittömässä 

läheisyydessä on nolla kitkasta ja viskooseista ilmiöistä johtuen. Fluidin virtausnopeus 

pinnasta poispäin mentäessä kasvaa kuvan mukaisesti niin, että tietyssä 𝑦-akselin 

pisteessä se saavuttaa yleisen virtauksen kanssa saman arvon. Välimatkaa pinnasta tähän 

pisteeseen kutsutaan hydrodynaamiseksi rajapinnaksi (hydrodynamic boundary layer).  
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Kuva 9. Fluidivirtauksen ja kiinteän pinnan välinen rajapinta (mukaillen, Incropera et al. 

2007,  s. 6). 

Kappaleen pinnalla on vakiolämpötila 𝑇w, joka on tässä tapauksessa fluidin yleistä 

vakiolämpötilaa 𝑇∞ suurempi. Tällöin muodostuu lämpövirta 𝑞, joka suuntautuu pinnasta 

fluidiin päin. Fluidin lämpötila laskee funktion 𝑇(𝑦) mukaisesti siirryttäessä pinnasta 

poispäin. Välimatkaa pinnan ja 𝑦-akselilla olevan pisteen, jossa saavutetaan virtauksen 

yleinen vakiolämpötila, välillä kutsutaan lämpörajapinnan paksuudeksi (thermal-

boundary-layer thickness). Koska fluidin nopeus heti seinämän vieressä on nolla, siirtyy 

lämpö rajapinnassa konduktiolla. Lämmönsiirtymisnopeus on kuitenkin riippuvainen 

lämpötilan muutosnopeudesta 𝑦-akselin suhteen. Mitä korkeampi virtauksen yleinen 

vakioarvo on, sitä lähempänä pintaa yleinen lämpötilavyöhyke sijaitsee. 

Lämmönsiirtyminen konvektiolla on verrannollinen lämpötilaeroon. Tätä ilmiötä 

kutsutaan Newtonin jäähdytyslaiksi 

𝑞c = ℎc𝐴(𝑇w − 𝑇∞),        (43) 

missä   𝑞c on lämpövirta konvektiolla ja 

ℎc on kalvokonduktanssi (film conductance). 

Kalvokonduktanssi määrittelee yleisesti konvektiossa tapahtuvaan lämmönsiirtymiseen 

vaikuttavat tekijät. Tämän takia kalvokonduktanssin suuruuteen vaikuttaa fluidin 

virtausnopeus ja tätä kautta myös sen viskositeetti ja tiheys. Koska lämpö siirtyy 

konduktiolla heti kiinteän pinnan välittömässä läheisyydessä, vaikuttaa myös fluidin 

lämmönjohtavuus kalvokonduktanssin suuruuteen. Kuten Fourierin lain yhteydessä, 

myös Newtonin jäähdytyslaista voidaan johtaa lämpöresistanssin 𝑅c yhtälö 
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 𝑅c =
1

ℎc𝐴
.         (44) 

2.6 Turbulenttisen virtauksen teoriaa 

Wilcox (2006, s. 3, 5 ja 15) kirjoittaa, että kun fluidivirtaus omaa korkean Reynoldsin 

luvun, ylittää fluidin inertia laminaarista virtausta osaltaan ylläpitämät viskoosiset 

jännitykset. Tällöin virtauksessa alkaa ilmenemään suuria nopeus- ja painevaihteluja ja 

laminaarisesta virtauksesta tulee turbulenttista. Turbulenttisuutta voidaan kuvata fluidin 

tilana, jossa sen fysikaalisissa suureissa havaitaan ajan ja paikan suhteen sattumanvaraisia 

muutoksia. Nämä suureiden arvot voivat lisäksi poiketa tilastollisista keskiarvoista. 

Seinälaki (law of the wall) on yksi suosituimmista kokemusperäisesti määritetyistä 

suhteista, kun puhutaan turbulenttisesta virtauksesta kiinteän seinämän välittömässä 

läheisyydessä. Lain mukaan fluidin virtausnopeus seinämän ohi muuttuu logaritmisesti 

suhteessa tarkasteltavan pisteen etäisyyteen seinämästä. Tutkittaessa korkean Reynoldsin 

luvun omaavia turbulenttisen virtauksen kerroksia seinämän läheisyydessä, voidaan 

todeta, että fluidin inertia ja painegradientin arvot ovat matalia. Tästä johtuen 

turbulenttisen virtauksen käyttäytyminen määräytyy tällä alueella pääsääntöisesti 

kahdella eri mekanismilla. Ensimmäinen niistä määrittää liikemäärän siirtymisnopeutta 

seinämään ja sitä kuvataan lokaalina leikkausjännityksenä. Toinen on molekyylinen 

liikemäärän diffuusio, joka on tärkeä tekijä aivan fluidin ja seinämän rajapinnassa. 

White (1999, s. 372-374) toteaa, että turbulenttisen fluidivirtauksen ja kiinteän seinämän 

rajapinnassa virtauksesta voidaan erottaa kolme eri kerrosta. Niitä ovat seinämäkerros 

(wall layer), ulkokerros (outer layer) ja niiden välinen sekakerros (overlap layer). 

Seinämäkerroksen alueella viskoosinen leikkausjännitys on vallitseva, kun taas 

ulkokerroksessa vallitsevana tekijänä on turbulenttinen leikkausjännitys. 

Sekakerroksessa puolestaan kummatkin leikkausjännitykset ovat merkittäviä. 

Kuvassa 10 on esitetty tyypillinen leikkausvoimien jakauma turbulenttisen 

fluidivirtauksen  ja seinämän rajapinnassa. Whiten (1999) mukaan, fluidiin kohdistuva 

leikkausjännitys kummankin koordinaattiakselin funktiona on τ(𝑥, 𝑦). Leikkausjännitys 

on laminaarisen τlam ja turbulenttisen leikkausjännityksen τturb summa ja aivan 

seinämän pinnassa se saavuttaa arvon τw. 
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Kuva 10. Virtauskerrokset turbulenttisen virtauksen ja seinämän rajapinnassa 

(mukaillen, White 1999, s. 372). 

Funktiolla 𝑦 = 𝑎(𝑥) ilmaistaan kolmen virtauskerroksen suurinta mahdollista 

kokonaispaksuutta seinämän pinnasta mitattuna. Fluidin nopeus ulkokerroksen 

ulommaisella pinnalla ilmoitetaan funktiolla 𝑈(𝑥). Nopeus tietyssä pisteessä ulommaisen 

pinnan ja seinämän välillä kummankin koordinaattiakselin funktiona on puolestaan 

𝑢(𝑥, 𝑦). 

White (1999) jatkaa, että fluidin nopeus dimensiottomassa muodossa määritetään 

yhtälöllä 

𝑢+ =
𝑢d

𝑢∗ ,         (45) 

missä   𝑢+ on fluidivirtauksen dimensioton nopeus, 

𝑢d on fluidivirtauksen dimensiollinen nopeus ja 

𝑢∗ on fluidivirtauksen kitkanopeus. 

Kitkanopeus 𝑢∗ ei itseasiassa kuvaa nopeutta, mutta sen nimi johtuu sen dimensiosta. 

Kitkanopeus voidaan kirjoittaa yhtälöllä    

      

   𝑢∗ = (
τw

ρ
)

1

2.         (46) 

Tarkasteltavan pisteen dimensioton etäisyys seinämästä voidaan puolestaan ilmaista 

muodossa 
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𝑦+ =
𝑦d𝑢∗

μ
,         (47) 

missä   𝑦+on tarkasteltavan pisteen dimensioton etäisyys seinämästä, 

𝑦d on tarkasteltavan pisteen dimensiollinen etäisyys seinämästä, 

μ on fluidin kinemaattinen viskositeetti. 

Fluidivirtauksen nopeutta logaritmiseksi sekakerrokseksi kutsutulla alueella määritetään 

puolestaan yhtälöllä  

𝑢d

𝑢∗ =
1

κ
𝑙𝑛

𝑦d𝑢∗

μ
+ 𝐵.        (48) 

Yhtälössä esiintyvät 𝜅 ja 𝐵 ovat dimensiottomia likiarvoisia vakioita, joiden suuruudet 

ovat κ ≈ 0.41 ja 𝐵 ≈ 5.0. Lyhenne 𝑙𝑛 tarkoittaa puolestaan luonnollista logaritmia. 

Kuvassa 11 on esitetty dimensioton virtausnopeus 𝑢+ tarkasteltavan pisteen 

dimensiottoman seinämäetäisyyden 𝑦+ funktiona logaritmisella asteikolla.  

 

Kuva 11. Turbulenttisen virtauksen nopeusprofiilit seinämäetäisyyden funktiona 

(mukaillen, White 1999, s. 373). 
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Kuvaajasta on erotettavissa kolme erillistä käyrää. Musta käyrä kuvaa empiirisistä 

kokeista saatuja tuloksia. Sen muoto ulommaisen virtauskerroksen alueella riippuu 

yleisistä virtausolosuhteista kuvaajaan tehtyjen merkintöjen mukaisesti. Kokeellinen 

arvokäyrä yhtyy kuvaajan keskivaiheilla sekakerroksen virtausnopeusprofiilia kuvaavaan 

punaiseen käyrään, joka on määritelty aiemmin yhtälöllä (48). Vasemmassa alakulmassa 

kokeellinen arvokäyrä yhtyy puolestaan punaisella piirrettyyn lineaarista 

viskoosikerrosta kuvaavaan käyrään, jonka yhtälö kirjoitetaan muodossa 

 𝑢+ =
𝑢d

𝑢∗ =
𝑦d𝑢∗

μ
= 𝑦+.        (49) 

Yllä olevasta yhtälöstä huomataan, että se on johdannainen yhtälöistä (45) ja (47). Whiten 

(1999) mukaan kyseessä on lineaarinen viskoosisuhde. Virtausnopeuden sekä 

tarkkailtavan seinämäetäisyyden dimensiottomat arvot ovat yhtä suuret funktion 

kuvaamalla alueella, joka sijoittuu välille 5 ≤ 𝑦+ ≤ 30. 

2.7 Simulointimenetelmien kuvaus ja ratkaisijoiden välinen 

tiedonsiirto 

Yhdistetty simulaatio tarkoittaa kahden eri ratkaisijan yhdistämistä ajasta riippuvassa 

simulointiprosessissa (coupled simulation tai co-simulation), jossa ne keskustelevat 

ennalta määritettyjen ajanjaksojen välein. Simulointimenetelmää voidaan käyttää sekä 

mekaanisten että lämmönsiirtymiseen liittyvien ongelmien ratkaisemiseen fluidin ja 

kiinteän kappaleen välillä (Fluid-Structure Interaction, FSI) (STAR-CCM+ 

Documentation 2017, luku. Abaqus Co-Simulation). 

Yhdistetyssä simulaatiossa kumpikin ratkaisija laskee oman erillisen simulaatiomallinsa 

tilaa. Tiedonvaihto ratkaisijoiden välillä tapahtuu simulointimallien rajapinnoilla 

toistensa kanssa kontaktissa olevien pintaparien avulla. Yhdistetyssä simulaatiossa on 

mahdollista välittää ajasta riippuvaa tietoa ratkaisijoiden välillä muun muassa 

simulointimallien siirtymistä, lämpötiloista ja paineesta. Yhdistetyssä 

lämmönjohtavuusanalyysissä CFD-ratkaisija voi välittää tiedon FEM-ratkaisijalle 

fluidivirtauksen lämpötilakentän suuruudesta sekä paineesta ja FEM-ratkaisija voi 

puolestaan välittää tiedon takaisin pakokaasujärjestelmän kuorirakenteen lämpötilasta 

samana ajankohtana.  
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Simuloitavasta systeemistä riippuen yhdistetty simulaatio voi pidemmällä ajanjaksolla 

lähestyä tasapainotilaa. Yhdistetyllä simulaatiolla voidaan laskea muun muassa 

tutkittavan ajanjakson alussa systeemissä tapahtuvia muutoksia ja niiden tasaantumiseen 

kuluvaa aikaa. Ajasta riippumattomassa simulaatiossa lasketaan puolestaan suoraan 

tutkittavan systeemin tiettyjen suureiden tasapainotila halutulla tarkkuudella 

määräämättömän pituisen ajanjakson kuluttua. Ajasta riippumatonta simulaatiota 

käytetään, kun ei olla kiinnostuneita tapahtumista, joita ilmenee ennen tasapainotilaa.   

Kuuman pakokaasuvirtauksen ja pakokaasun puhdistusjärjestelmän välillä on kyse 

fluidin ja kiinteän rakenteen välisestä vuorovaikutuksesta. STAR-CCM+ 

Documentationin (2017, luku. Heat Transfer) mukaan tutkittaessa lämmönsiirtymistä 

fluidin ja kiinteän kappaleen välillä, puhutaan konjugaattisesta lämmönsiirtymisestä. 

Bloxomin (2014, s. 10-11) mukaan fluidin ja kiinteän kappaleen vuorovaikutusta 

tutkitaan laskennallisesti kahdella eri tavalla. Ensimmäinen niistä on monoliittinen 

(monolithic) laskentamalli ja toinen osittain (partitioned) sidottu laskentamalli. 

Monoliittisessa mallissa fluidin ja kiinteän kappaleen ominaisuuksia määrittelevät yhtälöt 

kirjoitetaan yhteen ja ne myös ratkaistaan samanaikaisesti samassa ratkaisijassa. Osittain 

sidotussa laskentamallissa fluidin ja kiinteän kappaleen käyttäytyminen ratkaistaan 

erillisissä ratkaisijoissa ja nämä vaihtavat tietoa keskenään ennalta määritettyjen 

aikajaksojen välein. Yleensä ottaen monoliittinen malli on tarkempi ja sitä suositellaan 

käytettäväksi analyyseissä, joissa fluidin ja kiinteän kappaleen välinen fysikaalinen sidos 

on vahva. Haittapuolena on laskennan raskaus johtuen sidoksen epälineaarisuudesta ja 

suuresta tuntemattomien muuttujien määrästä yhtälöissä. Osittain sidottu malli 

mahdollistaa eri ratkaisijoiden monipuolisen käytön toistensa kanssa. Tämä luo 

joustavuutta, mutta vaatii samalla algoritmien muotoilemista niin, että numeeriset 

ratkaisut pysyvät stabiileina myös fysikaalisesti vahvasti sidottujen mallien tapauksessa.  

Bloxom (2014) jatkaa, että osittain sidotussa laskentamallissa voidaan käyttää sekä 

yhdensuuntaista sidosta (one way coupling) että kahdensuuntaista sidosta (two way 

coupling). Yhdensuuntaisessa sidoksessa ei selvitetä kiinteän kappaleen vaikutusta 

fluidin käyttäytymiseen. Tämä tarkoittaa siis sitä, että ainoastaan tieto fluidin tilasta 

otetaan huomioon kiinteän kappaleen algoritmeissa eikä päinvastaista tiedonsiirtoa 
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tapahdu. Kahdensuuntaisessa sidoksessa tieto liikkuu puolestaan laskentamallien välillä 

kumpaankin suuntaan.  

Kahdensuuntainen malli voidaan suorittaa joko eksplisiittisellä (explicit coupling tai 

loose coupling) tai implisiittisellä (implicit coupling tai strong coupling) aika-

askelluksella. Eksplisiittisessä laskentamallissa ratkaisijat vaihtavat tietoa keskenään 

kerran yhden aika-askeleen aikana. Implisiittisessä laskentamallissa tiedonvaihto on 

puolestaan mahdollista useamman kerran ja sitä suositellaan käytettäväksi 

lämmönsiirtymissimulaatioiden yhteydessä. Kumpikin menetelmä perustuu iteratiiviseen 

tiedonvaihtoon. Tämä tarkoittaa sitä, että tietoa vaihdetaan kun fluidin ja kiinteän 

kappaleen yhtymäkohtien olosuhteet ovat konvergoituneet riittävästi aika-askeleessa. 

Liu et al. (2013, s. 3904-3905) kirjoittavat tutkimuksessaan CFD-ohjelmisto STAR-

CCM+:n ja FEM-ohjelmisto Abaquksen ratkaisijoiden yhdistämisestä 

simulointianalyysissä. Heidän mukaansa ratkaisijoiden välinen reaaliaikainen tiedonsiirto 

osittain sidotussa laskentamallissa suoritetaan Co-Simulation Engine (CSE) -

ohjelmistolla. Tutkimuksen mukaan fluidin ja kiinteän kappaleen pintojen välillä 

tapahtuva kahdensuuntainen tiedonvaihto voidaan toteuttaa edelleen kahdella eri tavalla. 

Tähän käytetään kuvassa 12 esitettyä rinnakkaista ja kuvassa 13 esitettyä sarjoittaista 

ratkaisijoiden kytkentää. Jako perustuu siihen, missä järjestyksessä ratkaisijat laskevat 

kutakin aika-askelta vastaavat muuttujien arvot. 

 

Kuva 12. Rinnakkainen tiedonvaihto (mukaillen, Liu et al. 2013, s. 3905). 

 

Kuva 13. Sarjoittainen tiedonvaihto (mukaillen, Liu et al. 2013, s. 3905). 
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Rinnakkaisessa kytkennässä kumpikin ratkaisija 𝐴 ja 𝐵 suorittavat laskentaa ja vaihtavat 

tietoa molempiin suuntiin samanaikaisesti. Kuvissa symboli 𝑡 ilmaisee tapahtuman 

ajanhetkeä. Punaiset viivat osoittavat tiedonsiirron suuntaa ratkaisijoiden välillä. 

Laskentaprosessin eteneminen on merkitty kuviin numeroilla. 

 

Liu et al. (2013) jatkavat, että sarjoittaisessa kytkennässä ratkaisija 𝐴 aloittaa uuden aika-

askeleen. Ratkaisija 𝐵 odottaa kunnes se välittää ratkaisunsa tiedot, joiden pohjalta 

ratkaisija 𝐵 aloittaa osaltaan saman aika-askeleen laskemisen. Yleisesti ottaen 

sarjoittainen kytkentä on toimintavarmempi rinnakkaiseen kytkentään verrattuna. 

Rinnakkaisessa kytkennässä voi ilmetä deadlock-ilmiötä, jossa kumpikin ratkaisija jää 

odottamaan toiselta saatavaa informaatiota. Kuvassa 14 on havainnollistettu yhdistetyn 

simulaation rakennetta käytettäessä sarjoittaista ratkaisijoiden kytkentää. 

 

 

Kuva 14. Yhdistetyn simulointiprosessin vaiheet (mukaillen, Liu et al. 2013, s. 3904). 
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3 PAKOKAASUN PUHDISTUSJÄRJESTELMÄN KUVAUS 

Pakokaasun puhdistusjärjestelmän rakenne on esitetty kuvassa 15 käyttöasennossaan. 

Kuvaan on merkitty järjestelmän eri osia ja myöhemmissä kuvissa suurennoksina esitetyt 

yksityiskohdat. Kuvassa 16 on näkyvillä puolestaan järjestelmän poikkileikkaus.  

          

Kuva 15. Tutkittava pakokaasun puhdistusjärjestelmä. 

   

Kuva 16. Pakokaasun puhdistusjärjestelmän poikkileikkaus. 
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Pakokaasun puhdistusjärjestelmä koostui syöttö- ja poistoputkesta, keskikammiosta ja 

sen keskellä olevasta katalyyttikennosta sekä kolmesta erillisestä kammiosta, jotka 

ympäröivät keskikammiota. Alakammion keskellä oli reikä, joka mahdollisti 

kaasuvirtauksen, mutta järjestelmän yläpäässä oleva sekä keskikammiota ympäröivä 

pitkittäiskammio mallinnettiin umpinaisiksi. Poistoputken kannakkeen ja itse 

poistoputken välissä oli 0,25 millimetrin välys, minkä takia putki pääsi liikkumaan 

esteettä pystysuorassa suunnassa kannakkeen läpi. Muuten järjestelmän kuorirakenne oli 

täysin kiinteä. 

Kuorirakenne oli valmistettu ruostumattomasta teräslevystä. Levypaksuus vaihteli 1,25 

ja 3 millimetrin välillä riippuen käyttökohteesta. Lähes kaikki kuorirakenteen pinnat 

olivat kosketuksissa ympäröivän kaasutilavuuden kanssa. Poikkeuksen muodostivat 

kiinnityslaippojen pohjat, joiden ajateltiin reaalimaailmassa koskettavan jotain 

kiinnitykseen käytettävää ulkoista rakenne-elementtiä.  

Sisään virtaavan kuuman pakokaasun lähde määritettiin alkamaan heti kaksi millimetriä 

syöttöputken alkupään jälkeen. Kyseessä olevaa ideaalista lämmönlähdettä ei esiinny 

reaalimaailmassa, mutta se mahdollisti tässä tapauksessa simulaation kannalta 

merkityksettömän syöttöputken osan mallintamisen ja rakenteen geometrian 

yksinkertaistamisen. Kuuma pakokaasu kulki syöttöputkea pitkin keskikammioon. Siellä 

kaasuvirtauksen annettiin tasaantua, jolloin se myös luovutti tehokkaasti lämpöä 

ympäröivään kuorirakenteeseen. Kaasuvirtaus kulki katalyyttikennon läpi, jonka jälkeen 

se ohjattiin ulos poistoputkea pitkin. Poistoputken jälkeen kaasuvirtaus pääsi poistumaan 

ympäröivästä kaasutilavuudesta vapaasti.  

Pakokaasujärjestelmä kiinnitettiin tilavuusavaruuteen kiinnityslaipoissa olevista rei’istä 

ja syöttöputken alkupäästä. Kaasuvirtausta eikä näin ollen myöskään lämmönsiirtymistä 

reikien läpi sallittu. Kiinnityselementteinä käytettyjä pultteja ei määritetty omina 

geometrioinaan vaan tässä tapauksessa tyydyttiin käyttämään myöhemmin kuvattua 

yksinkertaistettua mallinnusmenetelmää. 
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4 MALLINNUS- JA LASKENTAPROSESSIEN KUVAUS  

4.1 Yleinen geometrian määrittäminen SolidWorksissa 

Laskentaprosessin perusideana oli luoda tutkittavasta pakokaasun 

puhdistusjärjestelmästä ja sen läpi virtaavasta pakokaasusta sekä sitä ympäröivästä 

ilmapatsaasta 3D-geometriamalli. Luoduista malleista kukin siirrettiin vastaavasti sekä 

CFD- että FEM-analyysiin laskentaprosessin rungoksi. Geometriamallin luominen 

aloitettiin tutkittavan järjestelmän valmiista osakokoonpanosta poistamalla mallista 

ensimmäisenä simulaation kannalta vähemmän oleelliset osat ja komponentit. 

Lämmönjohtumisen sekä jännitysten ja siirtymien kannalta se tarkoitti esimerkiksi 

rakenteessa olevia kiinnitysmuttereita ja muita ei-kiinteitä kiinnityselementtejä sekä 

tyyppikylttejä. Koska tässä tapauksessa haluttiin tutkia järjestelmän yksinkertaistettua 

mallia, jätettiin siitä pois myös kammioissa olevat lämpöeristeet ja niiden täyttämä tila 

ajateltiin vapaaksi kaasutilavuudeksi. 

Kun osakokoonpanossa oli jäljellä vain osat, jotka oli tarkoitus ottaa mukaan 

laskentaprosessiin, aloitettiin itse varsinaisen simulaatiomallin luominen. Tämä tarkoitti 

osakokoonpanossa jäljellä olevien osien pintojen kopioimista uudeksi kappaleeksi. Näin 

syntynyttä uutta kappaletta muokattiin edelleen poistamalla esimerkiksi eri osien väliset 

ahtaat välykset, laskentatulosten kannalta merkityksettömät reiät ja 

epäjohdonmukaisuudet sekä pyöristämällä erittäin terävät kulmat, jotka muutoin olisivat 

voineet aiheuttaa ongelmia mallin myöhemmässä elementtiverkottamisessa. 

Pinnoista luotiin kolmiulotteisia kappaleita muun muassa pursottamalla ja käyttämällä 

muita mallinnustyökaluja niin, että lopputuloksena oli yksi ja yhtenäinen järjestelmän 

kuorirakenteen 3D-malli. Tässä yhteydessä ei keskitytty mallintamaan järjestelmän 

yksityiskohtia mahdollisimman tarkasti vaan nimenomaan luomaan kummallakin työssä 

käytetyllä laskentamenetelmällä analysoitavista simulointimalleista mahdollisimman 

samankaltaiset. Siksi mallintamisen yhteydessä levyjen päiden välit ja päällekkäin 

sijaitsevien levyjen väliset raot tyydyttiin ainoastaan pursottamaan umpeen, eikä 

todellisia hitsiliitoksia alettu erikseen mallintamaan.  
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Seuraavassa vaiheessa valmiista kuorirakenteen geometriamallista luotiin erillinen 

osakokoonpano, johon lisättiin pakokaasun puhdistusjärjestelmän sisäinen ja sitä 

ympäröivä ilmapatsas omana geometrianaan. Katalyyttikennon rakenteeseen kohdistuvaa 

lämpökuormaa, -jännityksiä ja -siirtymiä ei huomioitu. Tämän takia kenno mallinnettiin 

huokoisena yleiset ilman ominaisuudet omaavana materiaalikappaleena CFD-

simulaatiota varten eikä siitä luotu erikseen mallia FEM-simulaatioon.  

Kuvassa 17 esitetty kaasutilavuus mallinnettiin useammassa eri osassa, joita olivat syöttö- 

ja poistoalue, katalyyttikennoalue sekä yläkammio- ja pitkittäiskammioalue. Syöttöalue 

ulottui syöttöputken alusta katalyyttikennolle saakka. Poistoalue vastasi järjestelmän 

loppuosaa katalyyttikennosta lähtien, alakammiota sekä muuta koko järjestelmää 

ympäröivää ilmapatsasta. 

      

Kuva 17. Kaasutilavuus. 

Syntyneeseen kaasutilavuuteen leikattiin kuorirakenteen geometrian mukainen tyhjä tila, 

millä varmistettiin kaasun ja kuorirakenteen geometrioiden välinen tarkka pintakontakti. 

Yhdistetystä simulointimallista kuorirakenne jätettiin pois, kun taas ajasta 

riippumattomaan simulaatioon se otettiin mukaan johtuen simulointiprosessien 

vaatimuksista. 
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4.2 Simulointimallit CFD-ratkaisijassa 

4.2.1 Yleistä CFD-malleista 

Sekä yhdistetyssä että ajasta riippumattomassa simulaatiossa kaasutilavuuden geometria 

verkotettiin samoilla elementeillä ja elementtikoolla, jotta verkotuksesta kummassakin 

tapauksessa saatiin mahdollisimman hyvin toisiaan vastaavat. Kuvassa 18 on esitetty 

geometrian pinta- ja soluverkotus ilman kaasutilavuuden poistoaluetta. 

                

Kuva 18. Kaasugeometrian  pinta- ja soluverkotus vasemmalta lukien esitettynä. 

Ensimmäisessä vaiheessa geometrialle määritettiin pintaverkko, jonka pohjalta 

muodostettiin koko kaasutilavuuden täyttävä polyhedraalinen laskentaverkko. 

Pakokaasun puhdistusjärjestelmän kuorirakenteen ja kaasutilavuuden rajapinnassa 

käytettiin 3 millimetriä paksua prismaattista verkotusta. Prismaattista verkotusta ei 

käytetty eri kaasualueiden välissä, koska se olisi ollut turha alueiden samoista 

kaasuominaisuuksista johtuen. Polyhedraalisen verkotuksen peruskokona käytettiin 10 

millimetriä, mutta joillakin pinnoilla verkotuksen elementtikoko vaihteli määrityksestä 

riippuen. 
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Poistoalueen ulommaisilla pinnoilla pintaelementtikoon annettiin kasvaa pinnasta 

riippuen 20 millimetristä aina 40 millimetriin saakka. Eräisiin kapeimpiin pintoihin 

kammioiden päissä elementtien pintakooksi pyrittiin saamaan 0,5 – 2 millimetriä. 

Poistoputken ja sen kannakkeen välisen pintaelementtiverkon tavoitesuuruus oli 

puolestaan 0,01 ja 0,1 millimetrin välillä. 

Pakokaasujärjestemään tuleva pakokaasuvirta mallinnettiin suoraan järjestelmää 

ympäröivän ilmapatsaan osaksi, jolla oli korkea lämpötila ja virtausnopeus. Näin ollen se 

ei poikennut kemialliselta koostumukseltaan järjestelmää ympäröivästä ilmapatsaasta. 

Ilman fysikaaliset parametriarvot saatiin suoraan CFD-ohjelmiston tietokannasta. 

Ilmapatsaan alkulämpötilana käytettiin 26,85 ℃:sta ja -paineena 101 325 Pascalia eli 

normaalia ilmakehän painetta. Sisään virtaavan pakokaasun lämpötila syöttöputken 

alkupäässä oli 400 ℃ (673.15 K) ja virtausnopeus 50 m/s.  

Simulointimalliin määritettiin painovoiman vaikutus niin, että se oli kuvassa 17 alaspäin. 

Pakokaasun virtaus mallinnettiin yleisesti turbulenttisena, mutta katalyyttikennon 

rakenteesta johtuen kaasun annettiin virrata sitä vastaavan kaasualueen läpi vain 

kohtisuoraan alueen syöttö- ja poistopintoja vastaan. Tämä saatiin aikaan määrittämällä 

kaasun virtausvastus nollaksi tässä suunnassa. Virtaus estettiin  muissa suunnissa 

säätämällä kyseisten suuntien virtausvastus niin suureksi, että virtaus ei ollut niissä 

mahdollista. 

4.2.2 Yhdistetty simulointimalli 

Yhdistetyssä simulaatiossa käytettiin lämmönsiirtymissimulaatioille suositeltua 

implisiittistä laskentamenetelmää. Tiedonvaihto yhdistetyssä simulaatiossa määritettiin 

tapahtumaan 2 sekunnin välein kun taas molempien ohjelmistojen ratkaisijoissa aika-

askeleen pituus asetettiin 6 sekuntiin. Simuloidun aikajakson pituudeksi määritettiin 12 

minuuttia, jotta saatiin vertailukelpoisia tuloksia ajasta riippumattoman simulaation 

kanssa. 

CFD-simulaation yksittäinen aika-askel asetettiin 30 iteraation pituiseksi, koska sillä 

saavutettiin käyttötarkoitus huomioon ottaen riittävän tarkkoja tuloksia. Koska 

tavoitteena oli ennen kaikkea saada vertailukelpoisia tuloksia ajasta riippumattoman 

simulaation kanssa, ei tässä yhteydessä oltu niinkään kiinnostuneita laskentaprosessin 
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ensimmäisten sekuntien aikaisista tapahtumista. Tästä johtuen myöskään yksittäistä aika-

askelta ei ollut tarvetta iteroida kovinkaan tarkasti. 

STAR-CCM+ Documentationin (2017, luku. Specifying Co-Simulation Settings in 

STAR-CCM+) mukaan yhdistetyssä simulaatiossa on tärkeä määrittää, kumman 

ohjelmiston ratkaisija johtaa laskentaa. Lämmönsiirtymisanalyysin ollessa kyseessä 

CFD-ratkaisija asetettiin ohjeiden mukaan johtavaksi, koska pakokaasuvirtauksen lämpö 

aiheutti simuloitavien kohteiden fysikaalisten parametrien muutokset. 

Laskentajärjestyksessä CFD-ratkaisijan annettiin iteroida simulaation ensimmäinen aika-

askel ja muodostaa kaasuvirtauksen alkuvaiheesta riittävän hyvä tulos, jonka perusteella 

FEM-ratkaisija kykeni vuorostaan arvioimaan pakokaasun puhdistusjärjestelmän 

kuorirakenteen lämpötilakentän kehitystä. 

Yhdistetyn simulaation tuloksena syntyi aikariippuvainen lämmönsiirtymishistoria. 

CFD-ratkaisija laski kaasutilavuudessa jokaisen 6 sekunnin pituisen aika-askeleen aikana 

syntyneen lämpötilakentän keskiarvoisen tuloksen ja FEM-ratkaisija laski vastaavan 

tuloksen kuorirakenteelle. CFD-ratkaisijan tulostama konvergenssikuvaaja on esitetty 

työn lopussa liitteessä 1. Konvergenssikuvaajasta nähdään, että eri residuaalien 

keskimääräiset arvot tasoittuvat laskennan edetessä eikä divergenssiä esiinny. Kuvaajassa 

olevan yhdistetyn simulaation lämpötilakäyrän kehittymisen perusteella voidaan päätellä, 

että analyysin jatkaminen vielä muutamalla minuutilla olisi voinut tuoda tulosta vieläkin 

lähemmäs täyttä tasapainotilaa. Ero ei tosin olisi kovinkaan suuri nykyiseen tulokseen 

verrattuna. 

4.2.3 Ajasta riippumaton simulointimalli 

Ajasta riippumattomassa simulaatiossa lämmönsiirtyminen pakokaasuvirtauksesta 

pakokaasun puhdistusjärjestelmän kuorirakenteeseen laskettiin kokonaan CFD-

ratkaisijassa niin, että systeemissä saavutettiin lämpötasapaino. Kuorirakenteen 

verkotuksessa käytettiin thin layer-komentoa, jossa 3 millimetriä ohuemmat kuoren osat 

verkotettiin kolmella 1 millimetrin paksuisella laattaelementtikerroksella. Verkotusta on 

havainnollistettu kuvassa 19, joka on otettu poistoputken pään alueelta. 
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Kuva 19. Thin layer-verkotus. 

Muut kuoren osat verkotettiin polyhedraalisella elementtityypillä käyttäen edellä 

esitettyjä yleisiä kokoasetuksia. Prismaattista verkotusta ei kuitenkaan käytetty kuten 

kaasutilavuusgeometrioiden verkottamisessa. Eri materiaaliominaisuuksista huolimatta 

koko mallin elementtiverkko voitiin luoda ilman epäjatkuvuuskohtia. Simulaatiossa 

suoritettiin 5000 iteraatiota, koska se oli todettu sopivaksi määräksi aikaisemman 

kokemuksen perusteella. Lopuksi CFD-simulaatiossa mallinnettuun kuorirakenteeseen 

syntynyt lämpötilakenttä kopioitiin FEM-ratkaisijan kuorirakennemallin elementtiverkon 

solmupisteisiin jännitys- ja siirtymäanalyysejä varten. 

Ajasta riippumattoman lämmönsiirtymissimulaation konvergenssikuvaaja on esitetty 

työn lopussa liitteessä 2. Kuvaajan perusteella voidaan sanoa, että simulaatiosta saadut 

tulokset ovat konvergoineet riittävän hyvin. Periaatteessa laskettavien iteraatioiden määrä 

olisi voitu rajoittaa jopa alle 3000:een. Laskennan jatkuvuutta kuvaavassa käyrässä 

ilmenee ajoittain voimakkaita piikkejä, joiden ilmenemissyystä ei ole varmaa tietoa.  

Piikit aiheutuvat mahdollisesti siitä, että virtauksen luonteesta johtuen sille ei saada 

määritettyä selkeää tasapainotilaa. Tällöin konvergenssi jää niin sanotusti huojumaan 

aiheuttaen häiriöitä residuaalikäyriin. 
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4.3 Simulointimallit FEM-ratkaisijassa 

4.3.1 Yleistä FEM-malleista 

Pakokaasun puhdistusjärjestelmän kuorirakenteen simulointimalleissa käytettäväksi 

elementtityypiksi valittiin kvadraattinen tetraedrielementti ja sen keskimääräiseksi 

suuruudeksi asetettiin 3 millimetriä kuvan 20 mukaisesti. Kyseessä olevaan 

elementtityyppiin päädyttiin, koska sillä kuorirakenteen verkottaminen onnistui 

automaattisesti ilman geometrian tarkempaa ositusta. Pienellä elementtikoolla vältyttiin 

puolestaan verkotusvirheiltä. 

   

Kuva 20. Kuorirakenteen verkotus tetraedrielementeillä. 

Tässä työssä kuorirakenteen materiaalina oli austeniittinen ruostumaton teräs (EN 1.4301 

AISI 304) taulukon 1 mukaisilla materiaaliparametriarvoilla. Arvot saatiin Euro Nioxin 

taulukosta kimmokerrointa lukuun ottamatta. Taulukossa on esitetty vain simulaatioissa 

käytetyn kimmokertoimen pyöristetyt raja-arvot.  
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Ruostumaton teräs mallinnettiin lineaarisesti kimmoisena materiaalina eikä plastisuutta 

otettu huomioon. Kimmokerroin on lämpötilariippuvainen ja sen tarkemmat arvot yhden 

asteen lämpötila-askelluksella laskettiin Rusinekin et al. (2008, s. 1751) teknillisestä 

raportista saadulla yhtälöllä 

𝐸(𝑇) =  𝐸0 {1 −
𝑇

𝑇m
exp [θ ∗ (1 −

𝑇m

𝑇
)]},      (50) 

missä   𝑇m on teräksen sulamispiste [1600 K], 

𝐸0 on teräksen kimmokerroin absoluuttisessa nollapisteessä 

   [≈212 GPa] ja 

θ on teräksen karakteristinen homogeeninen lämpötila [≈0,9]. 

Kutakin lämpötilaa vastaavat kimmokertoimen arvot syötettiin taulukkomuodossa 

suoraan FEM-ratkaisijaan. Rusinekin et al. (2008, s. 1752 ja 1759) teknillisestä raportista 

saadut materiaaliparametriarvot on esitetty suoraan kaavassa käytettyjen symbolien 

selitteiden perässä. Poissonin vakiona käytettiin yleistä arvoa 0,3. 

Taulukko 1. Pakokaasun puhdistusjärjestelmän kuorirakenteen materiaaliparametreja. 

 

Kuorirakenteen kiinnitysreikiin mallinnettiin kiinnityselementeiksi halkaisijaltaan 9 

millimetrin pultit kuvan 21 mukaisesti. Niitä ei kuitenkaan mallinnettu 

Tiheys (20 ℃)

Lämpölaajenemiskerroin (20 - 400 ℃)

Lämmönjohtavuus (20 ℃)

Lämpökapasiteetti (20 ℃)

Kimmokerroin (26,85 - 400 ℃)

  00  
𝑘𝑔

𝑚3
 

1 ,5 ∗ 10−6   −1 

15  
𝑊

𝑚 ∗  
 

≈ 211,2 − 1  ,2  𝑀𝑃𝑎]

500   
 

𝑘𝑔 ∗  
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lämmönsiirtymissimulaatioihin niiden vähäisen merkityksen takia. Pultin kannan 

halkaisijaksi määritettiin 18 millimetriä niin, että sen alapinta oli sidottu kaikkien 

vapausasteidensa suhteen kiinnityslaipan yläpintaan. 

 

Kuva 21. Pulttiliitoksen mallintaminen. 

Pulttien kierreosat mallinnettiin palkkielementeillä. Koska tässä yhteydessä ei oltu 

kiinnostuneita pultteihin kohdistuvista jännityksistä ja siirtymistä, arvioitiin elementtien 

sopivaksi kooksi 2 millimetriä. Pulttien kierreosien kannanpuoleiset päät kiinnitettiin 

kaikkien vapausasteidensa suhteen kiinteästi pultin kannan alapintaan. Toispuoleiset 

vapaat päät kiinnitettiin tilavuusavaruuteen kiinteästi kaikkien vapausasteidensa suhteen. 

Pulttien joustavan kierreosan pituudeksi määritettiin 6 millimetriä. Tämä vastasi 

tilannetta, jossa järjestelmän runko oli kiinnitetty kiinnitysrei’istään 3 millimetriä 

paksuun seinämään sen läpi menevällä pulttiliitoksella. Pulttien materiaalina käytettiin 

samaa ruostumatonta terästä kuin kuorirakenteessakin. 

Poistoputken ja sen kannakkeen sijainti on merkitty kuvaan 15 yksityiskohtana 1, jonka 

suurennos on esitetty puolestaan kuvassa 22. Osien välillä olevan raon 

molemminpuolisten pintojen välille määritettiin rajoiteyhtälö siten, että vain niiden 

tangentiaalinen liike toistensa suhteen oli sallittua. Näin estettiin osien painuminen 

toistensa sisään. Syöttöputken alkupään leikkauspinta kiinnitettiin tilavuusavaruuteen 

siten, että vain rotaatiovapausasteet oli sallittu. Poistoputken pään annettiin puolestaan 

liikkua vapaasti aksiaalisessa suunnassa. 
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Kuva 22. Poistoputken pää kannakkeineen. 

4.3.2 Simulaatioiden suorittaminen 

Yhdistettyä lämmönsiirtymissimulaatiota varten pakokaasun puhdistusjärjestelmän 

kuorirakenteen FEM-mallin geometriaan määritettiin CFD-simulaation kanssa 

tiedonvaihdossa olevat pinta-alueet. Tiedonsiirto ratkaisijoiden välillä määritettiin 

tapahtumaan aiemmin kuvatulla tavalla. Simulaation aikana CFD-ratkaisijan kanssa 

keskustellut malli kopioitiin FEM-ratkaisijassa uudeksi malliksi samaan piirrepuuhun, 

johon määritettiin aiemmin kuvatut pulttiliitokset ja muut kuorirakenteen liikkeeseen 

vaikuttavat reunaehdot. 

Kopioidun mallin elementtimuoto ja -koko säilytettiin samana, mutta elementtityyppi 

vaihdettiin jännitys- ja siirtymäanalyysiin sopivaksi. Kyseinen simulaatio suoritettiin näin 

syntyneellä uudella mallilla lämmönsiirtymissimulaation tavoin 12 minuutin 

ajanjaksolla. Keskimääräinen kuorirakenteen jännitystila laskettiin jokaisesta 

lämmönsiirtymishistorian aika-askelarvosta. Askelpituutena käytettiin tässäkin 

tapauksessa 6 sekuntia. 

Kuten aiemmin jo todettiin, suoritettiin ajasta riippumaton lämmönsiirtymissimulaatio 

kokonaisuudessaan CFD-ratkaisijassa. FEM-ratkaisijaa käytettiin siis vain 

kuorirakenteen jännitys- ja siirtymäsimulaatiossa. Kuorirakenteen lämpötilakenttä 

kopioitiin lämmönsiirtymissimulaatiosta FEM-mallin elementtiverkon solmupisteisiin. 

Laskenta-analyysissä käytettiin edellä kuvattuja reunaehtoja. 
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5 TULOSTEN TARKASTELU 

5.1 Lämpötilakentät 

Kaikki seuraavien kuvien lämpötilat on esitetty Kelvin-asteikolla. Kuvassa 23 on 

näkyvillä yhdistetyn ja ajasta riippumattoman lämmönjohtavuusanalyysin 

kaasuvirtauksen lämpötilakentät. Yhdistetyn simulaation lämpötilakenttäkuvissa on aina 

näkyvillä viimeistä aika-askelta vastaavat arvot.  

                  

Kuva 23. Kaasuvirtauksen lämpötilakenttä vasemmalta lukien yhdistetyssä ja ajasta 

riippumattomassa simulaatiossa. 

Kuvasta 23 huomataan, että lämpötilakenttiin ei synny eri simulointimenetelmillä 

huomattavia eroja. Sama asia todetaan myös kuvasta 24, jossa on esitetty pakokaasun 

puhdistusjärjestelmän yläosan alueella olevan kaasuvirtauksen lämpötilakenttä. 
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Kuva 24. Kaasuvirtauksen lämpötilakenttä vasemmalta lukien yhdistetyssä ja ajasta 

riippumattomassa simulaatiossa. 

 

Kuva 25. Kaasuvirtauksen lämpötilakenttä yhdistetyssä simulaatiossa. 

  

Kuva 26. Kaasuvirtauksen lämpötilakenttä ajasta riippumattomassa simulaatiossa. 
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Kuvissa 25 ja 26 on esitetty järjestelmän alaosan alueella olevan kaasuvirtauksen 

lämpötilakenttä kummallakin simulointimenetelmällä laskettuna. Kuvista nähdään, että 

yhdistetyssä simulaatiossa alakammion ulkopinnassa reiän kohdalla on havaittavissa 

vastoin ajasta riippumatonta simulaatiota yleisestä ulkolämpötilasta poikkeava 

lämpötilakenttä. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että yhdistetty simulaatio ei ehdi 

saavuttamaan kaasuvirtauksen suhteen täyttä tasapainotilaa 12 minuutin aikana ja kaasu 

virtaa vielä simulaation lopussakin reiän läpi. 

Kuvissa 27 ja 28 on esitetty pakokaasun puhdistusjärjestelmän kuorirakenteen 

lämpötilakenttä kummallakin simulointimenetelmällä laskettuna. Tässä tapauksessa 

kuorirakenteen ulommaisen seinämän pinnassa on havaittavissa hienoinen lämpötilaero, 

mikä tosin selittyy todennäköisimmin skaalauksen epätarkkuudella. Lämpötilakentissä 

ylitetään paikoin sisään virtaavan kaasun lämpötila muutamalla asteella. Tämä virhe on 

kuitenkin selitettävissä laskennan epätarkkuudella ja sen merkitys voidaan olettaa 

merkityksettömäksi. 

                                      

Kuva 27. Kuorirakenteen lämpötilakenttä yhdistetyssä simulaatiossa. 



 

60 

 

                                     

Kuva 28. Kuorirakenteen lämpötilakenttä ajasta riippumattomassa simulaatiossa. 

5.2 Lämpöjännityskentät 

Seuraavissa kuvissa on esitetty pakokaasun puhdistusjärjestelmän kuorirakenteeseen 

lämpökuormituksesta aiheutuvia von Mises -kokonaisjännityksiä. Jännitysarvot on 

ilmoitettu Pascaleina. Koska rakenteeseen kohdistuvien jännitysten skaala on hyvin laaja, 

on yleiskuvissa käytetty kahta eri skaalausta, jotta jännitystilaa voitaisiin tutkia riittävän 

tarkasti. Väripalkeissa ja lämpötilakentissä oleva harmaa ja musta väri ilmaisevat 

jännitysarvoja, jotka jäävät skaalauksen ulkopuolelle. 

Yhdistetyn simulaation jännityskentissä on aina näkyvillä viimeistä aika-askelta 

vastaavat arvot. Kuvassa 29 on näkyvillä yhdistetyn simulaation lämpökuormasta saatu 

kuorirakenteen jännitystila niin, että skaalauksen maksimiarvo on 3000 MPa. Tätä 

suurempia jännityksiä esiintyi vain pistemäisillä alueilla, eikä niitä ole mielekästä esittää 

yleiskuvissa. Kuvassa 30 on esitetty vastaavat jännitykset ajasta riippumattomassa 

simulaatiossa. 
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Kuva 29. Kuorirakenteen jännityskenttä yhdistetyssä simulaatiossa. 

                                         

Kuva 30. Kuorirakenteen jännityskenttä ajasta riippumattomassa simulaatiossa. 
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Kuvista 29 ja 30 voidaan todeta, että kummallakin laskentamenetelmällä 

kuorirakenteeseen syntyy jännityskeskittymiä samoihin paikkoihin. Myös jännitysten 

suuruus on samalla tasolla, mikä olikin odotettavissa johtuen hyvin toisiaan vastaavista 

lämpötilakenttien arvoista kummassakin tapauksessa. Kuvissa 31 ja 32 jännityskentät on 

esitetty niin että arvot on skaalattu välille 500 MPa ja 3000 MPa. Huomataan, että tässäkin 

tapauksessa kummankin simulaation laskemissa jännityskentissä ilmenee samansuuruisia 

jännityskeskittymiä samoilla alueilla. 

                                     

Kuva 31. Kuorirakenteen jännityskenttä yhdistetyssä simulaatiossa. 
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Kuva 32. Kuorirakenteen jännityskenttä ajasta riippumattomassa simulaatiossa. 

Kuvista 31 ja 32 nähdään, että erisuuruisia jännityskeskittymiä syntyy useisiin eri 

paikkoihin. Tässä yhteydessä huomio kiinnittyy kuitenkin kohtiin, joissa on havaittavissa 

jännityksiä laajemmalla alueella. Kuvassa 33 on esitetty syöttöputken alkupäähän 

kohdistuvat jännitykset yhdistetyssä ja ajasta riippumattomassa simulaatiossa. Korkea 

jännityskeskittymä putken sisäreunassa johtuu siitä, että putken pään pinta on kiinnitetty 

translaatioakseleidensa suhteen jäykästi tilavuusavaruuteen. 

Kuvassa 34 on esitetty poistoputken juureen syntynyt jännityskeskittymä, joka ilmenee 

symmetrisenä kummassakin simulaatiossa. Ilmiö aiheutuu luultavasti kuvissa 25 ja 26 

nähtävästä huomattavasta kaasun lämpötilaerosta putken seinämien eripuolella kohdassa, 

jossa putki kulkee pitkittäiskammion läpi. 
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Kuva 33. Jännityskenttä syöttöputken päässä ylhäältä alaspäin lukien yhdistetyssä ja 

ajasta riippumattomassa simulaatiossa. 

                    

Kuva 34. Jännityskenttä poistoputken juuressa vasemmalta lukien yhdistetyssä ja ajasta 

riippumattomassa simulaatiossa. 
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Kuvissa 35 ja 36 on esitetty yhdistetyssä ja ajasta riippumattomassa simulaatiossa 

yläkammion reuna-alueella ilmenevä jännityskeskittymä. Vastaava jännityskenttä 

alakammiosta on nähtävillä kuvissa 37 ja 38. Jännityskeskittymä sijaitsee kummassakin 

tapauksessa kolmen eri kaasualueen risteyskohdassa seinämän osana toimivan 

metallilaipan alueella. Voidaan päätellä, että huomattavat jännitysarvot johtuvat 

rakenteen lämpötilaeroista. Lämpö johtuu sisimmältä kaasualueelta metallilaipan kautta 

ulospäin. Laipan sisäkehä kuumenee kaasun korkeasta lämpötilasta johtuen 

voimakkaasti, mutta sen molemminpuoliset viileämmät kaasualueet jäähdyttävä sitä 

samanaikaisesti. Kuorirakenteen ulkopuolinen ilmamassa johtaa puolestaan lämpöä 

tehokkaasti pois laipan ulkokehältä. 

 

 

 

Kuva 35. Jännityskenttä yläkammiossa yhdistetyssä simulaatiossa järjestelmän ulko- ja 

sisäpuolelta esitettynä. 

 

 

Kuva 36. Jännityskenttä yläkammiossa ajasta riippumattomassa simulaatiossa 

järjestelmän ulko- ja sisäpuolelta esitettynä. 
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Kuva 37. Jännityskenttä alakammiossa yhdistetyssä simulaatiossa järjestelmän ulko- ja 

sisäpuolelta esitettynä. 

 

 

Kuva 38. Jännityskenttä alakammiossa ajasta riippumattomassa simulaatiossa 

järjestelmän ulko- ja sisäpuolelta esitettynä. 

Kuvissa 39 ja 40 on esitetty jännityskenttä kuorirakenteessa kummallakin 

simulointimenetelmällä laskettuna niin, että maksimijännitysarvoksi on asetettu 500 

MPa. Kuvista nähdään, että kummassakin tapauksessa jännityskentässä ilmenee 

huomattavaa vaihtelua kuoren eri osissa. Jännityskentät vastaavat hyvin toisiaan, vaikka 

yhdistetyn simulaation minimijännitys on jonkin verran suurempi kuin vastaava ajasta 

riippumattoman simulaation jännityskentän arvo. Tämä voi johtua siitä, että yhdistetyssä 

simulaatiossa käytetty 12 minuutin aika ei aivan riitä täydelliseen lämpötilojen ja siitä 

aiheutuvien jännitysten tasapainotilan saavuttamiseen kuorirakenteessa. 
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Kuva 39. Kuorirakenteen jännityskenttä yhdistetyssä simulaatiossa. 

                                             

Kuva 40. Kuorirakenteen jännityskenttä ajasta riippumattomassa simulaatiossa. 
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Kuvassa 41 on näkyvillä suurennokset kuvaan 15 merkityistä yksityiskohdista 2 ja 3, 

joiden alueelle kohdistuvat kaikkein korkeimmat yhdistetystä simulaatiosta saadut 

jännityshuiput. Yksityiskohdan 2 jännityspisteen vaikutus rakenteeseen on esitetty 

leikkauskuvassa 42 järjestelmän sisäpuolelta käsin.  Kuvissa 43 ja 44 vastaavat 

huippuarvot on esitetty ajasta riippumattomassa simulaatiossa, jossa saavutetaan 

matalampi jännitysarvon minimi. Jotta skaalauksista saataisiin samanlaiset, on 

kummassakin tapauksessa skaalauksen minimiarvoksi valittu yhdistetyn simulaation 

minimiarvo. 

 

    

Kuva 41. Yksityiskohdat  2 ja 3 vasemmalta lukien yhdistetyssä simulaatiossa. 

 

Kuva 42. Leikkauskuva kuorirakenteen alakammiosta yhdistetyssä simulaatiossa. 
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Kuva 43. Yksityiskohdat 2 ja 3 vasemmalta lukien ajasta riippumattomassa 

simulaatiossa. 

 

Kuva 44. Leikkauskuva kuorirakenteen alakammiosta ajasta riippumattomassa 

simulaatiossa. 

5.3 Lämpösiirtymäkentät 

Seuraavissa kuvissa 45 ja 46 on esitetty pakokaasujärjestelmän kuorirakenteen 

kokonaissiirtymä yhdistetyssä ja ajasta riippumattomassa simulaatiossa. Kaikki 

siirtymien arvot on ilmoitettu metreinä. Tässä yhteydessä tarkempi siirtymien tutkiminen 

jätetään vähemmälle ja tyydytään vertaamaan pelkästään kummallakin 

simulointimenetelmällä saatuja tuloksia koko kuorirakenteessa. 
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Kuva 45. Kuorirakenteen kokonaissiirtymä yhdistetyssä simulaatiossa. 

                                          

Kuva 46. Kuorirakenteen kokonaissiirtymä ajasta riippumattomassa simulaatiossa. 
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Kuvista 45 ja 46 huomataan, että suurimmat siirtymät kuorirakenteessa saavutetaan 

poistoputken loppupäässä. Tämä on hyvin ymmärrettävää, koska kuvien 27 ja 28 

lämpötilakentistä voidaan nähdä, että poistoputki lämpenee lähes kauttaaltaan 

kuorirakenteen sisään virtaavan pakokaasun lämpötilaan. Putki laajenee tällöin eniten 

suuntaan, jossa sen liike on esteetöntä. Pulttien välittömässä läheisyydessä siirtymää ei 

ilmene ollenkaan. Kiinnitys on siis lämpökuormitukseen nähden riittävän tukeva.  

Yhdistetty ja ajasta riippumaton simulaatio antavat kuorirakenteen ulommaiseen pintaan 

poistoputken ympärille hieman erisuuruiset siirtymät. Ero on kuitenkin korkeintaan alle 

millimetrin luokkaa, mikä johtuu todennäköisesti pienistä lämpötilakentän eroista 

kummassakin simulaatiomenetelmässä sekä skaalauksen epätarkkuudesta. Myös 

siirtymäkenttien yhdenkaltaisuuden perusteella voidaan simulaatioiden todeta kuvaavan 

kuorirakenteen fysikaalisia ominaisuuksia tasapainotilassa hyvin. 
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6 YHTEENVETO 

Tämän työn tärkeimpänä tavoitteena oli saada selville, miten CFD-ratkaisijasta saatu tieto 

kuuman pakokaasun käyttäytymisestä pakokaasun puhdistusjärjestelmässä ja lämmön 

siirtymisestä järjestelmän kuorirakenteeseen saataisiin siirrettyä FEM-ratkaisijaan niin, 

että se voisi puolestaan laskea tästä lämpökuormasta kuorirakenteeseen aiheutuvia 

lämpöjännityksiä ja -siirtymiä. Työssä selvisi, että sama laskenta-analyysi voidaan 

toteuttaa sekä ratkaisijoiden välisenä yhdistettynä ajasta riippuvana simulaationa että 

ajasta riippumattomana laskenta-analyysinä. Työn päätarkoitus ei ollut saada 

mahdollisimman realistisia tuloksia vaan nimenomaan verrata kahdella eri tavalla saatuja 

tuloksia keskenään.  

Kaikkien geometrioiden luominen ja muutosten tekeminen niihin SolidWorksissa 

osoittautui hyväksi perustaksi simulointimallien luomisessa. CFD- ja FEM-ratkaisijan 

omat piirtotyökalut ovat alkeellisia ja niitä kannattaa käyttää korkeintaan ohjelmaan 

tuodun geometrian piirreviivojen luomiseen. Sekä kaasutilavuus- että solidimallin 

luominen samassa ohjelmassa varmisti myös niiden fyysisen yhteensopivuuden. Työn 

lähtökohtana oli, että kaasuvirtauksen ja pakokaasujärjestelmän kuorirakenteen 

ominaisuuksia haluttiin analysoida niihin parhaiten soveltuvilla ohjelmilla. Menetelmä 

osoittautui erittäin käyttökelpoiseksi muun muassa siksi, että CFD-ratkaisija mahdollisti 

lämmönsiirtymissimulaation asetusten säätämisen suoraan käyttöliittymässään. 

Laskenta-analyysin toisessa vaiheessa FEM-ratkaisijassa suoritetut jännitysanalyysit 

vaativat kuitenkin paikoin ominaisuuksien manuaalista syöttämistä tiedostoihin. 

Kumpaankin laskentatapaan perustuvat simulointimallit tuottivat toisiaan vastaavia 

tuloksia muutaman suureyksikön tarkkuudella. Tulos on todella hyvä, koska yhdistetyssä 

simulaatiossa tieto lämpötilakentän suuruudesta kummassakin simuloitavassa 

geometriassa eri ratkaisijoiden välillä vaihdetaan erillisellä algoritmilla kun taas ajasta 

riippumattomassa simulaatiossa kaikki lämpötilakentät ratkaistaan samassa algoritmissa. 

Lämpöjännitys- ja lämpösiirtymäanalyysi perustuivat simulaatioprosessin ensimmäisessä 

vaiheesta saatuihin lämpötilakenttiin. Siksi oli tärkeää, että lämmönsiirtymissimulaatio 

onnistui ja tulokset olivat mahdollisimman tarkkoja. Simulointiprosessin ensimmäisessä 

vaiheessa syntynyt virhe olisi voinut muuttua moninkertaiseksi prosessin edetessä. 
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Tässä työssä yhdistetyssä laskentaprosessissa simuloitu 12 minuutin ajanjakso ei täysin 

vastannut ajasta riippumattomassa simulaatiossa saavutettua tasapainotilaa. Tämä 

aiheutti todennäköisimmin suurimman osan eri suureiden arvokentissä ilmenevistä 

eroista simulointimallien välillä. Yhdistetty simulaatio voitaisiin laskea uudestaan 

vaikkapa 20 minuutin ajanjaksolla, jolloin lopputuloksen tarkkuus paranisi entisestään. 

Tässä työssä ruostumattoman teräksen plastisuutta ei otettu ollenkaan huomioon ja 

teräksen ajateltiin olevan täysin lineaarisesti kimmoista. Kuorirakenne käyttäytyi tämän 

takia suhteellisen jäykästi, mikä mahdollisti rakenteeseen syntyvät korkeat 

jännityskeskittymät. Reaalielämässä pakokaasun puhdistusjärjestelmän 

kuorirakenteeseen muodostuu käytön aikana huomattavia lämpötilaeroja ja 

huippulämpötilat voivat olla useita satoja asteita. Materiaalin plastisuus on elastisuuden 

tavoin lämpötilariippuvainen ja sen huomioonottaminen muuttaisi tuloksia varmasti. 

Kuorirakenteen jäykkyyteen vaikutti myös käytetty tetraedraalinen elementtityyppi. 

Lähtökohtaisesti laajat kuorirakenteet pitäisi mallintaa kuorielementeillä ja 

solidielementtejä tulisi käyttää vain geometrisesti monimutkaisten mallien luomiseen. 

Kuorirakenne mallinnettiin tässä tapauksessa kokonaan tetraedrielementeillä niiden 

helpon käytettävyyden takia. Myös kuorielementtien soveltuvuutta 

lämmönjohtavuussimulaatiossa tutkittiin, mutta niitä ei voitu hyödyntää tämän työn 

yhteydessä työläämmän mallinnuksen takia. 

Tetraedrielementit eivät sovellu tasaisen kuoren mallintamiseen myöskään siksi, että 

ohuiden levyjen poikkileikkaukseen ei saada mahdutettua useampaa elementtikerrosta. 

Tällöin jännitysten jakautuminen levyn poikkileikkauksessa voi vääristyä. Asian voisi 

korjata kontinuumien kuorielementtien käyttö, joita voidaan kasata päällekkäin levyn 

poikkileikkauksen suunnassa. Näiden elementtien soveltuvuutta lämmönjohtavuus-, 

lämpöjännitys- ja lämpösiirtymäsimulaatioon olisi syytä tutkia tarkemmin. 

Simulointimallit tulisi verkottaa siten, että monimutkaisten geometrioiden läheisyydessä 

elementtiverkon tiheys olisi suurempi kuin alueilla, joissa geometria on tasaisesti jatkuva. 

Tässä työssä kuorirakenne päädyttiin verkottamaan kauttaaltaan 3 millimetrin suuruisilla 

elementeillä, koska käytetyn FEM-ratkaisijan oma verkottaja ei ollut riittävän 

käyttökelpoinen mallin yksityiskohtaiseen verkottamiseen. Verkottamiseen liittyvät 

pulmat kuitenkin vähenevät, kun siirrytään käyttämään yksinkertaisempia 
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kuorielementtejä. Kuorirakenteen geometria mallinnettiin FEM-ratkaisijassa yhtenä 

osana. Tällä tavoin koko mallin elementtiverkosta tuli täysin yhtenäinen, mikä osaltaan 

vaikutti tulosten tarkkuuteen. Tosin jos järjestelmää olisi pilkottu useampaan osaan kuten 

suurempien mallien yhteydessä on tehtävä, olisi verkotuksen ominaisuuksien tarkempi 

määrittäminen osakohtaisesti olla huomattavasti helpompaa. 

Työn pohjalta ja edellä mainittujen seikkojen lisäksi olisi hyvä tutkia yleisesti solidi- ja 

pintaelementtiverkkojen yhdistämistä kuorirakenteen laskenta-analyysissä. 

Vaihtoehtoisesti laajoissa kuorissa voitaisiin käyttää hexaedraalista 

solidielementtiverkkoa. Pintaelementtien käyttö vähentää simulaatiossa kuluvan ajan 

määrää, mutta siitä saatavan kokonaishyödyn suuruutta olisi hyvä arvioida tarkemmin. 

Vielä ei ole tiedossa, millä tavalla mallinukseen ja laskemiseen käytetyn ajan suhde 

saatavien tulosten tarkkuuteen on optimaalinen. Tieto tästä kertyy eri variaatioiden ja 

kokemuksen myötä. 

Haastetta työn suorittamiseen loi käsiteltävän aihealueen laajuus. Työhön varatussa ajassa 

kaikkien kolmen käytetyn ohjelmiston hallinta tuli opetella riittävällä tasolla. Sen jälkeen 

tutkittiin ohjelmien erityistoimintoja ja niiden mahdollistamia ominaisuuksia mallinnus-  

ja laskentaprosesseissa. Kun tutkittavan aiheen teoriaan oli perehdytty tarkemmin ja sen 

keskeisimmät osat oli kirjoitettu ylös, suoritettiin itse laskenta-analyysit. Työhön 

kirjoitettiin myös asioita, jotka vaativat jatkossa lisätutkimuksia. Ottaen huomioon työn 

laajuuden ja käytettävissä olleen ajan voidaan työn todeta onnistuneen hyvin. 
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Liite 1. Yhdistetyn simulaation konvergenssikuvaaja. 
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Liite 2. Ajasta riippumattoman simulaation konvergenssikuvaaja. 

 

 



 

 

 


