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LUSAS – harjoitus, tasoristikon FEM-analyysi. 
 
 
Kuvan tasoristikon sauvojen AB, BC, 
CD, DE, EF, FG ja GA poikkileikkauksen 
ala 2

1 mm814A =  ja sauvojen AF, BF, 
BE, ja CE poikkileikkauksen ala 

2
2 mm642A = . Sauvojen materiaalin 

kimmomoduuli 23 mm/N10210E ⋅=  ja 
mm2000L1 = , mm3000L2 = . Kuormi-

tukset ovat N5000FFF 321 === . 
 
 

 
Mallinnuksen aloitus: 
Käynnistetään LUSAS Modeller ja valitaan tuote LUSAS Analyst Plus > OK. Valitaan vaih-
toehto Create new model >OK. Annetaan New Model keskusteluikkunassa tarvittavat tie-
dot. > OK. Yksiköt valitaan vain tulostusta varten, käyttäjän on huolehdittava, että kaikki 
annetut numeroarvot ovat valitussa yksikköjärjestelmässä. 
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Geometrian mallinnus: 
Klikataan hiiren oikealla näppäimellä tyhjää malli-ikkunaa ja poistetaan pikavalikos-
ta muut valinnat paitsi Geometry… (tee tarvittava määrä operaatioita). Valitaan sit-
ten pikavalikosta Labels… ja ruksataan Properties keskusteluikkunassa Point Na-
me ja Line Name. > OK. LUSAS näyttää nyt jatkossa tehtävät pisteet ja viivat sekä 
niiden nimet malli-ikkunassa. 

 
 

 
 
Tehdään ristikon nurkkiin pisteet valikosta 
Geometry > Point > Coordinates… aukeavas-
sa Enter Coordinates ikkunassa. Kun 3 co-
lumns on valittuna, koordinaatit annetaan tau-
lukkomuodossa. Taulukkoon saa lisää vaaka-
rivejä tabulaattorinäppäimellä. Jos 3 columns 
ei ole valittuna, koordinaatit erotetaan toisis-
taan puolipisteellä tai välilyönnillä. Desimaali-
lukuja annettaessa käytetään desimaalipilk-
kua. Pisteitä ei tarvitse välttämättä tehdä kaik-
kia yhdellä kerralla. Virheellisen pisteen saa 
poistettua valitsemalla sen malli-ikkunassa hii-
ren vasemmalla näppäimellä ja painamalla 
sitten Delete näppäintä. 
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Tehdään nurkkapisteiden välille sauvoja vastaavat viivat. Viiva tehdään kahden pis-
teen välille valitsemalla ensin ensimmäinen pisteistä hiiren vasemmalla näppäimel-
lä ja sitten toinen Shift näppäin alas painettuna ja napsauttamalla 
sitten työkalurivin New Line painiketta. Ennen uuden viivan tekoa 
napsautetaan malli-ikkunan tyhjää kohtaa edellisen valinnan pois-
tamiseksi. Virheellisen viivan saa poistettua valitsemalla sen hiiren 
vasemmalla näppäimellä ja painamalla sitten Delete näppäintä. 
 

 
 

 
Valmis geometria on yllä olevan kuvan mukainen. Va-
semman reunan puunäkymässä on päällimmäisenä 
Layers välilehti, josta näkyy, että malli-ikkunassa ovat nä-
kyvissä tasot Geometry ja Labels. Tehdään seuraavaksi 
mallin välitallennus Save painikkeesta tai File valikosta. 
 
Laskentamallin ominaisuudet: 
Laskentamallin ominaisuudet tehdään Attributes valikos-
ta. Ominaisuuksia ovat mm. verkot (Mesh), geometriat 
(Geometric), materiaalit (Material), tuennat (Support) ja 
kuormitukset (Loading). Kun ominaisuus tehdään Attribu-
tes valikosta, se tulee näkyviin puunäkymän Attributes 
välilehdelle (kolmas vasemmalta). Ominaisuuksia liitetään 
geometriaan valitsemalla ensin halutut geometriset objek-
tit malli-ikkunassa hiiren vasemmalla näppäimellä (moni-
valinta Shift näppäimen avulla tai ikkunoimalla) ja vetä-
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mällä sitten ominaisuus hiiren vasen näppäin alas painettuna puunäkymästä malli-
ikkunaan ja pudottamalla se sinne (pudotuskohdalla ei ole väliä). 
 

Tehdään viivoihin liitettävä 
tasoristikon sauvaelementti-
verkko. Valitaan Attributes > 
Mesh > Line… ja täytetään 
avautuva Line Mesh ikkuna 
viereisen kuvan mukaisesti. 
Tässä tapauksessa jokaiseen 
viivan tulee vain yksi element-
ti, mikä näkyy kohdasta Num-
ber of divisions. Huomaa, että 
puunäkymä siirtyy Attributes 
välilehdelle ja tehdyn verkon 
nimi tulee näkyviin. 
 
Liitetään tehty verkko kaikkiin 
viivoihin. Valitaan kaikki viivat 
ja vedetään ja pudotetaan 
puunäkymästä verkon nimi 
(verkko_1) malli-ikkunaan. 
LUSAS tekee nyt viivoihin 
elementtiverkon, jota voidaan 
tarkastella malli-ikkunassa. 
 

 
 

Siirrytään puunäkymässä 
Layers välilehdelle ja poiste-
taan tasot Geometry ja Labels 
(valitaan hiirellä ja painetaan 
Delete näppäintä). Lisätään 
malli-ikkunan pikavalikosta 
Mesh taso ja hyväksytään sen 
Properties ikkuna oletusase-
tuksin (OK). Lisätään edelleen 
Labels taso, jonka Properties 
ikkunassa valitaan Node Na-
me ja Element Name sekä 
muutetaan Font… painikkeen 
avulla fonttikooksi 12. Verkko 
ja sen numerointi on seuraa-
van kuvan mukainen. 
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Verkon tarkastelun jälkeen poistetaan 
Mesh ja Labels taso ja otetaan näky-
viin Geometry taso (hyväksytään 
Properties ikkuna oletusasetuksin), 
jotta voidaan liittää geometriaan lisää 
ominaisuuksia. 
 
 
 
Tehdään tarvittavat kaksi poikkipinta-
ala Attributes valikosta. 
 
 
 
Valitaan Attributes > Geometric > Li-
ne…ja Geometric Line ikkunasta 
Usage pudotusvalikosta Bar/Link. 
Annetaan ensin Value kohdassa en-
simmäinen poikkipinta-ala ja nime-
tään ominaisuus (ala_1), painetaan 
Apply näppäintä (ikkuna ei sulkeudu). 
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Tehdään sitten toinen poikkipinta-ala 
(ala_2) ja painetaan OK näppäintä 
(ikkuna sulkeutuu). Tehdyt geometri-
at tulevat näkyviin puunäkymän Attri-
butes välilehdelle. 
 
 
 
Liitetään poikkipintojen geomet-
riaominaisuudet seuraavaksi viivoi-
hin. Valitaan sauvoja AB, BC, CD, DE, 
EF, FG ja GA vastaavat viivat malli-
ikkunassa ja vedetään puunäkymästä 
ala_1 malli-ikkunaan ja pudotetaan sin-
ne. Napsautetaan hiirellä malli-ikkunan 
tyhjää kohtaa valinnan poistamiseksi. 
Valitaan sauvoja AF, BF, BE, ja CE 
vastaavat viivat ja vedetään puunäky-
mästä ala_2 malli-ikkunaan ja pudote-
taan sinne. Viivoihin liitetyillä sauvaele-
menteillä on nyt poikkipintatiedot. 
 
 
 

 
Tehdään tarvittava mate-
riaali Attributes valikosta. 
Valitaan Attributes > Ma-
terial > Isotropic…, anne-
taan Isotropic ikkunassa 
kimmomoduulin arvo ja 
nimetään materiaali vie-
reisen kuvan mukaisesti. 
Napsauttamalla OK pai-
niketta, materiaali teras 
tulee puunäkymän Attri-
butes välilehdelle. Liite-
tään tehty materiaali 
kaikkiin viivoihin. Valitaan 
kaikki viivat ja vedetään 
ja pudotetaan puunäky-
mästä materiaalin nimi 
malli-ikkunaan. Viivoihin 
liitetyillä sauvaelementeillä 
on nyt materiaalitiedot. 
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Seuraavaksi tehdään mallissa tarvittavat tuennat (kiinteä nivel nurkassa G ja liikku-
va nivel nurkassa A). Valitaan Attributes > Support > Structural… ja tehdään Struc-
tural Supports ikkunassa tuennat xy_kiinni ja x_kiinni alla olevan kuvan mukaisesti. 
 

 
Liitetään tehdyt tuennat malliin. Valitaan nurkkaa G vastaava piste ja vedetään ja 
pudotetaan xy_kiinni puunäkymästä malli-ikkunaan. Napsautetaan hiirellä malli-
ikkunan tyhjää kohtaa valinnan poistamiseksi. Valitaan nurkkaa A vastaava piste ja ve-
detään ja pudotetaan x_kiinni puunäkymästä malli-ikkunaan. Kummankin pudotta-
misen yhteydessä tuleva Assign Support ikkuna hyväksytään oletusasetuksin. Tu-
kipisteiden kohdalla olevista solmuista on nyt kiinnitetty tuentaa vastaavat vapaus-
asteet. Tuentaa vastaavat nuolisymbolit tulevat malli-ikkunassa näkyviin napsaut-
tamalla työkalurivin Supports on/off painiketta. 
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Lopuksi tehdään mallissa tarvittava pistekuormitus (5000 N nurkissa B, C ja D). 
Valitaan Attributes > Loading > Structural > valitaan Structural Loading ikkunassa 
Concentrated > Next > Annetaan Concentrated ikkunassa kuormituksen arvo ja ni-
metään kuormitus (FY_5000_alas) > Finish. 

 
 

 
 
 
Liitetään kuormitus malliin. Valitaan nurkkia B, C ja D vastaavat pisteet, vedetään ja 
pudotetaan FY_5000_alas puunäkymästä malli-ikkunaan. Pudottamisen yhteydes-
sä tuleva Loading Assignment ikkuna hyväksytään oletusasetuksin. Kuormitetuissa 
solmuissa on nyt niihin kuuluvat voimat. Kuormitusta vastaavat symbolit tulevat 
malli-ikkunassa näkyviin napsauttamalla työkalurivin Loading on/off painiketta. 
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Seuraavassa kuvassa on malli-ikkunassa Geometry taso ja tuentaa ja kuormituksia 
havainnollistavat nuolisymbolit. 
 

 
 
Laskentamalli on valmis, joten tallennetaan se Save painikkeesta tai File valikosta. 
 
Tehtävän ratkaiseminen: 
 
Ratkaisu suoritetaan LUSAS Solver ohjelmalla, jonka voi käyn-
nistää työkalurivin Solve Now painikkeesta. Tällöin ratkaisu teh-
dään oletusasetuksin. 

 
 
 
 
Toinen mahdollisuus käynnis-
tää ratkaisu on valita File vali-
kosta vaihtoehto LUSAS Datafi-
le…, jolloin voidaan tarvittaessa 
muuttaa asetuksia. Käynnistyk-
sen jälkeen avautuu LUSAS 
Datafile ikkuna. 
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LUSAS Datafile ikkunan Advanced painikkees-
ta avautuu Advanced Solution Options ikkuna, 
joka täytetään kuvan mukaisesti, jolloin out-
tulostiedostoon tulevat elementtien normaali-
voimat sekä solmusiirtymät ja tukireaktiot 
 
Hyväksytään LUSAS Datafile ikkuna oletusase-
tuksin Save painikkeesta, jolloin LUSAS tallen-
taa ratkaisijaa varten dat-syöttötiedoston. Teh-
tävän ratkaisu suoritetaan välittömästi, kun Sol-
ve now on valittuna. Ratkaisun aikana ei voi 
operoida LUSASilla, kun Wait for solution on 
valittuna. Kun Load results on valittuna, LUSAS 
avaa ratkaisussa syntyvän mys-tulostiedoston 
mdl-mallitiedostoon. 
 

Ratkaisun aikana näkyy mustapohjainen ratkaisu-ikkuna, johon tulee näkyviin rat-
kaisun vaiheita kuvaavia ilmoituksia. Jos ratkaisu onnistuu, viimeinen ilmoitus on 
LUSAS RUN SUCCESSFULLY COMPLETED. Jos mallissa on virheitä tai ratkaisu 
ei muuten onnistu, päättyy ratkaisuyritys virheilmoitukseen. Virheilmoituksia saa 
tarkempaa tietoa avaamalla malliin liittyvä out-tiedosto tekstieditoriin, jolloin mallis-
sa olevat virheet löytyvät yleensä helposti. 
 

 
 
 
Kun malli on ratkaistu onnistuneesti, palataan LUSAS Modelleriin. LUSAS Datafile 
ikkunassa tehdyn valinnan Load results johdosta mys-tulostiedosto avautuu mdl-
mallitiedoston ohella, joka näkyy puunäkymän Loadcases välilehdellä (neljäs va-
semmalta, Loadcase 1). Tulosten tarkastelu eli jälkikäsittely on näin mahdollista. 
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mys-tulostiedosto voidaan avata yksinäänkin 
LUSAS Modelleriin jälkikäsittelyä varten, mutta 
tällöin mallin muuttaminen ei ole mahdollista. 
Kaikki muutokset malliin tehdään mdl-tiedoston 
ollessa avoimena LUSAS Modellerissa. 
 

 
Jälkikäsittely: 
 
Myös jälkikäsittelyssä voidaan laatia kuvia esim. verkosta ja sen numeroinneista tai 
kuormituksesta ja tuennasta, kuten jo esikäsittelyvaiheessa tuli esille. 
 
Laaditaan ristikon siirtymäkuva. Otetaan malli-ikkunaan näkyviin aluksi vain Mesh 
taso ja sitten vielä Deformed Mesh taso. Jälkimmäisen tason Properties ikkunan 
välilehdellä Deformations ruksataan kohta Window summary ja välilehdellä Mesh 
valitaan sopiva kynä muodonmuutoskuvan piirtämiseen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kynän asetusten muuttamiseksi klikataan 
Choose Pen… painiketta, klikataan avautuvan 
Pen ikkunan jotain Set… painiketta, annetaan 
viivan tyyli ja paksuus Set Pen ikkunassa, klika-
taan Choose Pen ikkunan vastaavaa viiva-
painiketta, jolloin palataan Properties ikkunan 
Mesh välilehdelle. Piirretään Deformed Mesh 
klikkaamalla OK painiketta (seuraava kuva). 
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Laadittu muodonmuutoskuva (kuten muut-
kin malli-ikkunaan laaditut kuvat) voidaan 
tulostaa paperille File valikosta tai työkalu-
rivin tulostuspainikkeesta tai liittää teksti-
dokumenttiin kopioi-liitä toiminnolla tavan-
omaiseen Windows tyyliin. 
 
Pitempiaikaiseen käyttöön tarkoitetut kuvat 
tallennetaan kuvatiedostoiksi, joita voidaan 
myöhemmin tarkastella esim. LUSAS Ex-
pose ohjelmalla. Kuva tallennetaan tiedos-
toksi valitsemalla File > Picture Save…. 

sekä nimeämällä tiedosto ja valitse-
malla tiedoston tyyppi. LUSAS Expo-
sen tiedostotyyppi on *.pic. Muut 
mahdolliset tallennustyypit näkyvät 
yllä olevasta kuvasta. 
 
 
Viereisessä kuvassa on edellä ole-
vasta siirtymäkuvasta tallennettu tie-
dosto ristikko_kuva1.pic avattu LU-
SAS Expose ohjelmaan. 
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Laaditaan ristikon normaalivoimakuva. Otetaan malli-ikkunaan näkyviin aluksi vain 
Mesh taso ja sitten Diagrams taso. Jälkimmäisen tason Properties ikkunan Diagram 
Plot välilehdellä valitaan Force/Moment - Bar ja Fx ja Diagram Display välilehdellä 
ruksataan Label values ja Window summary, asetetaan % of element length arvoon 
40 ja Significant figures arvoon 3. Valitaan sopiva kynä ja piirretään normaalivoima-
kuva klikkaamalla OK painiketta. 
 

 

 
 
Tallennetaan normaalivoimakuva tiedostoksi, valitaan File > Picture Save…. ja an-
netaan tiedostonimeksi ristikko_kuva2.pic. 
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Laaditaan ristikon normaalijännityskuva. Otetaan malli-ikkunaan näkyviin aluksi 
vain Mesh taso ja sitten Diagrams taso. Jälkimmäisen tason Properties ikkunan Dia-
gram Plot välilehdellä valitaan Stress - Bar ja Sx(Fx) ja Diagram Display välilehdellä 
ruksataan Label values ja Window summary, asetetaan % of element length arvoon 
40 ja Significant figures arvoon 3. Valitaan sopiva kynä ja piirretään normaalijänni-
tyskuva klikkaamalla OK painiketta. 
 

 

 
 
 
Tallennetaan normaalijännityskuva tiedostoksi, valitaan File > Picture Save…. ja 
annetaan tiedostonimeksi ristikko_kuva3.pic. 
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Kuvien lisäksi jälkikäsittelyssä voidaan laatia valittuja tuloksia sisältäviä tekstitiedos-
toja. Tehdään tekstitiedosto, joka sisältää solmusiirtymät. Valitaan Utilities valikosta 
Print results wizard… ja valitaan aukeavassa Results Entity ikkunassa Displace-
ment ja Component. Klikataan Finish painiketta, jolloin aukeaa halutut tulokset si-
sältävä ikkuna.  

 
 

 
 
Tehdään tekstitiedosto, joka sisältää elementtien normaalijännitykset. Valitaan Utili-
ties valikosta Print results wizard… ja valitaan Results Entity ikkunassa Stress – 
Bar, Component sekä Gauss Point. Klikataan Finish painiketta, jolloin aukeaa halu-
tut tulokset sisältävä ikkuna.  

 

 
 
 
Tulosikkuna tallennetaan tekstitiedostoksi valitsemalla File > Save As Text. Tu-
losikkunan sisällön voi tulostaa paperille myös suoraan LUSASin File valikosta. 
 


