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De uitwerking van het idee wordt minder eenvoudig door de bij te houden 

administratie. Hier is gekozen voor de volgende opzet: 

We verzamelen alle in aanmerking komende en door 2 knooppunten begrensde 

lijnen uit de konstruktie en wel zo dat elke lijn slechts éénmaal voor- 

komt. Daarna wordt per lijn een tussenpunt gecreëerd op bovengenoemde 

wijze. Tenslotte worden m.b.v. leo, de verzamelde lijnen en de gevonden 

tussenpunten het nieuwe array len Samengesteld. Door te hernummeren 

worden nu eventuele gaten in de nummering geëlimineerd en het laagste 

knooppuntnurmner op 1 gebracht. 



1 ,  Inleidina 
Met de momenteel in gebruik zijnde meshgeneratoren worden elementen 

gegenereerd die men tweedimensionaal als polygonen en driedimensionaal 

als veelvlakken kan beschrijven. De hoekpunten zijn dan tevens knoop- 

punten van het element. Wil men, i.v.m. daaraan verbonden faciliteiten, 

deze elementen van meer knooppunten voorzien, dan kan o f  de te gebrui- 

ken meshgenerator worden aangepast, of een aparte procedure worden ge- 

realiseerd die dit voor alle meshgeneratoren kan uitvoeren. Voor deze 

laatste methode is hier gekozen, vooral vanwege het feit dat de bruto 

bandbreedte maar weinig "groter" wordt. Dit houdt in dat wanneer de 

oorspronkelijke elementverdeling een minimale brutobandbreedte zou 

leveren, ook de getransformeerde elementverdeling een minimale bruto- 

bandbreedte levert. Omgekeerd zal een oorspronkelijk slechte brutoband- 

breedte door de transformatie nooit verbeterd worden, want in de proce- 

dure TRANSELI, die de transformatie uitvoert, wordt getracht om tussen- 

punten. zo te kiezen dat ze begrensd worden door zowel de minimale als 

de maximale numerieke waarde van de knooppunten van het element. 

Hoewel de in TRANSELI gebruikte werkwijze geschikt is voor transformatie 

van zowel polygonen als veelvlakken, is in de huidige procedure gekozen 

voor de beperking tot polygoontransformatie.Meesta1 ~ zullen de extra knoop- 

punten op de middens der zijden van het element gesitueerd worden zoals 

bij TRIM6, TTJBAL6i,TRIAX6 en QUAM8, soms echter ook op het midden van een 

diagonaal In het element zoals bij OUAM9. 

2. Aanroep 

procedure TIZANSELi (ieQ , ien, stuur j ; 
integer array les, len, stulisL*? ; 

leo: het oude elementlokatie-array bevat de knooppunten per element 

vóór de transformatie, en wel gerangschikt naar elementtype, 

zoals in array stuur wordt beschreven. De genoemde knooppunten 

zijn hier dus hoekpunten van het element. Als kmin en kmax 

het laagste resp. het hoogste knooppuntnummer vertegenwoordigen, 

dan is het i.v.m. de ekonomie van het uit te voeren rekenwerk 

wenselijk dat alle tussen kmin en kmax gelegen knooppunten ge- 

bruikt worden dat dat kmin = l .  

dit array bevat aanwijzingen over de manier waarop leo is ge- 

vuld en len gevuld moet worden. Als leo n groepen elementen 

bevat, dan is stuur als volgt gevuld: 

- - 
stuur: 
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- ,e stuur i2.i-13 = cijferkode voor het type van de i 

stuur [2*i] = aantal elementen van de ie groep 

stuur [21cn+i] = O, 

De cijferkode is gebaseerd op ASKA-gebruik en heeft de volgende 

elementgroep 

betekenis: 

Na een aanroep van de procedure is het array stuur als volgt 

over schreven : 

stuur [2Xi-,l] = aantal tussengevoegde knooppunten voor de i 

stuur [2m+l i = totaal aantal tussengevoegde knooppunten. 
het nieuwe elementlokatie array wordt door de procedure gevuld 

waarbij de elementvolgorde dezelfde is als in leo, en de numme- 

ring het best gelllustreerd wordt aan de hand van de lokale 

knooppuntsnummering: 
1 2 3  

1 2 3 4 - 1 2 3 4 5 6 7 8  I 

1 2 3 4 - 1  2 3 4 5  6 7  8 9 

In de nieuwe situatie komen de onderstreepte nummers overeen 

met de oorspronkelijke hoekpunten en de niet onderstreepte nummers 

zijn tussengevoegde knooppunten. Bij het QUAM9-element bevindt 

het 9e knooppunt zich geografisch tussen het le en 3e knooppunt 

uit de oorspronkelijke situatie. 

De nleuwe knooppuntsnummering bevat geen gaten en h e t  l aags te  

knooppuntnummer is i .  

e 

elementgroep. 

len: 

- 1 2 3 4 5 6  - - - 
- - - 
- I - - 

3. Werkwii ze 
Het idee dat aan deze procedure ten grondslag ligt is eenvoudig. Om de 

brutobandbreedte niet onnodig te vergroten moeten tussenpunten gekozen 

worden waarvan de waarde begrensd wordt door het laagste en het hoogste 

knooppuntsnummer van het element. Hieraan wordt voldaan door een tcrssen 

kl en k2 gelegen punt de exakte of meest nabij liggende nog vrije 

waarde van (kl+k2)/2 te geven. Het is duidelijk dat daartoe het oor- 

spronkelijke knooppuntenbestand moet worden opgeblazen. Op heuristische 

gronden is voor de nu behandelde elementen het getal 4 gekozen. De ver- 

wachting i s  dus dat het aantal nieuw te genereren knooppunten niet meer 

dan 3 maal het oude aantal knooppunten bedraagt. 


