
KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet, K2019

Kierros 2: Fluidin liike ja Bernoullin yhtälö (palautus viimeistään to 14.3. klo 13:00)

Kukin  tehtävä  arvostellaan  asteikolla  0-3.  Muista  selittää  ratkaisun  vaiheet. Tarkemmat  ohjeet  ja
arvosteluperusteet löydät kurssin MyCourses -sivuilta.

 1. Fluidin virratessa kappaleen pintaa pitkin, syntyy pinnan lähelle rajakerros, jossa virtauksen nopeus on
hidastunut. Oletetaan, että x-akseli kulkee pinnan suuntaan ja y-akseli on pintaa vastaan kohtisuorassa
suunnassa. Laminaarin virtauksen tapauksessa nopeusjakaumaa rajakerroksessa voidaan approksimoida
funktiolla

, 

      ,

kun . Tässä  on nopeus rajakerroksen ulkopuolella. Paikallinen rajakerrospaksuus on

.

Tarkastellaan tilannetta, jossa  1,0 m/s ja  1,51 ·10-5 m2/s.

(a) Määritä fluidin nopeus pisteissä   1,00 m,   1,00 cm ja   1,01 m,   1,00 cm. Miten
fluidipartikkelien liike muuttuu näiden kahden pisteen välillä?

(b) Määritä nopeuskentän gradientit pisteessä  1,00 m,  1,00 cm. Miten gradienttien komponentit
vertautuvat a-kohdan tulokseen?

(c) Määritä fluidipartikkelin kiihtyvyys pisteessä  1,00 m,  1,00 cm.

 2. Tarkastellaan kuvan mukaista suurta ja avointa vesiallasta, jonka pohjan läheltä lähtee poistoputki. Paine
 (ilmoitettuna suhteessa ilmakehän paineeseen) pidetään vakiona. Oletetaan virtaus kitkattomaksi.

(a) Määritä  tilavuusvirta  putkessa  korkeuden   funktiona.  Oleta,  että  ,  putken  mitat  ja  paine  
tunnetaan.

(b) Mikä ehto paineen  pitää toteuttaa, jotta poistoputkeen virtaa altaasta vettä?

(c) Määritä paine , kun  5,2 m,  3,9 m,  60 cm,  40 cm,  2,5 kPa ja  1000
kg/m3.

Kuva 1: Tehtävä 2



 3. Tarkastellaan kuvan mukaista sylinterimäistä ruiskua, jossa mäntää työnnetään vakiovoimalla . Mäntä
liikkuu tällöin vakionopeudella , ja ruiskussa oleva vesi poistuu suihkuna ilmakehään nopeudella .

(a) Jos virtaus sekä männän ja seinän välinen kontakti oletetaan kitkattomaksi, millä voimalla mäntää
pitää työntää, kun männän nopeus  1 cm/s?

(b) Kuinka suuri voima tarvitaan, jos ruiskun kärjen halkaisija onkin vain 1 mm? Selitä, miksi paine
männän pinnalla muuttuu tässä tilanteessa suhteessa kohdan a tilanteeseen. 

Kuva 2: Tehtävä 3
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