
KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet, K2019

Kierros 6: Potentiaaliteoria (palautus viimeistään to 18.4. klo 13:00)

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

Seuraavista koordinaatistomuunnoksista saattaa olla apua oheisissa tehtävissä:

 

 

1. Tornadon virtauskenttää voidaan approksimoida kaksiulotteisen nielun ja pyörteen summana. Oleta, että
nielun voimakkuus on  ja pyörteen voimakkuus on .

(a) Määritä tornadon potentiaali- ja virtafunktiot sekä nopeuskenttä.

(b) Osoita, että syntyvä nopeuskenttä on pyörteetön.

(c) Piirrä virtaviiva, joka kulkee pisteen  = 25 m,  = 0 m kautta, kun  = -6000 m2/s ja  = 9600 m2/s,
ja laske nopeuden itseisarvo kyseisessä pisteessä.

2. Tarkastellaan seinän vaikutusta pyörteen synnyttämään virtauskenttään. Pyörteen lähellä olevan seinän
vaikutus voidaan kuvata sijoittamalla yhtä voimakas, mutta vastakkaissuuntainen pyörre symmetrisesti
seinän  toiselle  puolelle  (kts.  kuva  1).  Mielivaltaisessa  pisteessä   sijaitsevan  pyörteen  virtafunktio
pisteessä  on muotoa

 .

(a) Osoita, että nopeuskenttä toteuttaa läpitunkemattomuusehdon seinällä.

(b) Laske paine seinällä pisteessä A. Oleta, että paine äärettömän kaukana vastaa ilmakehän painetta.
Vertaa saatua tulosta paineeseen ilman seinää (eli ilman peilattua pyörrettä).

Kuva 1: Tehtävä 2

3. Norsepower  kehittää  Suomessa  roottoripurjeita,  joita  voidaan  käyttää  laivan  propulsion  apuna.
Roottoripurje  on  laivan  kannelle  pystyyn  asennettava  pyörivä  sylinteri,  joka  synnyttää  sopivilla
tuulenkulmilla laivaa eteenpäin työntävän voiman (kts. kuva 2). Laitteen ympärille syntyvää virtausta
voidaan  approksimoida  potentiaaliteorian  avulla.  Tarkastellaan  virtausta  kaksiulotteisesti  sylinteriin
kiinnitetyssä  koordinaatistossa,  jossa  tuleva  virtaus  on  -akselin  suuntaista  (kts.  kuva  3).  Tällöin
virtauskentän potentiaalifunktio on

 .

Tässä  on sylinterin säde ja  sylinterin kulmanopeus (rad/s). Oletetaan, että sylinterin pituus on 24 m ja
halkaisija 4,0 m. Tulevan virtauksen nopeus  = 10 m/s ja sylinterin pyörimisnopeus on 125 rpm. Fluidi
on ilmaa.



(a) Osoita, että annettu potentiaalifunktio toteuttaa läpitunkemattomuusehdon sylinterin pinnalla.

(b) Määritä ja piirrä painejakauma  sylinterin pinnalla.

(c) Laske sylinteriin kohdistuva, tulevaa virtausta vastaan kohtisuora voima integroimalla painejakauma
sylinterin pinnan yli. Huomaa, että kaksiulotteinen tarkastelu antaa voiman per pituusyksikkö.

Kuva 2: Viking Grace alukselle asennettu
roottoripurje (kuva: Viking Line)

Kuva 3: Roottoripurjeen kaksiulotteinen
approksimaatio


	KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet, K2019
	Kierros 6: Potentiaaliteoria (palautus viimeistään to 18.4. klo 13:00)


