
KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet, K2019

Kierros 9: Virtaus kappaleiden ympäri (palautus viimeistään to 16.5. klo 13:00)

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

1. Ilmaa  virtaa  kuvan  1  mukaiseen  kanavaan  nopeudella  2,0  m/s  ja  20  asteen  lämpötilassa.  Kanavan
poikkileikkaus on neliö, jonka leveys ja korkeus on 40 cm.

(a) Osoita, että virtaus kanavassa on laminaarista.

(b) Piirrä rajakerros- ja siirtymäpaksuuden jakaumat  :n funktiona ja laske näiden arvot kohdassa  =
3,00 m.

(c) Arvioi,  mikä on keskimääräinen virtausnopeus ja paine rajakerroksen ulkopuolella kohdassa   =
3,00 m, kun sisäänvirtauksessa vallitsee ilmakehän paine.

Kuva 1: Tehtävä 1

2. Tarkastellaan kiitotieltä merenpinnan tasolta nousevaa lentokonetta, kun ilman lämpötila on 20 astetta.
Oletetaan, että koneen siipien yhteenlaskettu pinta-ala on 160 m2 ja että koneen massa on 20500 kg.
Oletetaan, että koneen nostovoima- ja vastusominaisuudet ovat kuvan 2 mukaiset.

(a) Mikä on pienin nopeus, jolla kone voi teoreettisesti nousta ilman laippoja (no flaps) ja yhden laipan
(Trailing edge slotted flap) avulla?

(b) Mikä on a-kohdan tilanteissa vaadittava työntövoima ja teho?

Kuva 2: Tehtävä 2 (Young et al, 2011)



3. Tarkastellaan tykinkuulaa, joka ammutaan lähtönopeudella 80 m/s 45 asteen kulmassa maahan nähden.
Oletetaan, että kuula on sileä rautapallo, jonka halkaisija on 5,0 cm ja tiheys 7870 kg/m3.  Oletetaan
lisäksi, että lennon aikana vastuskerroin on vakio ja otsapinta-alaan referoitu vastuskerroin  = 0,50.

(a) Kirjoita kuulan liikeyhtälö x- ja y-suunnissa.

(b) Laske kuulan lentorata integroimalla liikeyhtälöitä numeerisesti, kun ilman tiheys on 1,23 kg/m3.
Käytä  yksinkertaista  Eulerin  eksplisiittistä  integrointia  (kuvaus  tehtäväpaperin  lopussa).  Kirjoita
palautukseen aikaintegroinnin yhtälöt molemmille nopeuskomponenteille. Piirrä kuulan lentorata ja
määritä, kuinka kaukana kuula osuu maahan, jos maan pinta oletetaan vaakasuoraksi.

(c) Tarkastele, miten pallon lentämä matka muuttuu, jos kuula on alumiinia, jonka tiheys on 2700 kg/m3.
Pohdi, miksi lennetty matka muuttuu tai on muuttumatta.

(d) Pohdi, kuinka perusteltua on olettaa tarkasteltavassa tilanteessa, että kuulan vastuskerroin on vakio.

Eulerin eksplisiittinen integrointi

Eulerin eksplisiittisessä integroinnissa lasketaan liiketilaa askel  kerrallaan lähtien tunnetusta alkuhetkestä
siten, että käytetään ainoastaan edellisen aika-askeleen tilaa hyväksi. Jos liikeyhtälö on muotoa

 ,

saadaan nopeus uudella ajanhetkellä lauseella

 ,

jossa  on aika-askeleen pituus uuden ja vanhan ajanhetken  ja  välillä ja voima lasketaan edellisen
aika-askeleen arvoilla. Uusi koordinaatti saadaan vastaavasti lauseella

 .

Prosessi  on varsin yksinkertaista  toteuttaa  esim.  taulukkolaskentaohjelmassa siten,  että  eri  aika-askeleita
vastaavat arvot ovat omilla riveillään. Edellisen aika-askeleen arvot ovat tällöin edellisellä rivillä ja näihin
voi viitata helposti uuden aika-askeleen yhtälössä.
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