TTY I Energia- ja prosessitekniikan laitos

ENER-4010 Virtausoppi
Tentti 2.3.2009
Sallittu kirjallisuus: kaavakokoelma.
Palauta j aettu kaavakokoelma tentin j filkeen.
Alii. tee kaavakokoelmaan merkintOja.

1. Kuva esittaa kahden sfilli6n vfilissa olevaa putkea,
jolla ma~etovoiman avulla siirretaiin vetta. Putken
pituus on L ja sen sisiihalkaisija on d. Kayttiimfillii
yksidimensioisen virtauksen yht1il6it1i, anna kaavat,
joista voidaan laskea putken lapi meneva virtaus, kun
a. virtaus on laminaari.
b. virtaus on turbulentti.
c. Mika on veden nopeus, jos L = 20 m,
d = 1,5 cm, v = 1,5· 10"6 m2/s ja h = 1 m.
2. Kuva esittaa laminaarin virtauksen
kehittymistli kahden levyn viilisessa ~a. Mitka ovat nopeusjakauman
kehittymista hallitsevat diff.yhtfilot?
Tee Navier-Stokesin yhtal6ihin
·tarv:ittavat yksinkertaistukset.
b. Mika on taysin kehittynytta profiilia
hallitseva diff.yhtfil6 reunaehtoineen?
c. Ratkaise tiiysin kehittynyt
nopeusjakauma u(y) kuvan
koordinaatistossa.
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Kuv:~:~aa potentiaalivirtausta, joka syntyy
kun
(tuotto m) ja kiertovirtaus
( sirkulaatio r ) yhdistetaiin.
a. Mika on syntyneen virtauksen
kompleksinen nopeuspotentiaali?
b. Mika on virtafunktio?
c. Mika on mja r, jos kohdassa r = 0,2 m,
v, = 10 m/sja Va= 20 mis?
d. Mika on paine kohdassa r = 0,2 m, jos se
kohdassa r = 0, 1 m on 1 bar?
e. Onko tapaukselle kayt1inn6n sovellutusta?
:fS=7

?l$=5

1Fs = 6
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4. Virtaus kohtaa ohuista levyista muodostuvan
levypaketin. Levyjen pituus on L ja niiden
viilinen etaisyys h. Esita yhtfiliit, joista
voidaan laskea kitkasta aiheutuva painehiiviii
turbulentille virtaukselle, jos
a. h/L on suuri, jolloin rajakerrokset
eivat kohtaa toisiaan?
b. h/L on pieni, jolloin voidaan olettaa
tiiysin kehittynyt sisiipuolinen virtaus?
c. Laske painehiivii:in numeroarvo, jos
L= 0,2m, h=2 mmja U.,= IO mis.
v = l,6·10·5 m2/s. Arvioi tuloksesi
tarkkuutta.
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5. Kuva esittiiii paikallaan o!evaa palloa, jonka tiheys on p. Tietyllii
hetkellii pallo irroitetaan, jolloin se alkaa liikkua alaspain (p > p0 ).
a. Mika on pallon nopeutta hallitseva yhtalii, jos pallon
vastuskerroin Co tiedetiliinja lisiiksi noste otetaan huomioon
(pallon tilavuus on V = :r d 3 / 6)
2

I
:r d
F=C -pU 2 - D
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b. Mika onpallon lopullinen vajoamisnopeus riittiiviinpitkiin
ajanjfilkeen irroituksesta?
c. Mika on lasipallon, d = 5 mmja p = 2700 kg/m3, nopeus
vedessii, jos Co = 0,4
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