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Tämän kandidaatin työn tavoitteena on selvittää kirjallisuuden avulla, miten 

vastuskerroin määritetään hiukkaselle, ja tutkia esimerkkisovellutuksia sekä -ilmiötä 

missä vastuskerroin ja vastusvoima ovat hyödyllisiä. Tavoitteena on myös tehdä 

käytännön mittaus vastuskertoimen määrittämiseksi. 

Työ on jaettu kahteen osioon: kirjallisuustyöhön ja käytännön mittaukseen. Kirjallisuus 

osiossa tutkitaan kirjallisuuden avulla seuraavia aiheita: vastusvoiman ja vastuskertoimen 

määritelmä, arvojen analyyttinen määrittäminen, arvojen kokeellinen määrittäminen, 

leijupetikattiloiden toiminnassa sekä määrittäminen terminaalinopeudessa.  

Käytännön mittauksessa pyritään määrittämään vastuskerroin pyöreille kuulille. 

Mittauksissa pudotetaan kuulia tietyltä korkeudelta. Kuulille määritetään 

putoamisnopeus nopeuskameran ja jäljitysohjelman avulla. Putousnopeuksista 

määritetään vastuskerroin kirjallisuudesta löytyvien approksimaatioyhtälöiden avulla, 

mitä verrataan oletettuun terminaalinopeuden vastuskertoimeen. Lopuksi vertaillaan 

tuloksia ja tarkastellaan niiden järkevyyttä. 

Tuloksiksi mittauksesta saatiin järkeviä vastuskertoimien arvoja 

approksimaatioyhtälöiden avulla. Niistä ja kirjallisuusosasta huomataan, että 

vastuskertoimelle ei ole olemassa yksinkertaista tulosta vaan sen laskeminen perustuu 

käytännön mittauksilla saatuihin kuvaajiin ja approksimaatioyhtälöihin. 
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

Roomalaiset aakkoset 

𝐴  pinta-ala   [m2] 

𝐹  voima   [N] 

𝐺  gravitaatiovoima  [N] 

𝐾  korjauskerroin  [-] 

𝐿  karakterestinen mitta  [m] 

𝑉  tilavuus    [m3] 

𝑑  halkaisija   [m] 

𝑓  funktio   [-] 

𝑔  gravitaatio vakio  [m/s2] 

𝑚  massa   [kg] 

𝑣  suhteellinen nopeus  [m/s] 

Kreikkalaiset aakkoset 

∆𝑝  painehäviö   [Pa] 

𝜇  dynaaminen viskositeetti  [kg/(ms)] 

𝜌  tiheys   [kg/ m3] 

𝜑  pallomaisuus   [%] 

Dimensiottomat luvut 

𝐶𝐷  vastuskerroin 

𝐶𝐹   voimakerroin 
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𝐿

𝑑
  pituussuhde  

𝜀

𝑑
  pinnankarheussuhde 

𝑅𝑒  Reynoldsin luku 

Alaindeksit 

D  vastus 

F  voima 

g  kaasu 

N  noste 

p  kappale/hiukkanen 

peti  petiin kohdistuva 

t  terminaali 

v  tilavuus 

Lyhenteet 

BFB  Kuplapetikattila 

CFB  Kiertopetikattila 

CFD   Numeerinen virtausdynamiikka (Computational Fluid 

  Dynamics) 
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1 JOHDANTO  

Vastuskerroin liittyy vahvasti virtausdynamiikkaan ja sen tutkimiseen. Vastusvoima ja 

vastuskerroin ovat tyypillisiä ilmiöitä, joita on tutkittu monissa tutkimuksissa. 

Tärkeimpiä vastusvoiman ja vastuskertoimen tutkimusaloja ovat esimerkiksi olleet 

lentotekniikka ja kilpa-autoilu. Näillä tutkimusaloilla on ollut tärkeää pyrkiä 

minimoimaan vastuskerroin ja vastusvoima suunnitteilla olevaan lentokoneeseen tai 

autoon. Tällaisia tutkimuksia on järjestetty tuuli- ja vesitunneleissa. (Munson, Young et 

al. 2002, s. 573, White 2003, s. 486-487 ja 494-497) 

Vastusvoiman teoria on heikkoa ja puutteellista, sekä sen tulokset perustuvat suurimmalta 

osin kokeellisiin tuloksiin (White 2003, s. 476-478). Tästä syystä tämä kandidaatintyö on 

jaettu kahteen erilliseen osaan. Ensimmäinen osa on kirjallisuustyö, jonka tarkoituksena 

on tutkia vastuskertoimen ja vastusvoiman välistä yhteyttä, niille löytyviä määritelmiä, 

määrittelytapoja sekä millaisia mahdollisia esimerkkisovellutuksia ja -ilmiöitä niille 

löytyy. Aiherajauksena käsitellään seuraavia aiheita: analyyttinen määrittäminen, 

kokeellinen määrittäminen, leijutus leijupetikattiloissa sekä terminaalinopeus. 

Toinen osa on käytännön mittaus. Mittauksen tarkoituksena on tehdä käytännön koe 

vastuskertoimen määrittämiseksi pyöreille kuulille. Mittausosiossa käydään läpi 

mittausjärjestelyt, putoamisnopeuksien määrittäminen, vastuskertoimien määrittäminen 

sekä tulosten tarkastelu ja vertailu. 
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2 VASTUSVOIMA JA VASTUSKERROIN 

2.1 Määritelmä 

Vastusvoima on voima, mikä kohdistuu kappaleeseen, kun kappale on fluidivirtauksessa. 

Tyypillisesti virtaava fluidi on vettä, ilmaa tai jotain kaasua. Vastusvoima yhdistetään 

tyypillisesti ilmavastukseen.  (Hoerner Sighard 1965, s. 22) 

Vastuskerroin on vastusvoiman ja virtauksen dynaamisen voiman suhde (White 2003, s. 

314). Virtauksen dynaaminen voima riippuu virtaukseen asetetun kappaleen suuruudesta 

ja muodosta (Hoerner Sighard 1965, s. 24). 

Vastuskerroin jaetaan myös kahteen eri pienempään komponenttiin: pinnan karheudesta 

aiheutuvaan kitkavastukseen ja kappaleen virtaukseen aiheuttamasta painehäviöstä 

johtuvaan painevastukseen (Munson, Young et al. 2002, s. 573-578, White 2003, s. 478-

480). Painevastus on suuresti riippuvainen kappaleen muodosta, joten vähentääkseen 

kokonaisvastuskerrointa ja vastusvoimaa, on kappaleen virtaviivainen muotoilu tärkeää. 

(White 2003, s 478-481). Tässä työssä vastuskerrointa käsitellään kuitenkin 

kokonaisvastuskertoimena. 

Vastuskerroin on myös riippuvainen virtausnopeudesta. Puristumattomassa virtauksessa 

vastuskerroin riippuu Reynoldsin luvusta. Kun virtausnopeus kasvaa tarpeeksi suureksi 

eli lähestytään äänennopeutta, riippuu vastuskerroin sekä Reynoldsin luvusta, että 

Machin luvusta. Kun virtausnopeus on yliäänistä ja ollaan puristuvan virtauksen alueella, 

riippuu vastuskerroin vain Machin luvusta. (White 2003, s. 491-492) Tässä työssä 

käsitellään tapauksia puristumattomassa virtauksessa eli Machin luku on alle 0,3. 

Vastuskertoimen ja vastusvoiman, kuten muidenkin virtaukseen liittyvien ongelmien 

määrittäminen analyyttisesti on yleensä liian vaikeaa. Joten niiden määrittämiseksi täytyy 

tehdä käytännön kokeita tai käyttää numeerista virtausdynamiikkaa eli CFD:tä. Suurin 

osa määrityksistä on tehty käytännön mittauksilla esimerkiksi tuuli- tai vesitunneleissa. 

Näiden tuloksista on muodostettu approksimaatioyhtälöitä ja -käyrästöjä 

vastuskertoimelle. (Munson, Young et al. 2002, s. 573, White 2003, s. 293) 
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2.2 Analyyttinen määrittäminen 

Analyyttistä määrittelyä helpottamiseksi on kehitetty dimensioanalyysi –menetelmä, 

jossa tietyn määrän muuttujia omaavat dimensionaaliset ilmiöt saadaan supistettua 

pienempi määräisiksi dimensiottomiksi muuttujiksi.  

Esimerkiksi: 

  𝐹 = 𝑓(𝐿, 𝑣, 𝜌, 𝜇)   (2.1) 

, missä 𝐹 on voima. Se koostuu funktiosta f, jossa muuttujina ovat karakteristinen mitta 

𝐿, joka on esimerkiksi levylle pituus ja pallolle/hiukkaselle sen halkaisija, suhteellinen 

nopeus 𝑣, tiheys 𝜌 ja dynaaminen viskositeetti 𝜇  

Käyttämällä Buckinhamin Pii- teoriaa, yhtälölle 2.1 saadaan dimensioanalyysillä, 

seuraava muoto: 

  
𝐹

𝜌𝑣2𝐿2 = 𝑓(
𝜌𝑣𝐿

𝜇
)   (2.2) 

eli 

  𝐶𝐹 = 𝑓(𝑅𝑒)    (2.3) 

, jossa 𝐶𝐹 on dimensioton voimakerroin ja 𝑅𝑒 on dimensioton Reynoldsin luku, joka on 

funktion 𝑓 muuttuja. (White 2003, s. 294) 

Samalla tapaa voidaan määrittää vastuskerroin. Yhtälö on seuraavaa muotoa: 

𝐶𝐷 =
𝐹𝐷

1

2
∙𝜌𝑣2𝐴

=
vastusvoima

dynaaminen voima
  (2.4) 

Yhtälöstä voidaan ratkaista vastusvoima, jolloin yhtälö on seuraavaa muotoa: 

𝐹𝐷 = 𝐶𝐷
1

2
𝜌𝑣2𝐴   (2.5) 

, jossa 𝐶𝐷 on vastusvoimakerroin, 𝐹𝐷  on vastusvoima ja 𝐴 on virtausta kohtisuoraan oleva 

kappaleen otsapinta-ala.  
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Tämä on yleinen yhtälö vastusvoimalle, jonka löytää useasta lähteestä. (White 2003, 

Hoerner Sighard 1965, Gudmundsson 2014, Munson, Young et al. 2002) 

Yhtälöt 1.4 ja 1.5 ovat kuitenkin tarkkoja vain sileille kappaleille ja kappaleelle, joka on 

kokoon puristumattomassa virtauksessa. Kuitenkin todellisissa tilanteissa kappaleen 

pinta ei ole täysin sileä. Kappaleella voi olla myös pituutta virtausta kohtisuoraan, kuten 

esimerkiksi sylinterillä. Tällaisissa tapauksissa vastuskertoimesta tulee monimutkaisempi 

kolmen dimensiottoman muuttujan funktio. (Munson, Young et al. 2002, s. 421-422, 

White 2003, s. 316) 

Esimerkiksi tietyn pituisen ja tietyn pinnankarheuden omaavan syliterin vastuskerroin on 

seuraavanlainen funktio: 

  𝐶𝐷 = 𝑓(𝑅𝑒𝑑,
𝜀

𝑑
,

𝐿

𝑑
)   (2.6) 

eli vastuskertoimen 𝐶𝐷 arvo riippuu funktiosta, jossa on kolme dimensiotonta muuttujaa: 

Reynolsin luku halkaisijan suhteen 𝑅𝑒𝑑,  pinnankarheussuhde 
𝜀

𝑑
 ja ja pituussuhde 

𝐿

𝑑
. 

Tällaisen funktion tarkka määrittäminen vaatisi tuhansia mittauksia tai laskentaa CFD:llä, 

joten tällaisen kappaleen vastuskertoimen määrittäminen olisi työlästä. Parhaiten 

dimensioanalyysi toimii sileille sylintereille ja palloille, sillä näissä ei ole liikaa 

muuttujia. (White 2003, s. 315-316) 

2.3 Kokeellinen määrittäminen 

Kokeellisessa määrittäminen voidaan tehdä mittaamalla virtauksessa olevan kappaleen 

vastusvoima. Tämä tapahtuu kiinnittämällä kappaleeseen voima-anturi. Yleensä tällaiset 

kokeet tehdään tuulitunnelissa, jossa voidaan tarkasti määrätä ja määrittää virtaavan 

fluidin nopeus sekä muut olosuhteet, kuten ilmankosteus ja virtauksen turbulenttisuus. 

Vastusvoiman mittauksen jälkeen voidaan määrittää vastuskerroin esimerkiksi yhtälöllä 

2.4, kun muut muuttujat ovat tiedossa. Mittaus toteutetaan yleensä monilla 

virtausnopeuksilla, jolloin saadaan piirrettyä kuvaaja Reynoldsin luvun funktiona. 

Tällä tavoin on tehty esimerkiksi Hamut, et al. vuonna 2014 tekemässä tutkimuksessa, 

jossa tehtiin käytännön tuulitunnelikoe 1/18-kokoiselle Nascar- auton pienoismallille. 

Auto asetettiin tuulitunneliin keula virtauksen tulosuuntaan. Autoon kiinnitettiin voima-
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anturi, josta kerättiin tietoa sähköisesti. Vastuskertoimien arvot laskettiin yleisellä 

vastusvoiman yhtälöllä 2.5, jonka jälkeen tulokset kerättiin kuvaajaan Reynoldsin luvun 

funktiona. Saadut tulokset on esitetty kuvassa 1. (Hamut, Rami Salah El-Emam et al. 

2014, s.629-632)   

 

 

Kuva 1: Nascar-auton vastuskerroin Reynoldsin luvun funktiona. Lähteestä: (Hamut, Rami Salah El-Emam 

et al. 2014). 

 

Kuvan 1 yläreunasta löytyy yhtälö vastuskertoimelle mitatulla Reynoldsin luvun alueella. 

Tätä yhtälöä voisi käyttää vastuskertoimen arvioimiseen muissakin tapauksissa, samalla 

Reynoldsin luvun alueilla, samanlaiselle kappaleelle. Kuvassa 1 esiintyvät kuvaaja ja 

yhtälöt ovat tyypillisiä vastauksia, mitä saadaan vastuskertoimelle kokeellisella 

määrittämisellä sekä muilla määritystavoilla. 
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3 TUTKITTUJA SOVELLUTUKSIA JA ILMIÖITÄ  

Tässä osiossa käsitellään esimerkki sovellutuksia ja ilmiöitä, joissa vastusvoima ja 

vastuskerroin ovat merkityksellisiä. Osiossa käsitellään vastusvoimaa ja vastuskerrointa 

leijupetikattila leijutuksessa sekä terminaalinopeudessa. 

3.1 Vastusvoima ja vastuskerroin leijupetikattila leijutuksessa 

3.1.1 Leijupetikattila 

Leijupetikattila on polttokattila, jossa tuotetaan höyryä polttamalla yleensä fossiilisia 

polttoaineita tietyssä hydrodynaamisessa tilassa. Nykyään poltetaan myös biomassaa, 

kuten haketta ja puun kuorta. Hydrodynaamisella tilalla tarkoitetaan sitä tapaa, jolla 

leijupetiä leijutetaan polttokattilassa. Leijutukseen vaikuttaa leijupetikattilatyyppi, joita 

ovat kiertopetikattila (CFB) ja kuplapetikattila (BFB). Keskeisenä erona näiden välillä on 

se, että kuplapetikattilassa leijutettu polttoaineen ja hiekan seos kuplii, mutta ei kierrä 

kattilassa, kuten kiertopetikattilassa. (Basu 2015, s. 4-5) 

Leijupetikattilan käyttämisessä polttokattilana on monia hyötyjä verrattuna muihin 

kattilatyyppeihin. Tärkeimpinä voidaan pitää seuraavia hyötyjä: laaja 

polttoainevalikoima, korkea palamishyötysuhde, tehokas rikinpoisto, pienet NOx-päästöt, 

pieni kattilakoko lämmöntuottoon nähden, pieni tarvittavien polttoaineen syöttöpisteiden 

määrä, nopea sammutus ja säätö sekä käypäisyys ylikriittisiin sovellutuksiin. (Basu 2015, 

s.7-12)  

Kuvasta 2 voidaan nähdä esimerkkirakenteet kuplapeti- ja kiertoperikattilasta 

virtausdynaamisesta näkökulmasta: 
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Kuva 2: Kuplapetikattila (vasemmalla) ja leijupetikattila (oikealla). Leijutusilman tulo ja savukaasujen 

poisto merkattu nuolilla. Muokattu lähteestä: (Basu 2015). 

3.1.2 Leijutus ja vastusvoima 

Polttoaine-tuhka-seoksen eli pedin leijutus lähtee liikkeelle siitä, että sen läpi puhalletaan 

ilmaa. Ilman kulkiessa pedin läpi se aiheuttaa vastusvoiman pedissä oleviin hiukkasiin, 

mikä taas aiheuttaa painehäviön pedin lävitse. Kun puhallettavan ilman virtausnopeutta 

kasvatetaan, painehäviö ja vastusvoima lisääntyvät, kunnes vastusvoima kasvaa yhtä 

suureksi tai suuremmaksi kuin hiukkasiin vaikuttava painovoima. Tällöin pedissä olevat 

hiukkaset alkavat leijumaan. Yksittäisen hiukkasen vastusvoiman ja vastuskertoimen 

määrittäminen pedissä on haastavaa, joten petiä käsitellään yleensä kokonaisuutena. 

(Basu 2015, s. 20-22) 

Tässä tilanteessa petiin kohdistuva vastusvoima voidaan siis määritellä seuraavasti: 

  𝐹𝐷,𝑝𝑒𝑡𝑖 =  ∆𝑝𝐴𝑝𝑒𝑡𝑖   (3.1) 

jossa ∆𝑝 on painehäviö pedin läpi ja 𝐴𝑝𝑒𝑡𝑖 on pinta-ala, jolle peti on levittäytynyt. 

Leijuttamiseen liittyvät vahvasti myös minimileijutusnopeus ja minimikuplimisnopeus. 

Minimileijutusnopeus on sanansa mukaan se puhalletun ilman pienin nopeus, jolla 

tietynlainen peti saadaan leijumaan. Kun puhalletun ilman nopeutta eli leijutusnopeutta 
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kasvatetaan, pedin lävitse alkaa kulkemaan ilmakuplia. Pienin leijutusnopeus, jolla tämä 

tapahtuu, on minimikuplimisnopeus. (Basu 2015, s. 22-24) 

Leijutettavat hiukkaset ja leijutusnopeus vaikuttavat siihen, kuinka peti käyttäytyy 

leijuttaessa. Peti voi laajentua, eli pedissä olevat hiukkaset levittäytyvät suuremmalle 

alueelle sivu- ja pystysuunnissa. Peti voi myös kanavoitua, jolloin petiin ilmestyy 

hetkellisiä ilmanvirtauskanavia, jotka voivat olla koko pedin korkuisia. (Basu 2015, s. 23-

27) 

3.1.3 Hiukkasten jaottelu 

Hiukkaset jaetaan leijututusominaisuuksiensa mukaan neljään eri Geldarin-ryhmään, 

joita ovat A, B, C ja D. Ryhmiin jaon on tehnyt Geldart vuonna 1973, jotta 

ymmärrettäisiin miten hiukkaset käyttäytyvät leijuttaessa. Esimerkiksi A ja D ryhmien 

hiukkaset eivät käyttäydy samoin vastaavissa leijutus olosuhteissa. (Basu 2015, s. 343) 

A-ryhmän hiukkasia käyttävät molemmat leijupetikattilatyypit. Niiden 

perusominaisuuksiin kuuluu helppo leijuttaminen, mutta suuri pedin laajeneminen, kun 

minimileijutusnopeus ylitetään. (Ibid) 

B-ryhmän hiukkaset ovat tyypillisiä CFB-kattiloiden leijutushiukkasia. Tämän ryhmän 

hiukkaset saadaan leijutettua helposti ja peti alkaa kuplimaan heti 

minimileijutusnopeuden saavutuksen jälkeen. (Ibid) 

C-ryhmän hiukkaset ovat todella pienikokoisia, minkä takia hiukkasten leijuttaminen on 

vaikeaa. Leijutusta vaikeuttaa se, että hiukkasten pienestä koosta johtuen, hiukkasten 

väliset voimat ovat samaa luokkaa painovoiman kanssa. Tämän ryhmän hiukkasten 

leijuttamiseen tarvitaan erikoistekniikoita. (Ibid) 

D-ryhmän hiukkaset ovat muihin ryhmiin verrattuna suurikokoisia. Niiden leijuttaminen 

vaatii suurta leijutusilman nopeutta ja aiheuttaa yleensä leijupedin kanavoitumista. (Ibid)  

Taulukossa 1 on esitelty tarkemmin tyypillisiä leijutusominaisuuksia hiukkasryhmille. 
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Taulukko 1: Hiukkasryhmien leijutusominaisuuksia. Tiedot: (Basu 2015) 

Ryhmä A B C D 

Hiukkaskoko, kun 20-110 μm 110–700 μm <20 μm >700 μm 

Kanavoituminen Pientä Mitätöntä Suurta Mitätöntä 

Laajentuminen Pientä Suurta Keskisuurta Keskisuurta 

Minimi 

kuplimisnopeus 

Pienempi 

kuin minimi 

leijutusnopeus 

Sama kuin 

minimi 

leijutusnopeus 

Ei kuplimista 
Sama kuin minimi 

leijutusnopeus 

Kiinteiden aineiden 

sekoittuminen 
Korkea Keskisuuri Todella pientä Pieni 

Kaasujen takaisin 

sekoittuminen 
Korkea Keskisuuri Todella pientä Pieni 

 

 

3.2  Vastusvoima ja vastuskerroin terminaalinopeudessa 

3.2.1 Vaikuttavat voimat 

Terminaalinopeus voidaan saavuttaa vapaapudottamalla hiukkasta tarpeeksi pitkään. 

Terminaalinopeus on saavutettu, kun hiukkasen nopeus ei enää kiihdy vaan pyrkii 

pysymään vakiona. (Basu 2015, s. 343-344)  

Tällöin hiukkaseen kohdistuvien voimien summa ∑𝐹 on seuraava: 

  ∑𝐹 = 𝐺 − 𝐹𝑁 − 𝐹𝐷 = 0   (3.2) 

, jossa 𝐺 on hiukkaseen vaikuttava maan gravitaatiovoima ja 𝐹𝑁  on hiukkaseen vaikuttava 

nostevoima. 

3.2.2 Vastusvoima ja vastuskerroin 

Hiukkaseen vaikuttava vastuvoima saadaan yhtälöllä 2.5, kun pallon muotoisen 

hiukkasen otsapinta-ala  Ap voidaan määrittää seuraavasti: 

   𝐴𝑝 =
𝜋

4
𝑑𝑝

2   (3.3) 

, jossa dp on hiukkasen halkaisija. 
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Yhtälöön 2.5 tarvitaan myös vastuvoimakerroin CD , jonka approksimointiin löytyy 

kirjallisuudesta erilaisia approksimaatioyhtälöitä ja -kuvaajia. Vastusvoima riippuu 

Reynoldsin luvusta , joka on määritelty yhtälöissä 2.2 ja 2.3. Esimerkiksi lähteestä 

(Ceylan, Altunbaş et al. 2001), löytää pyöreän hiukkasen vastuskertoimen laskuun 

seuraavan approksimaation, kun Reynoldsin luku on 2 ja 400 välillä: 

  𝐶𝐷 =
24

𝑅𝑒
+ 4𝑅𝑒−

1

3   (3.4) 

3.2.3 Terminaalinopeuden ja vastuskertoimen yhteys 

 

Yhtälöön 4.1 sijoittamalla ja supistamalla saadaan seuraava yhtälömuoto: 

  𝜌𝑝𝑔 = 𝜌𝑔𝑔 + 𝐶𝐷
3𝜌𝑔(𝑣𝑔−𝑣𝑝)2

4𝑑𝑝
  (3.5) 

, jossa 𝜌𝑝 on hiukkasen tiheys ja 𝜌𝑔 kaasu tiheys, 𝑔 on maan vetovoiman aiheuttama 

putoamiskiihtyvyys ja (𝑣𝑔 − 𝑣𝑝) on suhteellisen nopeuden määritelmä, jossa 𝑣𝑔on kaasun 

nopeus ja 𝑣𝑝 on hiukkasen nopeus. (Basu 2015, s. 345) 

Hiukkasen tiheys saadaan laskettua seuraavalla yhtälöllä: 

   𝜌𝑝 =
𝑚𝑝

𝑉𝑝 
   (3.6) 

, jossa 𝑚𝑝 on hiukkasen massa ja  𝑉𝑝 on hiukkasen tilavuus.  

 

Terminaalinopeus saadaan selvitettyä, kun tiedetään, että kaasun nopeus 𝑣𝑔 on nolla, joten 

tässä tapauksessa terminaalinopeus 𝑣𝑡 on hiukkasen nopeus 𝑣𝑝. Muokkaamalla yhtälöä 

3.6 saadaan seuraavanlainen yksinkertaisin muoto terminaalinopeudelle: 

  𝑣𝑡 =  √
4 𝑔 𝑑𝑝 (𝜌𝑝−𝜌𝑔)

3 𝐶𝐷 𝜌𝑔
   (3.7) 

Toisaalta, jos tiedetään terminaalinopeus ja halutaan selvittää vastuskerroin niin 

muokkaamalla yhtälöä 3.6 saa yhtälö seuraavan muodon: 
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   𝐶𝐷 =
4 𝑔 𝑑𝑝 (𝜌𝑝−𝜌𝑔) 

3 𝜌𝑔 𝑣𝑡
2     (3.8) 

Yllä olevat yhtälöt sopivat vain pyöreille hiukkasille, sillä terminaalinopeudet ja 

vastuskertoimet voivat olla todella erilaiset pyöreälle ja epäpyöreälle hiukkaselle, vaikka 

niiden koko olisi sama. (Basu 2015, s. 345)  

Jos halutaan selvittää epäpyöreälle hiukkaselle terminaalinopeutta, täytyy sitä esimerkiksi 

korjata korjauskertoimella. Lähteestä (Basu 2015) löytyy seuraava yhtälö: 

  𝑣𝑡,𝑒𝑝ä𝑝𝑦ö𝑟𝑒ä =  𝐾𝑡𝑣𝑡,𝑝𝑦ö𝑟𝑒ä   (3.9) 

, jossa 𝐾𝑡 on korjauskerroin, joka määritellään seuraavilla yhtälöillä:  

   𝐾𝑡 = 0,843 log10[
𝜑

0,065
]    (3.10) 

, kun Re < 0.2 

  𝐾𝑡 = [
4(𝜌𝑝−𝜌𝑔)𝑔𝑑𝑣

3𝜌𝑔(5,31−4,88𝜑)
]

0,5

   (3.11) 

, kun Re > 1000 

, kun 0.2< Re <1000 saadaan korjauskerroin 𝐾𝑡 yllä olevien yhtälöiden interpolaatiolla. 

Yhtälöissä 4.10 ja 4.11 esiintyvät pallomaisuus 𝜑 ja tilavuushalkaisija 𝑑𝑣 määritellään 

seuraavasti: 

  𝑑𝑣 = [
6𝑉𝑝

𝜋
]

1

3
    (3.12) 

  𝜑 =  
𝜋𝑑𝑣

2

𝐴𝑝,𝑜𝑖𝑘𝑒𝑎
    (3.13) 

, jossa  𝐴𝑝,𝑜𝑖𝑘𝑒𝑎 on hiukkasen oikea pinta-ala. 
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4 MITTAUKSET 

Kandityöhön liittyvät mittaukset toteutettiin 20.2.2020 energiatekniikan laboratorioiden 

tiloissa. Mittauksien tarkoituksena on pudottaa kappaleita tietyltä korkeudelta ja kuvata 

niitä suurnopeuskameralla. Kuvauksen jälkeen videoista tai kuvasarjoista tulee saada 

määritettyä kappaleiden nopeus käyttämällä apuohjelmia. Nopeuden avulla määritetään 

kappaleiden vastuskertoimia kirjallisuudesta löytyvien approksimaatioyhtälöiden avulla 

ja olettamalla kappaleet terminaalinopeuksiin. Lopuksi vertaillaan tuloksia ja pohditaan 

niiden luotettavuutta. 

4.1 Mittausjärjestelyt 

Mitattaviksi kappaleiksi valittiin viisi erilaista kuulaa: 22 millimetrin sileä lasikuula, 16 

millimetrin sileä lasikuula, 16 millimetrin karhea lasikuula, 3 millimetrin sileä lasikuula 

ja 3 millimetrin sileä rautakuula. Kuulat on esitelty alla olevissa kuvissa 3, 4 ja 5.  

 

 

 

Kuva 3: 3 millimetrin lasi ja teräskuulat. 

Teräskuulat etualalla. 
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Kuva 4: 22 millimetrin lasikuula 

 

 

Kuva 5: 16 millimetrin karhea ja sileä lasikuula. Karhea kuvassa vasemmalla. 

 

Kuulien tiheyksien selvittämistä varten kuulien massat mitattiin kuvassa 6 esitetyllä 

vaa'alla 
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Kuva 6: Kuulien massojen mittaamiseen käytetty vaaka 

 

Mittauksissa käytetty suurnopeuskamera on Phantom Miro R311. Taustana toimii valkea 

ovi. Kameran ja taustan voi nähdä kuvasta 7. 
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Kuva 7: Kuva mittausjärjestelystä. Etualalla suurnopeuskamera ja taustalla mittausalue. 

 

Kuulat pudotettiin ylhäällä olevasta ritilätason korkeudelta alla olevaan laatikkoon. 

Pudotuskorkeus on noin 2,7 metriä. Ritilätaso ja pudotuskorkeus on nähtävissä kuvissa 8 

ja 9. 
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Kuva 8: Kuva pudotusreiästä. Ritilätason pudotusreikä rajattuna teipillä. Alla näkyy laatikko johon kuulat 

putoavat. 

 

 

Kuva 9: Kalibrointikuva, josta nähdään pudotuskorkeus. 

 

Yhteensä mittauksia toteutettiin 54 kappaletta, joista 7 mittausta tehtiin 22 millimetrin 

lasikuulalla, 8 mittausta kummallekin 16 millimetrin lasikuulille, 16 mittausta 3 

millimetrin rautakuulalle ja 15 mittausta 3 millimetrin lasikuulalle. Mittaukset toteutettiin 

pääasiallisesti 3000 fps (kuvia sekunnissa) kuvausnopeudella. Mittauksia 22 millimetrin 

lasikuulalle ja 3 millimetrin kuulille tehtiin myös 2000 fps ja 1000 fps kuvausnopeuksilla. 
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4.2 Putoamisnopeuksien määrittäminen 

Putoamisnopeuden määrittämiseen käytetään apuna ImageJ -kuvankäsittelyohjelmaa ja 

siihen saatavaa Mosaic -lisäosaa, josta löytyy kappaleiden jäljitysohjelma. Kappaleiden 

jäljitysohjelma vaatii kuvan muokkausta niin, että seurattava kappale näkyy mustana 

valkoisella taustalla, videolla tai kuvasarjassa. Kuvan muokkaus on helppoa mustille ja 

tummille kappaleille, mutta vaaleille kappaleille tämä on haastavampaa. Koska 3 

millimetrin vaalea kappale ei erottunut taustasta tarpeeksi, joudutaan hylkäämään 3000 

fps pienemmät kuvausnopeudet.  Kuvan muokkauksen ja parametrien valinnan jälkeen 

ohjelma piirtää kappaleen kulkuradan ja antaa kappaleen paikkatiedot pikseleinä. Kuvasta 

10 voidaan nähdä esimerkki muokatusta kuvasta ja jäljitysohjelman piirtämästä 

kulkuradasta: 

 

Kuva 10: Kappaleen kulkurata visualisoituna 3 millimetrin rautakuulalle. 

  

Kappaleen liikkuma matka kuvien välillä saadaan selvitettyä paikkatietojen erotuksena. 

Matka saadaan muutettua kuvan 9 ja siinä esiintyvän mittanauhan avulla pikseleistä 

metreiksi tai millimetreiksi. PIV-labin kalibrointityökalun avulla saatiin selvitettyä, että 

1 pikseli vastaa 0,48 millimetriä. Taulukossa 2 on esitelty kuvien väliset ajat eri 

kuvausnopeuksilla. 



23 

 
Taulukko 2: Eri kuvausnopeuksien kuvien väliset ajat. 

Kuvausnopeus  

[fps] 

Kuvien välinen aika  

[ms] 

3000  0,33 

2000  0,50 

1000  1,00 

 

Kappaleen nopeus saadaan määritettyä kuvien välisen matkan ja kuvien välisen ajan 

osamääränä. Seuraavaksi lasketaan jokaiselle mittaukselle keskimääräiset nopeudet 

kuvien välisien matkojen ja aikojen avulla. Lasketaan myös kuvien välisten nopeuksien 

keskihajonta, jotta nopeuksien oikeellisuutta on helpompaa tarkastella. Saadut tulokset 

on esitetty seuraavissa taulukoissa 3, 4, 5, 6 ja 7. 

Taulukko 3: 22 millimetrin kuulan mittauksien keskimääräiset nopeudet ja keskihajonnat. 

Mittaus 

  

Kuvausnopeus  

[fps] 

Kuulan keskimääräinen nopeus 

 [m/s] 

Keskihajonta  

[± m/s] 

1 1000 7,02 0,30 

2 1000 7,13 0,16 

3 2000 7,09 0,11 

4 2000 7,21 0,20 

5 3000 7,33 0,22 

6 3000 7,35 0,23 

7 3000 7,35 0,19 

Keskiarvo - 7,25 0,20 

 

Taulukko 4: 16 millimetrin sileän kuulan mittauksien keskimääräiset nopeudet ja 

keskihajonnat. 

Mittaus 

  

Kuvausnopeus  

[fps] 

Kuulan keskimääräinen nopeus  

[m/s] 

Keskihajonta 

 [± m/s] 

1 3000 7,32 0,24 

2 3000 7,27 0,19 

3 3000 7,38 0,32 

4 3000 7,30 0,21 

5 3000 7,30 0,23 

6 3000 7,30 0,28 

7 3000 7,31 0,22 

8 3000 7,36 0,22 

Keskiarvo - 7,32 0,24 
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Taulukko 5: 16 millimetrin karhean kuulan mittauksien keskimääräiset nopeudet ja keskihajonnat. 

Mittaus 

  

Kuvausnopeus 

 [fps] 

Kuulan keskimääräinen nopeus 

 [m/s] 

Keskihajonta 

 [± m/s] 

1 3000 7,42 0,31 

2 3000 7,30 0,20 

3 3000 7,49 0,59 

4 3000 7,30 0,29 

5 3000 7,33 0,51 

6 3000 7,37 0,29 

7 3000 7,23 0,56 

8 3000 7,42 0,41 

Keskiarvo - 7,36 0,39 

 

Taulukko 6: 3 millimetrin lasikuulan mittauksien keskimääräiset nopeudet ja keskihajonnat. 

 

 

 

  

Mittaus 

  

Kuvausnopeus  

[fps] 

Kuulan keskimääräinen nopeus  

[m/s] 

Keskihajonta 

 [± m/s] 

1 3000 6,81 1,45 

2 3000 7,15 1,90 

3 3000 7,33 3,18 

4 3000 6,82 2,30 

5 3000 6,98 2,19 

6 3000 6,74 0,74 

7 3000 7,16 2,54 

8 3000 6,69 1,09 

9 3000 6,88 2,12 

10 3000 6,78 1,40 

11 3000 6,82 1,79 

Keskiarvo - 6,92 1,88 
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Taulukko 7: 3 millimetrin rautakuulan mittauksien keskimääriset nopeudet ja keskihajonnat.  

Mittaus  

Kuvausnopeus  

[fps] 

Kuulan keskimääräinen nopeus  

[m/s] 

Keskihajonta  

[± m/s] 

1 2000 7,14 0,20 

2 2000 7,03 0,24 

3 2000 7,17 0,21 

4 2000 7,13 0,18 

5 3000 7,17 0,22 

6 3000 7,16 0,30 

7 3000 7,26 0,24 

8 3000 7,18 0,26 

9 3000 7,21 0,27 

10 3000 7,16 0,21 

11 3000 7,21 0,21 

12 3000 7,18 0,31 

13 3000 7,16 0,44 

14 3000 7,23 0,24 

15 3000 7,21 0,24 

16 3000 7,15 0,24 

Keskiarvo - 7,17 0,25 

 

4.3 Vastuskertoimien laskenta 

 

Vastuskertoimen laskentaan käytetään yhtälöä 3.8 tehden oletuksen, että kuulat olisivat 

saavuttaneet terminaalinopeuden.  Näitä saatuja arvoja vertaillakseen kerätään lähteestä 

(Ceylan, Altunbaş et al. 2001) pyöreiden kuulien vastuskertoimen 

approksimaatioyhtälöitä taulukkoon 8.  
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Taulukko 8: Vastuskertoimen approksimaatioiden yhtälöt ja voimassaoloalueet. 

Yhtälö  

Reynoldsin luvun 

alue, jossa 

voimassa Yhtälönumero  

𝐶𝐷 =
24

𝑅𝑒
+ 3,6𝑅𝑒−0,313 𝑅𝑒 < 103 (5.1) 

𝐶𝐷 =
24

𝑅𝑒
+ 6,48𝑅𝑒−0,573 + 0,36 𝑅𝑒 < 104 (5.2) 

𝐶𝐷 =
30

𝑅𝑒
+ 0,46 𝑅𝑒 < 104 (5.3) 

𝐶𝐷 =
24

𝑅𝑒
(1 + 0,0654𝑅𝑒

2
3)

2
3
 𝑅𝑒 < 104 (5.4) 

𝐶𝐷 =
24

𝑅𝑒
(1 + 0,17𝑅𝑒

2
3)

2
3
 𝑅𝑒 < 5 ∙ 103 (5.5) 

𝐶𝐷 = (0,352 + (0,124 +
24

𝑅𝑒
)

1
2

)

2

 𝑅𝑒 < 104 (5.6) 

𝐶𝐷 = (0,63 + 4,8𝑅𝑒−0,5)2 𝑅𝑒 < 104 (5.7) 

 

Jotta voidaan käyttää yhtälöä 3.8, oletetaan, että ilman tiheys on 1,20 [kg/m3] ja lasketaan 

kuulille tiheydet mitattujen painojen avulla yhtälöllä 3,6. Kuulien keskimääräiset massat 

ja tiheydet ovat esitetty taulukossa 9. 

Taulukko 9: Kuulien mitatut massat ja määritetyt tiheydet. 

Kuula  
Mitattu keskimääräinen massa 

 [g] 

Tiheys 

 [kg/m3] 

Lasi 22 millimetriä 14,71 2638 

Sileä lasi 16 millimetriä 5,22 2433 

Karhea lasi 16 millimetriä 5,82 2715 

Lasi 3 millimetriä 0,04 2503 

Rauta 3 millimetriä 0,13 8983 

 

Seuraavaksi lasketaan jokaisella kuulien nopeudella Reynoldsin luku, olettaen, että ilman 

dynaaminen viskositeetti on 17,40 ∙ 10−6 [kg/(ms)]. Näillä Reynoldsin luvuilla lasketaan 

jokaiselle taulukossa 10 esiintyville approksimaatioyhtälöille vastuskertoimien arvot. 

Jokaiselle, terminaalinopeus oletuksen vastuskertoimelle, Reynoldsin luvulle ja 

taulukossa 10 esiintyville approksimaatioyhtälöille lasketaan keskimääräisen arvot 

mittauksista. Taulukoissa 10, 11 ja 12 on esitelty keskimääräiset tulokset jokaiselle 

kuulalle. 
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Taulukko 10: Terminaalinopeus oletuksen vastuskertoimen, Reinoldsin luvun ja yhtälön 5.1 

keskimääräiset tulokset eri kuulille. 

Kappale 
Terminaalinopeus oletuksen vastuskerroin.  

Yhtälö (4,9) 
Reinoldsin luku Yhtälö 5.1 

Lasi 22 mm 12,06 10992 - 

Lasi 16 mm sileä 7,92 8073 - 

Lasi 16 mm karhea 8,75 8119 - 

Lasi 3 mm 1,71 1432 0,39 

Rauta 3 mm 5,71 1484 0,38 

 

Taulukko 11:  Yhtälöiden 5.2, 5.3 ja 5.4 keskimääräiset tulokset eri kuulille. 

Kappale Yhtälö 5.2 Yhtälö 5.3 Yhtälö 5.4 

Lasi 22 mm 0,39 0,46 0,42 

Lasi 16 mm sileä 0,40 0,46 0,42 

Lasi 16 mm karhea 0,40 0,46 0,42 

Lasi 3 mm 0,48 0,48 0,48 

Rauta 3 mm 0,48 0,48 0,47 

 

Taulukko 12: Yhtälöiden 5.5, 5.6 ja 5.7 keskimääräiset tulokset eri kuulille. 

Kappale Yhtälö 5.5 Yhtälö 5.6 Yhtälö 5.7 

Lasi 22 mm - 0,50 0,46 

Lasi 16 mm sileä - 0,50 0,47 

Lasi 16 mm karhea - 0,50 0,47 

Lasi 3 mm 0,38 0,53 0,15 

Rauta 3 mm 0,37 0,53 0,15 

 

4.4 Tulosten tarkastelu ja vertailu 

 

Saadut nopeuksien tulokset ovat oikeaa luokkaa, sillä ne vastaavat nopeuskameran 

ohjelmalla arvioituja nopeuksia.  Kuitenkin kuulien välissä keskinopeuksissa huomataan 

vain pieniä eroja, ja 22 millimetrin kuulan keskinopeus ei ole suurin, vaikka sen massa ja 

koko on suurin. Tähän on voinut vaikuttaa se, kuinka tasaisesti kuulat on saatu pudotettua 

pudotusreiästä. Kuulien pudottaja on voinut esimerkiksi antaa vahingossa pienemmille 

kuulille lisävauhtia. Tämä tuo yhden lisämuuttujan saatuihin nopeuksiin ja vääristää 

niiden oikeellisuutta. 

Epävarmuutta nopeuksiin tuo myös se, kuinka hyvin ImageJ:n ohjelma on tunnistanut 

lentoradat. Ohjelmalle on haastavampi havaita taustasta läpinäkyviä lasikuulia 
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pienimmillä kuvausnopeuksilla, mikä aiheuttaa keskihajontaa saatuihin tuloksiin. Tästä 

esimerkkinä pystytään havaitsemaan taulukosta 6, että 3 millimetrin lasikuulan 

nopeuksissa on suurta keskihajontaa verrattuna muiden kuulien tuloksiin. Tämän takia 3 

millimetrin lasikuulan tulokset eivät ole niin luotettavia, kuin muiden kuulien. 

Mitattujen massojen avulla saadut tiheydet ovat tyypillisiä raudalle ja lasille. Ero 

tiheyksissä lasikuulien välillä riippuu mittaustarkkuudesta ja kappaleiden todellisesta 

pyöreydestä. 

Vastuskertoimen arvo laskelmien perusteella 22 millimetrin lasikuulalle on 0,39 – 0,50 

välillä, sillä approksimaatioyhtälöt 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 5.7 sopivat kuulan keskimääräisen 

Reynoldsin luvun alueelle. 

Karhean ja sileän lasikuulan välillä ei havaita merkittävää eroa nopeuksissa ja tätä kautta 

Reynoldsin luvussa. Joten oletetaan, että pinnan karheus ei ollut riittävä aiheuttamaan 

eroa kuulien välille. 16 millimetrin lasikuulille vastuskertoimen arvot ovat laskelmien 

perusteella 0,40 - 0,50 välillä, sillä approksimaatioyhtälöt 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 5.7 sopivat 

niiden keskimääräiseen Reynoldsin lukuun.  

3 millimetrin lasikuulalla vastuskertoimen arvo olisi laskelmien perusteella 0,38 – 0,57 

välillä ja 3 millimetrin rautakuulan 0,37 – 0,57 välillä. Kummallekin kuulalle 

keskimääräisen Reynoldsin luvun puolesta sopivat approksimaatioyhtälöt 5.1, 5.2, 5.3, 

5.4, 5.5, 5.6, 5.7.  

Kaikille kuulille approksimaatioyhtälöillä lasketut vastuskertoimet ovat lähes 

samansuuruisia johtuen siitä, että kuulat on oletettu lähes sileiksi ja pyöreiksi, eivätkä 

niiden Reynoldsin luvut eroa merkittävästi. Approksimaatioyhtälöiden vastaukset ovat 

tyypillisiä arvoja pyöreän kappaleen vastuskertoimelle, sillä on arvioitu, että 

keskimääräinen arvo pyöreän kappaleen vastuskertoimelle on 0,44, kun 500 < Re < 

200 000 (Goossens 2019). Tästä voidaan päätellä, että mittauksista saadut tulokset ovat 

kunnossa, sillä ne eivät poikkea tuosta arvosta merkittävästi. 

Terminaalinopeuden oletuksella lasketut vastuskertoimien arvot ovat korkeampia, kuin 

approksimaatioyhtälöillä lasketut arvot. Tämä johtuu siitä, että mikään kappaleista ei 

saavuttanut mittausalueella terminaalinopeutta.  
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Jos lasketaan yhtälöllä 3.7 terminaalinopeus lähteen (Goossens 2019) ilmoittamalla 

keskimääräisellä vastuskertoimen arvolla 0,44 ja olettamalla ilman tiheyden, sekä 

dynaamisen viskositeetin samaksi kuin aikaisemmin, saadaan taulukon 13 arvoiksi 

seuraavia tuloksia. 

Taulukko 13: Terminaalinopeudet keskimääräisellä vastuskertoimella. 

Kappale  
Terminaalinopeus  

[m/s] 

Lasi 22 mm 37,91 

Lasi 16 mm sileä 31,04 

Lasi 16 mm karhea 32,80 

Lasi 3 mm 13,63 

Rauta 3 mm 25,84 

 

Kuten taulukosta 13 huomataan, mikään kappale ei saavuttanut terminaalinopeutta 

mitatuilla nopeuksilla. Mainittakoon, että 3 millimetrin lasikuula on lähimpänä 

saavuttamassa terminaalinopeutta, kuten voisi olettaa, sen ollessa pienin ja kevyin kuula 

mittauksissa. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET  

 

Vastuskerrointa määrittäessä huomataan, että vastuskertoimelle ei ole niin sanotusti yhtä 

tarkkaa vastausta, vaan sen määrittäminen perustuu pääosin koepohjaisiin mittauksiin ja 

niistä muodostettuihin käyrästöihin ja approksimaatioyhtälöihin. Tätä tukee myös tässä 

työssä tehty käytännön mittaus, jossa ei saatu määritettyä yksinkertaista vastuskertoimen 

arvoa kuulille, vaan se on arvo saatujen tuloksien väliltä.  

Mittauksissa approksimaatioyhtälöillä saadut vastuskertoimen arvot eivät vastaa 

välttämättä todellisuutta. Tämä johtuu siitä, että todellisuudessa pudotetut kuulat eivät ole 

täysin pyöreitä ja sileitä. Tämän takia ei voida olla täysin varmoja ovatko mittauksissa 

saadut vastuskertoimen arvot oikeita tai suuntaa antavia.  

Leijupetikattiloiden ja leijutuksen käsittelyssä huomataan, että vastuskertoimia ja 

vastusvoimia ei käsitellä hiukkaskohtaisesti, vaan kokonaisuutena leijupedissä. 

Kyseisessä osiossa huomataan myös, että leijuttaminen ja leijupedin käyttäytyminen 

riippuu vahvasti hiukkasten koosta. 

Terminaalinopeudesta ja vastuskertoimen välisestä yhteydestä huomataan, että se on 

voimassa vain yhdessä tilanteessa. Tätä tukee työssä tehty käytännön mittaus, jossa 

terminaalinopeutta ei saavutettu, joten vastuskertoimen laskenta terminaalinopeus 

oletuksella oli suurempi verrattuna approksimaatioyhtälöiden antamiin tuloksiin.  

Terminaalinopeuteen vaikuttaa pudotettavan hiukkasen massa ja koko, sekä fluidin 

tiheys, jossa hiukkanen putoaa. Terminaalinopeus olisi ollut mahdollista saavuttaa 

mittauksissa korkeammalla pudotuskorkeudella, pudottamalla pienempiä kuulia tai 

pudottamalla kuulat tiheänpään fluidiin.  

 



 

LÄHDELUETTELO 

 

BASU, P., 2015. Circulating Fluidized Bed Boilers: Design, Operation and Maintenance. 

Cham: Springer International Publishing. ISBN 9783319061733. Saatavissa PDF-

muodossa: https://wilma.finna.fi/lut/Record/wilma.153320 

 

CEYLAN, K., ALTUNBAŞ, A.and KELBALIYEV, G., 2001. A new model for 

estimation of drag force in the flow of Newtonian fluids around rigid or deformable 

particles. Powder Technology, vol. 119, no. 2, s. 250-256. ISSN 0032-5910. 

[verkkojulkaisu] [viitattu 13.5.2020] saatavissa: https://doi-org.ezproxy.cc.lut.fi/ 

10.1016/S0032-5910(01)00261-3. 

 

GOOSSENS, W.R.A., 2019. Review of the empirical correlations for the drag coefficient 

of rigid spheres. Powder Technology, vol. 352, s. 350-359. ISSN 0032-5910. 

[verkkojulkaisu] [viitattu 13.5.2020] saatavissa: http:// 

www.sciencedirect.com.ezproxy.cc.lut.fi/science/article/pii/S0032591019303237 

 

GUDMUNDSSON, S., 2014. General aviation aircraft design: applied methods and 

procedures. Oxford; Boston: Butterworth-Heinemann. ISBN 1299847188 electronic 

book. Saatavissa PDF-muodossa: https://wilma.finna.fi/lut/Record/wilma.150796 

 

HAMUT, H.S., Rami Salah El-Emam, AYDIN, M. and DINCER, I., 2014. Effects of rear 

spoilers on ground vehicle aerodynamic drag. International Journal of Numerical 

Methods for Heat & Fluid Flow, vol. 24, no. 3, s. 627-642. [verkkojulkaisu] [viitattu 

13.5.2020] saatavissa: http://dx.doi.org.ezproxy.cc.lut.fi/10.1108/HFF-03-2012-0068 

 

HOERNER SIGHARD, F., 1965. FLUID-DYNAMIC DRAG: Practical Information on 

Aerodynamic Drag and Hydrodynamic Resistance. Hoerner Fluid Dynamics.  

 

 

 

https://wilma.finna.fi/lut/Record/wilma.153320
https://doi-org.ezproxy.cc.lut.fi/%2010.1016/S0032-5910(01)00261-3
https://doi-org.ezproxy.cc.lut.fi/%2010.1016/S0032-5910(01)00261-3
https://wilma.finna.fi/lut/Record/wilma.150796
http://dx.doi.org.ezproxy.cc.lut.fi/10.1108/HFF-03-2012-0068


 

MUNSON, B.R., YOUNG, D.F. and OKIISHI, T.H., 2002. Fundamentals of fluid 

mechanics. 4th ed. New York: Wiley. ISBN 0-471-44250-X. 

 

WHITE, F.M., 2003. Fluid mechanics. 5th ed ed. Boston MA: McGraw-Hill. ISBN 0-07-

119911-X. 

 

 


