NIKLAS AHONEN
FRISBEEGOLFKIEKON S-KIRJAIMEN MUOTOISEN
LENTORADAN SYNTY
Kandidaatintyö

I

TIIVISTELMÄ
NIKLAS AHONEN: Frisbeegolfkiekon s-kirjaimen muotoisen
lentoradan synty
Tampereen Teknillinen Yliopisto
Kandidaatintyö, 38 sivua
Huhtikuu 2018
Teknis-luonnontieteellinen koulutusohjelma
Pääaine: Teknillinen fysiikka
Tarkastaja: Prof. Jouko Nieminen
Avainsanat: frisbeegolf, virtauslaskenta, CFD, siipi, gyroskooppi, lentorata

Tässä työssä tutustutaan frisbeegolfkiekkojen lentämisen fysiikkaan. Tärkeimpänä
tavoitteena on selvittää, miten kiekolle tyypillinen s-kirjaimen muotoinen lentorata
syntyy. Työ jakautuu kolmeen eri osaan, jotka ovat frisbeegolfkiekkojen fysiikan
teoria, frisbeegolfkiekolle suoritettu virtauslaskenta ja kiekon s-kirjaimen muotoisen
lentoradan synnyn selittäminen.
Työn teoriaosuudessa käydään läpi frisbeegolfkiekkojen ominaisuuksia sekä niiden
lentämisen fysiikkaa. Tärkeiksi tarkastelukohteiksi nousevat siiven sekä gyroskoopin
tarkastelu, jotka ovat erityisen tärkeässä asemassa kiekon lentoradan ymmärtämisen
kannalta.
Teoriaosuuden jälkeen suoritetaan frisbeegolfkiekolle virtausmallinnus, jonka avulla saadaan tietoa ilmavirran käyttäytymisestä kiekon ympärillä ja havaitaan teoriaosuudessa esiteltyjä ilmiöitä. Mallinnus suoritetaan Comsol Multiphysics -ohjelmistolla,
jossa kiekko ja sitä ympäröivä ilmavirtaus mallinetaan kiekon lentäessä ilmassa.
Käytettävän kiekon mallinnukseen käytettiin Autodesk Inventor -ohjelmaa. Tuloksina saadaan hyödyllistä informaatiota ilmavirtauksen nopeudesta ja paineesta kiekon
ympärillä, jota käytetään muun muassa nosteen selittämiseen sekä kiekon ilmanvastuskertoimen laskemiseen.
Työn lopuksi teorian, virtausmallinnuksen tuloksien sekä muun lähdemateriaalin
avulla selitetään frisbeegolfkiekon s-kirjaimen muotoisen lentoradan synty. Tämän
ymmärtäminen on työn päätulos, josta on hyötyä niin asiasta kiinostuneille lajin
harrastajille kuin esimerkiksi kiekkojen suunnittelijoille ja vastaavien innovaatioiden
kehittäjille.
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1.

JOHDANTO

Frisbeegolf on Suomen nopeimmin kasvava urheilulaji, jonka harrastajamäärä Suomessa on ollut kovassa kasvussa koko 2010-luvun ajan [1]. Monia lajissa kiehtoo
erityisesti kiekon lento ja kiekkojen erilaiset lentoradat. Itse kiekon heittäminen on
yleensä helppo oppia, mutta halutunlaisen lentoradan aikaan saaminen onkin jo
vaikeampaa. Tässä työssä perehdytään frisbeegolfkiekkojen lentämisen fysiikkaan ja
selvitetään, miten frisbeegolfkiekolle tyypillinen s-kurvin muotoinen lentorata syntyy
oikeakätisen pelaajan rystyheitossa. Näin ollen tärkeiksi fysiikan tarkastelukohteiksi
nousevat muun muassa siiven ja gyroskoopin tarkastelu, joita käydään tarkemmin
läpi toisessa luvussa. Näiden lisäksi tutustutaan frisbeegolfkiekon virtausmallinnukseen, johon käytetään Comsol Multiphysics -virtausmallinnusohjelmaa. Comsolin
käyttöön perehdytään tarkemmin kolmannessa luvussa. Työn lopussa aiempien lukujen tietojen pohjalta selitetään frisbeegolfkiekon s-kurvin muotoisen lentoradan
syntyminen.

Kuva 1.1 Frisbeegolfkiekon s-kirjaimen muotoinen lentorata. Vasemmalla lentorata ylhäältä päin esitettynä [2] ja oikealla heittäjän suunnasta.
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2.

FRISBEEGOLFKIEKOT

Millaisia frisbeegolfkiekot ovat? Miten niiden lentoa voidaan tarkastella fysiikan näkökulmasta? Selvitetään vastaukset näihin kysymyksiin tutustumalla frisbeegolfkiekkojen ominaisuuksiin ja käymällä läpi kiekkojen lennon taustalla olevia fysiikan
perusteita.

2.1

Erilaiset kiekkotyypit

Frisbeegolfkiekkoja on tuhansia erilaisia [3], mutta päätyypeittäin kiekot voidaan jakaa kolmeen eri kategoriaan: draivereihin, lähestymiskiekkoihin ja puttereihin. Draiverit voidaan vielä jakaa väylä- ja pituusdraiverihin. Eri kiekkotyypit eroavat toisistaan erityisesti muodoltaan ja siten myös aerodynaamisilta ominaisuuksiltaan.
Putterit ovat tylppäreunaisimpia ja yleensä paksumpia kuin teräväreunaiset ja nopeat draiverit. Näin ollen putterit myös hidastuvat lentonsa aikana draivereita nopeammin. Lähestymiskiekot, eli midarit, asettuvat muotonsa ja aerodynamiikkansa
puolesta puttereiden ja draiverien väliin.

Kuva 2.1 Frisbeegolfkiekkoja on useita erilaisia. Suurimmat lentoon vaikuttavat tekijät
ovat kiekon muoto, valmistukseen käytetty muovi sekä massa. [4]
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Kuva 2.2 Frisbeegolfkiekkojen sivuprofiileja eri kiekkotyypeille [5]

Myös lentoradat eri kiekkotyyppien välillä poikkeavat suuresti toisistaan, mutta tämän lisäksi saman kiekkotyypin kiekoilla, esimerkiksi erilaisten draiverien välillä, on
havaittavissa suuria eroja tyypillisessä lentoradassa. Massaltaan kiekot ovat yleensä
150 g - 180 g, ja niitä valmistetaan useista erilaisista muoveista, mikä vaikutaa myös
kiekkojen lento-ominaisuuksiin. Frisbeegolfin virallinen kattojärjestö PDGA (Professional Disc Golf Association) on laatinut tarkat määräykset virallisten kilpailuissa
käytettävien kiekkojen ominaisuuksille PDGA Technical Standards -dokumentissaan
[6] ja pitää myös kirjaa kilpailukäyttöön soveltuvista hyväksytyistä kiekoista [3].

2.2

Frisbeegolfkiekon fysiikkaa

Tutustutaan työn teoriaan ja frisbeegolfkiekon lentorataan oleellisesti vaikuttaviin
ilmiöihin. Tarkastellaan ilmavirtausta kiekon ympärillä, siiven fysiikkaa erityisesti
nosteen ja ilmanvastuksen näkökulmasta sekä gyroskoopin käyttäytymistä.

2.2.1

Kiekon ohittavan ilmavirtauksen ominaisuudet

Kiekon ohittavan ilmavirtauksen kuvaamiseksi voidaan määrittää erilaisia tunnuslukuja, jotka kuvaavat virtauksen ominaisuuksia. Määritetään seuraavaksi ilmavirtauksen Reynoldsin luku ja Machin luku.
Reynolsin luku Re kuvaa ilmavirran liikevoimien suhdetta viskooseihin voimiin. Näin
ollen se kuvaa ilmavirran pyörteisyyttä eli ilmavirran laminaarisuutta tai turbulenssia kiekon lennon aikana. Reynoldsin luku määritellään

Re =

vd
ρvd
= ,
η
ν

(2.1)

jossa ρ on ilman tiheys, v kiekon etenemisnopeus suhteessa ilmaan, d kiekon karakteristinen pituus eli halkaisija, η ilman dynaaminen viskositeetti ja ν ilman kinemaattinen viskositeetti. Trinh esittelee kriittiset Reynoldsin luvun rajat siirtymälle

2.2. Frisbeegolfkiekon fysiikkaa

4

laminaarista turbulenttiin virtaukseen [7]. Käytetään näitä rajoja frisbeegolfkiekolle, jolloin laminaarin virtauksen maksimiarvo on suuruusluokkaa 103 . Usein rajaarvona pidetään arvoa 2000. Tätä seuraa siirtymäalue, jolle Reynoldsin luku on 103
ja 104 välillä. Siirtymäalueen jälkeen Reynoldsin luvun ollessa suurempi kuin 104
voidaan virtausta pitää turbulenttina. Frisbeegolfkiekolle, joka lentää noin 15 m/s 30 m/s ja on halkaisijaltaan noin 0,20 m, Reynoldsin luku on suuruusluokkaa 105 ,
joten ilmavirtaus kiekon ohitse on turbulenttia. Siirtymää laminaarista turbulenttiin
virtaukseen havainollistaa kuva 2.3.

Kuva 2.3 Erisuuruisia Reynoldsin lukuja vastaavat ilmavirtaukset sylinterin ympäri. [8]
Frisbeegolfkiekon arvo Re = 105 kuvaa turbulenttia virtausta ja asettuu kahden alimman
kuvan välille.

Kuvasta 2.4 selviää myös frisbeegolfkiekon Reynoldsin luku nopeuden funktiona.
Lentävän frisbeegolfkiekon ilmavirtausta voidaan pitää koko kiekon lennon ajan turbulenttina myös kiekon hidastuessa, sillä siirtymäalueelle päästään vasta kiekon lennon hidastuessa noin 7 m/s nopeuteen. Laminaarin virtauksen raja-arvo Re = 2000
saavutetaan vasta nopeuden laskiessa arvoon 0,14 m/s, eli toisin sanoen kiekko osuu
käytännössä maahan ennen kuin virtaus muuttuu laminaariksi.
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Kuva 2.4 Reynoldsin luku kiekon ilmanopeuden funktiona. Tavallisesti noin 15 m/s - 30
m/s lentävälle kiekolle Reynoldsin luku on suuruusluokkaa 105 ja virtaus on turbulenttia.

Machin luku M a on toinen virtauksen ominaisuuksia kuvaava yksikötön tunnusluku. Se saadaan jakamalla kappaleen liikenopeus v äänen etenemisnopeudella c
väliaineessa. Näin voidaan arvioida väliaineen kokoonpuristuvuutta kappaleen edetessä väliaineessa. Kokoonpuristuvuuden tietäminen on tärkeää muiden fysikaalisten
ilmiöiden tarkastelun kannalta, esimerkiksi tässä työssä virtausmallinnuksen yhtälöiden käsittelyssä. Machin luku lasketaan siis

Ma =

v
c

(2.2)

ja M a < 1, 0 on alisooninen (engl. subsonic), M a = 1, 0 on sooninen (engl. transsonic) ja M a > 1, 0 on ylisooninen (engl. supersonic). Pienillä alisoonisilla Machin
luvuilla väliaine voidaan approksimoida kokoonpuristumattomaksi fluidiksi, jonka
paikallinen tiheys ei siis muutu siinä etenevän kappaleen vaikutuksesta. Sitä vastoin soonisilla ja ylisoonisilla virtauksilla ilman kokoonpuristuminen tulee huomioida [9]. Tämänhetkinen frisbeegolfkiekon nopeuden maailmanennätys on 152,9 km/h
= 42,47 m/s [10]. Tällä nopeudella etenevän frisbeegolfkiekon Machin luvuksi lämpötilan ollessa 20 ◦ C saadaan 0,12, mikä tarkoittaa virtauksen olevan alisooninen.
Näin ollen frisbeegolfkiekon lentäessä kiekon ohitse virtaavaa ilmaa voidaan pitää
kokoonpuristumattomana.

2.2.2

Siiven aerodynamiikka

Frisbeegolfkiekko on lentävä siipi. Se pysyy ilmassa siihen kohdistuvan nosteen vaikutuksesta, mutta toisaalta kokee myös ilmanvastuksen joka hidastaa sen lentoa.
Lisäksi kiekko kallistuu eri suuntiin lentonsa aikana. Tarkastellaan näitä siivelle tyy-
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pillisiä aerodynaamisia voimia ja momentteja nyt tarkemmin frisbeegolfkiekon näkökulmasta.

Aerodynaamiset voimat: ilmanvastus ja noste
Väliaineena toimiva fluidi kohdistaa siinä liikkuvaan kappaleeseen voimia. Väliaineen ollessa ilma tätä aerodynaamista voimaa kutsutaan aerodynaamiseksi kokonaisvoimaksi Ftot . Aerodynaaminen kokonaisvoima voidaan jakaa kahteen keskenään
kohtisuoraan komponenttiin nimeltään ilmanvastus (Drag) FD ja noste (Lift) FL .
Ilmanvastus kuvaa lentävän kappaleen etenemissuuntaan nähden vastakkaissuuntaista ilmavirran kappaleeseen kohdistamaa voimaa, joka vastustaa kappaleen etenemistä ilmassa [11, s. 831-832]. Ilmanvastus voidaan määritellä ilman dynaamisen
paineen q, lentävän kappaleen referenssipinta-alan A ja ilmanvastuskertoimen CD
avulla seuraavasti:
1
FD = qACD = ρv 2 ACD .
2

(2.3)

Dynaaminen paine kuvaa kappaleen liikkeestä aiheutuvaa painetta kiekon pintaan, ja
se saadaan laskettua ilman tiheyden ρ ja kiekon ilmanopeuden v avulla. Referenssipintaalana käytetään yleensä kiekon kannen pinta-alaa, joka on yhteydessä määritettävän
ilmanvastuskertoimen CD arvoon.
Noste on ilmavirtauksen kiekkoon generoima voima kiekon etenemissuuntaan nähden kohtisuorassa suunnassa ja se vaikuttaa yleensä ylöspäin. Noste määritellään
ilmanvastuksen kaltaisesti ilman dynaamisen paineen, referenssipinta-alan ja nostekertoimen CL avulla.
1
FL = qACL = ρv 2 ACL
2

(2.4)

Pyörähdyssymmetrisen muotonsa ja yleensä homogeenisen valmistusmateriaalinsa
vuoksi frisbeegolfkiekon massakeskipiste sijaitsee kiekon pohjan suhteen keskellä
kiekkoa. Se ei myöskään siirry mihinkään kiekon lennon aikana. Sen sijaan kiekon
pintaan ilmavirtauksen kohdistama paine vaihtelee suuresti lennon aikana johtuen
muun muassa kiekon etenemisnopeuden ja kohtauskulman α muutoksista. Paine
ei myöskään jakaudu kiekon pinnalla tasaisesti kiekon muodosta ja pyörimisestä
johtuen ja painekeskipiste (engl. center of pressure) onkin merkittävässä asemassa
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kiekon lentorataa selvitettäessä. Painekeskipisteeseen ajatellaan kohdistuvan kiekkoon vaikuttava kokonaispaine [11, s. 65]. Siksi aerodynaamisen kokonaisvoiman eli
ilmanvastuksen ja nosteen voidaan ajatella kohdistuvan painekeskipisteeseen, sillä
ne syntyvät ilman kiekkoon kohdistaman paineen vaikutuksesta. Painekeskipisteen
koordinaatit saadaan määritettyä massakeskipisteen koordinaattien laskennan kaltaisella tavalla
R
xCOP =

x · p(x)dx
R
p(x)dx

R

y · p(y)dy
yCOP = R
,
p(y)dy

(2.5)

jossa p(x) ja p(y) ovat kiekon pohjaan kohdistuvat paineet x- ja y-koordinaattien
funktioina [12].
Yksityiskohtaisemmin nosteen voi selittää kappaleen muodon ja Bernoullin efektin
avulla. Siivet, kuten myös frisbeegolfkiekotkin, kokevat edetessään nostevoiman johtuen niiden muotoilusta, joka aiheuttaa paine-eron siiven ylä- ja alapuolen välille.
Muotoilultaan siivet ovat tästä syystä yleensä yläpuolelta kupumaisia, jolloin kiekko taittaa ilmavirtausta. Näin ollen Bernoullin periaatteen nojalla kiekon ylittävä
nopeasti virtaava ilma aiheuttaa kiekkoon pienemmän paineen kuin kiekon alitse
kulkeva hitaampi ilmavirtaus.
Tarkalleen ottaen Bernoullin yhtälö kuvaa energian säilymistä laminaarisessa virtaavassa fluidissa virtausviivan sisällä, ja se voidaan esittää paine-energian, kineettisen
energian ja potentiaalienergian tiheyksien summan muodossa
1
p + ρv 2 + ρgh = vakio,
2

(2.6)

jossa p on paine, ρ ilman tiheys, v nopeus, g Maan putoamiskiihtyvyys ja h korkeus nollatasosta. Frisbeegolfkiekon ilmavirtauksen pienistä korkeuseroista johtuen
potentiaalienergiatiheyttä ρgh voidaan pitää vakiona, joten yhtälö yksinkertaistuu
muotoon
1
p + ρv 2 = vakio.
2

(2.7)

On kuitenkin huomattava, että Bernoullin periaate pätee seuraavin ehdoin [11, s.
218]:
1. fluidi on ideaalinen ja kokoonpuristumaton.

2.2. Frisbeegolfkiekon fysiikkaa

8

2. virtaus on tasainen ja jatkuva.
3. virtaus on yksiuloitteinen ja etenee virtausviivaa pitkin.
4. virtausnopeus on yhtenäinen tarkastelualueella ja se vastaa määritettyä keskinopeutta.
5. fluidiin vaikuttavat vain gravitaatiosta ja paineesta aiheutuvat voimat.
Näin ollen Bernoullin periaatetta ei voida soveltaa virtauslaskentaan tarkkoja lukuarvoja laskettaessa, sillä kiekon turbulentti virtaus rikkoo periaatteelle asetettuja
ehtoja. Sitä voidaan kuitenkin soveltaa nosteen suunnan selittämiseksi [13].
Toinen selitys nosteelle on Newtonin 3. laki eli voiman ja vastavoiman laki. Kiekon
ylöspäin kupera muoto saa kiekon kääntämään ympäröivää ilmavirtausta alaspäin,
mikä aiheuttaa nostevoiman kiekkoon. Kiekon kyky kääntää ilmavirtausta alaspäin
selittyy Coandă-efektillä, joka syntyy ilmavirtauksen generoimasta paineen laskusta
kiekon pinnan lähellä [14]. Tämä painegradientti saa kiekon yläpinnalla ilmavirran
taipumaan kiekon pinnan suuntaan ja näin ohjautumaan ilman alkuperäiseen tulosuuntaan verratuna alaviistoon ilmavirran ohitettua kiekko. On kuitenkin huomioitava, etteivät kaikki kappaleet, eivätkä kaikki siivetkään, ohjaa ilmavirtaa alaspäin,
jolloin nostetta ei myöskään synny. Newtonin kolmannen lain avulla nosteen laskennallinen määrittäminen on myös hankalaa johtuen ongelmista virtauksen kääntymisen määrittelyssä ja mittamisessa. Newtonin kolmannen lain mukaiseen nosteen
arviointiin voidaan kuitenkin soveltaa Kutta-Joukowski-teoreemaa [15].

Aerodynaamiset momentit
Frisbeegolfkiekko voi lentonsa aikana pyöriä kolmeen toisistaan riippumattomaan
suuntaan. Näin ollen kiekolle voidaan määrittää kolme pyörimismomenttia, joita
kutsutaan pitch-, roll- ja yaw-momenteiksi. Pitch-momentti kuvaa kiekon kohtauskulman muuttumista, eli kiekon nokan nousua ja laskua. Roll-momentti kuvaa kiekon kallistumista sen leveyssuunnassa ja yaw-momentti kuvaa kiekon normaaliin
pyörimisliikkeeseen vaikuttavaa momenttia. Nämä momentit frisbeegolfkiekolle ovat
havainnollistettuna kuvassa 2.5. [13, 16]
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Kuva 2.5 Kiekkoon kohdistuvat aerodynaamiset momentit. Etenemissuunta nopeusvektorin v suuntaan.

Näiden kolmen aerodynaamisen momentin suuruutta voidaan määrittää niitä kuvaavien yhtälöiden avulla:
Roll-momentti:

Pitch-momentti:

Yaw-momentti:

1
R = (CRr r0 + CRp p0 ) ρv 2 Ad
2

(2.8)

1
M = (CM0 + CMα α + CMq q 0 ) ρv 2 Ad
2

(2.9)

1
N = (CNr r0 ) ρv 2 Ad
2

(2.10)

Yhtälöissä R, M ja N ovat aerodynaamiset momentit ja p’, q’ ja r’ näiden momenttien kulmanopeudet. Muut yhtälöissä esiintyvät suureet ovat ilman tiheys ρ,
ilman virtausnopeus v, aerodynaamisiin momentteihin sidonnainen referenssipintaala A ja karakteristinen pituus d, esimerkiksi frisbeegolfkiekolle kiekon halkaisija.
Momentteja vastaavat kertoimet on esitetty alla olevassa taulukossa 2.1. [13]
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Taulukko 2.1 Aerodynaamisten momenttien kertoimet

CRr
CRp
CM0
CMα
CMq
CNr

Roll-momentin kerroin
Roll-momentin huojunnan vaimennuskerroin
Pitch-momnetin kerroin, kun kohtauskulma α = 0
Pitch-momentin kerroin kohtauskulmalla α
Pitch-momentin huojunnan vaimennuskerroin
Yaw-momentin kerroin

Näiden momenttien yhtälöiden avulla voidaan siis laskea lentävän frisbeegolfkiekon
orientaation muutosta, kunhan myös momentin kokeellisesti määritettävät kertoimet
tunnetaan.

2.2.3

Gyroskooppi

Gyroskooppi voidaan määritellä pyöriväksi pyöräksi, joka voi muuttaa asentoaan
vapaasti siihen kohdistuvien vuorovaikutusten vaikutuksesta [17]. Näin ollen ilmassa
lentävä ja samanaikaisesti pyörivä frisbeegolfkiekko käyttäytyy gyroskoopin tavoin.
Tarkastellaan seuraavaksi gyroskoopin prekessioliikkeen syntyä [18],[19, s. 154-155].
Ulkoisen voiman aiheuttaessa momentin gyroskooppiin se saa aikaan gyroskoopin
prekessioliikkeen, jolloin gyroskoopin orientaatio ja näin ollen myös kulmaliikemäärä
muuttuvat. Prekessioliikkeen syntyä havainnolistaa kuva 2.6.
Prekessioliike syntyy siis ulkoisen momentin τ vaikutuksesta. Tämä momentti määritellään

τ = r × F = F r sin γ.

(2.11)

Yhtälössä F on gyroskooppiin vaikuttava ulkoinen voima, r on voiman vipuvarsi
eli etäisyys pyörimisakselista ja γ kuvaa näiden kahden vektorin välistä kulmaa.
Kulmaliikemäärä määritellään kappaleen hitausmomentin I ja kulmanopeuden ω
tulona

L = Iω
ω.

(2.12)

Hitausmomentin I ollessa vakio Newtonin toinen laki pyörivälle kappaleelle saadaan
muotoon
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Kuva 2.6 Gyroskoopin prekessioliikkeen synty. Voima F saa aikaan momentin τ , josta
seuraa kulmaliikemäärän L muutos. [20]

τ =I

ω
ω)
L
dω
d(Iω
dL
=
=
.
dt
dt
dt

(2.13)

Saatua yhtälö 2.13 yhdistää gyroskooppiin vaikuttavan ulkoisen momentin τ gyroskoopin prekessioliikkeen kulmaliikemäärän muutokseen. Gyroskooppi pyrkii siis
kääntymään siten, että sen kulmaliikemäärävektori L olisi samansuuntainen momenttivektorin τ kanssa.
Kulmaliikemäärän muutos dL voidaan esittää kulmaliikemäärän L ja kulman muutoksen dθ avulla
dL = Ldθ.
(2.14)
Prekessioliikkeen nopeus Ω saadaan nyt gyroskoopin liikeyhtälön avulla

Ω=

dθ
dL
τ
F r sin γ
=
= =
.
dt
Ldt
L
L

(2.15)
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3.

FRISBEEGOLFKIEKON VIRTAUSLASKENTA

Numeerinen virtausdynamiikka (engl. Computational Fluid Dynamics (CFD)) on
fluidien virtauksien mallintamista tietokonesimulaatioiden avulla. Laskenta perustuu
fluidin käyttäytymistä kuvaavien osittaisdifferentiaaliyhtälöiden numeeriseen ratkaisemiseen. Näin saadaan yleensä laboratoriossa tehtäviä tuulitunnelikokeita nopeammin ja edullisemmin tuloksia virtauksesta. Kuvassa 3.1 on esitettynä kolme esimerkkiä CFD:n lukuisista sovelluskohteista.

Kuva 3.1 Virtauslaskennalla on lukuisia sovelluskohteita esimerkiksi ajoneuvojen suunnitelussa, teollisuuden prosesseissa ja kaupunkisuunnitelussa. [21, 22, 23]

Käytetään virtauslaskentaa nyt ilmassa lentävän frisbeegolfkiekon mallintamiseen.
Käydään ensin läpi CFD-laskennan fysikaalinen perusta ja laskennassa käytettävät
yhtälöt. Tämän jälkeen esitellään vaiheittain frisbeegolfkiekolle Comsol Multiphysics
-ohjelmistolla suoritettu mallinnusprosessi.

3.1

Virtauslaskennan fysikaalinen perusta

Virtauslaskenta perustuu fluidien virtauksen liikemäärän ja massan säilymiseen.
Lähtökohtana on siis, että virtaussysteemissä vapaasti valittavaan tilavuuteen virtaavan fluidin liikemäärä ja massa ovat samat kuin tilavuudesta poistuvan fluidin
liikemäärä ja massa. Näitä fluidien liikemäärän ja massan säilymisen osittaisdifferentiaaliyhtälöitä kutsutaan Navier-Stokes -yhtälöiksi. Nämä yhtälöt ja niiden soveltaminen virtauslaskentaan on esitelty Comsolin nettisivustolla [24].
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Liikemäärän säilymisen yhtälö voidaan kirjoittaa

Paine-

Liikevoimat

z
ρ

}|

∂u
+ u · ∇u
∂t

{

zvoimat
}| {

Viskoosit voimat

Ulkoiset

voimat
}| 
{ z}|{

 
2
= − ∇p + ∇ · µ ∇u + (∇u)T − µ(∇ · u)1 + F . (3.1)
3

z

Yhtälössä ρ on fluidin tiheys, u nopeus, p paine ja 1 identiteettimatriisi. Yhtälö
koostuu neljästä eri voimasta, jotka ovat liikevoimat, painevoimat, viskoosit voimat ja ulkoiset voimat. Massan säilymistä kuvaa jatkuvuusyhtälö (engl. continuity
equation)
∂ρ
+ ∇ · (ρu) = 0.
(3.2)
∂t
Navier-Stokes -yhtälöt pätevät yleisesti virtaavalle fluidille. Frisbeegolfkiekolle havaittiin kuitenkin virtauksen kiekon ympärillä olevan kokoonpuristumatonta johtuen
kiekon suhteellisen hitaasta lentonopeudesta suhteessa äänennopeuteen ilmassa. Kokoonpuristumattomalle virtaukselle fluidin tiheys on ajan ja paikan suhteen vakio,
jolloin jatkuvuusyhtälö 3.2 tulee muotoon:

ρ∇ · (u) = 0.

(3.3)

Näin ollen myös liikemäärän säilymisen yhtälössä viskoosin voiman termi − 32 µ(∇ ·
u)1 = 0, joten se voidaan jättää pois kokoonpuristumattoman virtauksen liikemäärän säilymisen yhtälöstä. Liikemäärän säilymisyhtälö kokoonpuristumattomalle
virtaukselle on siis


∂u
ρ
+ u · ∇u
∂t



 

= −∇p + ∇ · µ ∇u + (∇u)T
+ F.

(3.4)

Edellä todettiin myös frisbeegolfkiekon virtauksen olevan turbulenttia. Turbulenssi
monimutkaistaa laskentaa huomattavasti ja tuo mukanaan malliin pyörreviskositeetin µT . Lisäksi turbulenssin kaoottisuudesta johtuen tietokoneiden laskentateho ei
kykene ratkaisemaan turbulenttia virtausta ilman tilannetta yksinkertaistavaa mallia. Tähän käytetään Reynolds Averaged Navier-Stokes (RANS) -yhtälöitä, joissa
tiheästi vaihteleva turbulentti virtaus aikakeskiarvoistetaan tietyin aikajakson välein. Aikakeskiarvoistamista havainnollistaa kuva 3.2. Tämä yksinkertaistaa laskentaa tuoden samalla kuitenkin hiukan epätarkkuutta tuloksiin, sillä virtausta ei
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mallinneta pieniä yksityiskohtia myöten. Näin saadaan kokoonpuristumattoman virtauksen liikemäärän säilymisen RANS-yhtälö, jossa u ja p ovat aikakeskiarvoistetut
nopeus ja paine. Yhtälö on muotoa

h
i
ρ(u · ∇)u = ∇ · − p1 + (µ + µT ) ∇u + (∇u)T + F.

(3.5)

Kuva 3.2 Turbulentin putkivirtauksen nopeuden vaihtelu ja tämän aikakeskiarvoistaminen [25].

Saadut RANS-yhtälöt ovat nyt tietokoneelle helpommin laskettavissa alkuperäisiin
Navier-Stokes -yhtälöihin verrattuna. Yhtälöiden ratkaisemiseksi on kuitenkin vielä selvitettävä turbulenssin pyörreviskositeetti µT , jota varten on olemassa erilaisia
turbulenssimalleja. Myös virtaussysteemi ja sen reunaehdot (engl. boundary conditions) on määritettävä laskentaa varten. Laskenta tapahtuu iteratiivisesti jakamalla
virtaussysteemi laskentasoluihin, joiden avulla fluidin virtausta systeemissä mallinnetaan. Käydään näitä aiheita tarkemmin läpi seuraavaksi.

3.2

Virtauslaskennan suoritus

Frisbeegolfkiekon CFD-mallinnukseen käytetään Comsol Multiphysics 5.2a -ohjelmaa,
jonka graafinen käyttöliittymä eri osineen on esitetty kuvassa 3.3. Laskenta suoritetaan kuvassa 3.4 esitetyn mallinrakentamiseen luodun valikon osoittamassa järjestyksessä.
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Kuva 3.3 Comsol Multiphysics ohjelmiston käyttöliittymän eri osat.

Kuva 3.4 Comsol Multiphysicsin virtausmallinnuksen mallin rakenne. Mallinnus suoritetaan järjestäin valikon mukaisessa järjestyksessä ylhäältä alaspäin.

Mallinnus jakautuu karkeasti mallin rakentamiseen (component), tietokoneen suorittamaan iteratiiviseen virtauslaskentaan (study) ja tulosten käsittelyyn (results).
Mallin rakentamisessa vaiheita ovat kiekon ja ympäristön geometrian rakentaminen, materiaalien valinta, tarkasteltavien fysiikan ilmiöiden valinta ja laskentahilan
(mesh) rakentaminen. Laskennan tuloksina saadaan ilman paine ja virtausnopeus
eri puolilla systeemiä jokaisen laskentakopin toimiessa yhtenä mittapisteenä.
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Virtaussysteemin rakentaminen

Rakennetaan malli vastaamaan geometrialtaan ja lähtöarvoiltaan tilannetta, jossa
frisbeegolfkiekko lentää ilmassa. Valitaan tarkasteltavaksi heitoksi oikean käden rystyheitto, jolloin kiekko lähtee pyörimään ylhältäpäin katsottuna myötäpäivään. Kiekon ilmanopeus on 20 m/s ja kiekon ulkoreunan pyörimisliikkeestä saama kierrosnopeus 20 kierrosta sekunnissa, joka vastaa kiekon ulkoreunalle 13 m/s tangentiaalista
nopeutta [12]. Lisäksi oletuksena on, että kiekon kohtaus- ja kallistuskulma kiekon
etenemissuuntaan nähden ovat 0 astetta, eli toisin sanoen kiekko lentää aluksi täysin vaakatasossa maanpinnan suuntaisesti. Ilman lämpötila on 20 ◦ C ja ilmanpaine
on normaali 101 325 Pa eikä kiekkoon vaikuta ylimääräisiä ilmavirtauksia.
Mallinnuksen alussa halutaan rakentaa systeemi, jossa virtaus tapahtuu. Frisbeegolfkiekon tapauksessa geometria koostuu kiekosta ja kiekkoa ympäröivästä ilmasta.
Kiekon geometria on rakennettu Autodesk Inventor Professional 2016 -ohjelmistolla,
joka on tarkoitettu CAD-mallien suunnitteluun. Mallina oleva kiekko vastaa pääpiirteissään tyypillistä pitkän matkan frisbeegolfdraiveria, ja se on esitettynä eri kuvakulmista kuvissa 3.5, 3.6 ja 3.7. Kiekon dimensiot löytyvät taulukosta 3.1. Ilmatilavuudeksi asetetaan dimensioiltaan 5 m x 5 m x 3 m kokoinen suorakulmainen
särmiö, jonka keskipisteessä kiekko sijaitsee.

Kuva 3.5 Mallinnetun kiekon kansi

Kuva 3.6 Mallinnetun kiekon sivuprofiili
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Kuva 3.7 Mallinnetun kiekon pohja
Taulukko 3.1 Mallinnetun kiekon dimensioita

Ominaisuus
Pituus (mm)
Halkaisija
210
Kiekon alareunan eli rimmin leveys 22
Paksuus
15
Käyttäjä voi lisäksi määrittää Comsoliin Definitions-osion Variables-listaan eri muuttujien arvoja, joita voidaan käyttää mallin rakentamiseen. Tälläisiä muuttujia voivat olla esimerkiksi kappaleen ominaisuudet, kuten lämpötila, tiheys ja dimensiot.
Määritetään kiekon kierrosnopeuden arvoksi 20 kierrosta sekunnissa.
Kun geometria on saatu valmiiksi, valitaan mallinnettujen kappaleiden materiaalit.
Frisbeegolfkiekolle valitaan materiaaliksi Comsolin materiaalitietokannasta HDPE
(High density polyethylene) ja ilmakuution materiaaliksi ilma (Air).

3.2.2

Laskennan alustaminen

Geometrian rakentamisen jälkeen malli ei kuitenkaan ole vielä valmis laskentaan.
Jotta laskenta voidaan suorittaa, on se alustettava määrittelemällä käytettävä virtauksen turbulenssimalli, mallin lähtöarvot ja reunaehdot. Lisäksi geometrialle on
rakennettava laskentahila.

Turbulenssimalli
Fysiikkana käytetään turbulenttia virtausta, jolloin laskennassa ilmavirtaa mallinnetaan turbulenttina RANS-virtauksena. Kuten edellä nähtiin RANS-yhtälöissä olevaa
turbulenssin pyörreviskositeettiä ei vielä tiedetä, eikä myöskään miten turbulenssi
käyttäytyy systeemissä. Turbulenssia voidaan kuitenkin kuvailla erilaisilla turbulenssimalleilla. Lukes et al. vertailevat tutkimuksessaan [26] frisbeekiekon mallintamisen
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kannalta eri turbulenssimalleja ja päätyvät tulokseen, jonka mukaan standardi k-
malli on paras kuvaamaan ilmavirtausta frisbeegolfkiekon ympärillä. Valitaan siis
k--malli käytettäväksi malliksi Comsolissa kuvan 3.8 mukaisesti.

Kuva 3.8 Comsolissa käytettävän k-epsilon-mallin asetukset.

Käytettävä k--malli on kahden siirtoyhtälön turbulenssi malli, joka kuvaa turbulenssia turbulenssin kineettisen energian k ja turbulenssin dissipaation  avulla. Turbulenssin kineettinen energia systeemissä kuvataan siirtoyhtälöllä

 
µT
ρ(u · ∇)k = ∇ · µ +
∇k + Pk − ρ,
σk
ja turbulenssin kineettisen energian dissipaatio kuvataan siirtoyhtälöllä

(3.6)
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µT

2
ρ(u · ∇) = ∇ · µ +
∇ + C1 Pk − C2 ρ .
σ
k
k

(3.7)

Näissä yhtälöissä pyörreviskositeetti on

µT = ρCµ

k2
.


(3.8)

Turbulenssin kineettisen energian tuottoa kuvataan puolestaan yhtälöllä
h

i
Pk = µT ∇u : ∇u + (∇u)T .

(3.9)

Mallissa esiintyy myös ennalta kokeellisesti määritettyjä vakioita, joiden arvot on
esitetty taulukossa 3.2.
Taulukko 3.2 k--mallin vakiot

Cµ
σk
σ
C1
C2

0,09
1,00
1,30
1,44
1,92

Käytettäessä k--mallia tietokone laskee virtauksen käyttäen massan ja liikemäärän
säilymisen yhtälöitä 3.3 ja 3.5 sekä näitä kahta siirtoyhtälöä 3.6 ja 3.7.

Alkuarvojen ja reunaehtojen määrittäminen
Saaduille k--mallin yhtälöille on määritettävä myös sopivat alkuarvot ja reunaehdot, jotta laskenta voidaan suorittaa. Määritettävinä arvoina laskentaa varten ovat
ilman ominaisuudet (Fluid Properties) sekä alkuarvot (Initial Values). Ilman ominaisuuksien määrittelyyn Fluid Properies -asetuksissa kuuluvat lämpötilan ja paineen määritys, joiden avulla fludin materiaalikohtaiset ominaisuudet, kuten tiheys
ja viskositeetti tulevat määritetyiksi. Lisäksi osiossa esitetään fluidin käyttäytymistä kuvaavat yhtälöt sekä valitaan, mitkä mallinnetuista komponenteista ovat fluidia.
Alkuarvo-osiossa määritetään valitun k- turbulennssimallin alkuarvot eli fluidin
virtauksen nopeuskenttä, paine, turbulentin virtauksen kineettinen energia k sekä
turbulenssin vaimenemiskerroin . Nämä asetukset ovat esitettyinä kuvassa 3.9.
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Kuva 3.9 Comsolin asetukset fluidin ominaisuuksille ja alkuarvoille.

Geometrian seinämille on myös määritettävä reunaehdot, jotka määrittelevät miten seinämät vuorovaikuttavat virtaavan ilman kanssa. Frisbeegolfkiekon mallissa
on neljä eri tyyppistä seinämää: kiekon pinta, ilmaa sisältävän särmiön kiinteät ilmavirran suuntaa myötäilevät seinämät sekä särmiön vastakkaisilla tahkoilla sisäänja ulosvirtausseinämät. Tilannetta havainnollistaa kuva 3.10.

Kuva 3.10 Mallin rakenne. Ilma menee systeemin sisään sinisellä merkityn sisäänvirtausseinämän kautta kohtisuoraan seinämään nähden ja poistuu vastakkaiselta puolelta systeemiä. Ilmatilavuuden harmaat seinämät ympäröivät systeemin ja estävät ilmaa karkaamasta
systeemistä ennen ulosvirtausseinämää. Kiekko sijaitsee suorakulmaisen särmiön muotoisen ilmatilavuuden sisällä sen keskipisteessä.
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Sekä kiekon pintaa että ilmatilavuuden ilmaa läpäisemättömiä seinämiä kuvataan
seinän (wall) reunaehdolla. Määritetään kiekon pinta ja pinnan nopeuskenttä kuvaamaan pyörivää kiekkoa. Kiekon pyöriminen määritetään liukuvan seinämän (sliding
wall) määrittämisellä, jossa seinämän nopeuskenttä vastaa pyörivän kiekon pintaa.
Kiekon pinnan nopeuskenttä uw on siis



2πyω


uw = −2πxω  ,
0

(3.10)

jossa ω on pyörivan kiekon kulmanopeus. Ilmakuution ilmavirran suuntaisille seinämille reunaehdoksi valitaan slip-ominaisuus, jolloin seinämät eivät hidasta ilmavirtausta ilmakuution sisällä. Tämä vastaa paremmin luonnollista tilannetta frisbeegolfkiekon lennon aikana, jolloin kiekko lentää aukeassa vapaassa tilavuudessa.
Käytetyt seinämien asetukset Comsolissa on esitetty kuvassa 3.11

Kuva 3.11 Comsolin asetukset kiekon pinnalle ja ilmatilavuuden seinämille (Wall 2).

Sisäänvirtausseinämä (Inlet) päästää ilmavirtaa ilmatilavuuden sisään määritetyllä
virtausnopeudella ja ulosvirtaausseinämä (Outlet) päästää ilman pois. Nämä seinämät rajaavat myös laskentaan käytettävän ilmatilavuuden edellä kuvattujen seinämien kanssa.
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Kuva 3.12 Comsolin asetukset sisään- ja ulostulovirtausseinämille.

Laskentahila (Mesh)
Laskettava systeemi, eli frisbeegolfkiekko ja sitä ympäröivä suorakulmainen ilmasärmiö, rajataan laskentahilan avulla tetraedrin muotoisiin alueisiin, joita kutsutaan
laskentasoluiksi tai -elementeiksi. Jokaisessa solussa lasketaan ilmavirran painetta
ja virtausnopeutta solun sisällä pitämällä solua yhtenä mittauspisteenä. Näin ollen
laskentasolujen kokoa pienennettäessä niiden lukumäärä kasvaa ja laskentatarkkuus
paranee. Tämä kuitenkin tekee laskennasta myös tietokoneelle työläämpää. Käytetty laskentahila generoitiin Comsolissa fysiikan perusteella kontrolloidulla hilan
generoinnilla (Physics-controlled mesh) ja sen tarkkuutena käytettiin laskennasta
riippuen sekä normaalia että karkeaa hilaa.

Kuva 3.13 Frisbeegolfkiekon karkea laskentahila.

Sekä normaali että karkea hila ovat erittäin tarkkaa hilaa kevyempiä tietokoneelle
laskea ja antavat kuitenkin laskennan kannalta riittäviä tuloksia. Käytetyllä Tampereen teknillisen yliopiston tietokoneluokan tietokoneella laskuajat karkealle hilalle
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olivat muutaman minuutin luokkaa, kun taas normaalille hilan tarkuudelle laskenta
vei noin 20 minuuttia.

3.2.3

Tulokset

Tulostenkäsittely on koottu kuvassa 3.14 esitettyyn Comsolin Results-osioon. Suoritetun tasapainotilan laskennan (Stationary Study) tuloksina saadaan ilman nopeus
ja paine jokaisessa laskentahilan solussa. Näin saadaan tietoa ilman virtauksesta
systeemissä. Saatujen tulosten avulla voidaan havainnollistaa ilmavirran kulkua ja
ominaisuuksia graafisesti eri puolilla systeemiä sekä suorittaa laskutoimituksia laskentadataa hyödyntäen Derived Values -osiossa.

Kuva 3.14 Tulosvalikko Comsolissa, jossa on erilaisia toimintoja laskentadatan käsittelyyn, havainnollistamiseen ja ohjelman ulkopuoliseen käyttöön.

Tavoitteena on saada hyödynnettyä CFD-laskennan tuloksia selittämään ja havainnolistamaan frisbeegolfkiekon lentoradan syntyä ja taustalla olevia fysiikan ilmiöitä.
Lasketaan myös kiekkoon vaikuttava ilmanvastus ja kiekon ilmanvastuskerroin.

Ilman virtausnopeus ja kiekon pintaan kohdistuva paine
Kiekon ohi virtaavan ilman nopeus kiekon pinnalla on esitetty sekä kiekon päältä
kuvassa 3.15 että pohjasta kuvassa 3.16. Kiekon pinnan nopeuskuvaajista huomataan, että ilman keskimääräinen virtausnopeus kiekon päällä on merkittävästi
suurempi kuin kiekon alla. Lisäksi ilmavirtaus kiekon pinnalla on hitaampaa verrattuna ennen kiekkoon törmäämisen 20 m/s arvoon. Ilman viskositeetista johtuen
ylhäältäpäin katsottuna myötäpäivään pyörivä kiekko hidastaa ilmavirtausta kiekon etenemissuuntaan nähden vasemmalla puolella ja vastaavasta syystä virtaus on
nopeampaa kiekon oikella puolella.
Nämä tulokset eivät kuitenkaan selitä kiekkoon ilmavirtauksen generoimia aerodynaamisia voimia, sillä virtausnopeus on suhteutettu virtauksen lähtöpisteeseen eikä
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Kuva 3.15 Ilman virtausnopeus kiekon päällä. Ilma virtaa kiekon ohi positiivisen x-akselin
suuntaan.

Kuva 3.16 Ilman virtausnopeus kiekon alla. Ilma virtaa kiekon ohi positiivisen x-akselin
suuntaan.

kiekon pintaan. Näin ollen kuva ei esitä pyörivän kiekon pinnan ja ilman välistä
nopeutta, vaan tämän määrittämiseksi on virtauskenttään lisättävä kiekon pinnan
paikallinen liikenopeus kiekon aerodynaamisten voimien selittämiseksi.
Tarkasteltaessa kuvan 3.17 pyörimättömään kiekkoon kohdistuvaa painetta kohtauskulmilla -5◦ , 0◦ ja +10◦ huomataan tällä välillä kiekon pohjaan kohdistuvan
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paineen kasvavan kohtauskulman kasvaessa. Tämä selittää hyvin ilmanvastuksen
kasvua suurilla kohtauskulmilla, jolloin kiekko vuorovaikuttaa ilman kanssa enemmän generoiden suuremman aerodynaamisen voiman. Saapuva ilmavirtaus kohdistaa suurimman paineen kiekon etureunaan. Tulokset myös osoittavat paineen olevan
suurempi kiekon reunalla pohjan etuosissa sekä kiekon pohjan syvennyksen takaosissa. Paineen minimiarvot sijaitsevat kiekon päällä takana ja pohjan syvennyksessä
heti etureunan jälkeen. Kohtauskulman kasvaessa kiekon päällä sijaitseva paineminimi siirtyy kuitenkin takaa kiekon etureunalle.

Kuva 3.17 Kiekon pintaan kohdistuva paine pyörimättömän kiekon kannessa (vasemmalla) ja pohjassa (oikealla) kohtauskulmilla -5◦ , 0◦ ja +10◦ . Kiekon ilmanopeus on 20
m/s ja paineen arvot kuvaavat poikkeamaa normaalista ilmanpaineesta 101 325 Pa.

Kuvasta 3.18 havaitaan ilmavirran käyttäytyminen kiekon ympärillä. Nostevoiman
syntyä selittävä Coandă-efekti ilmenee selkeästi kiekon päällä, kun kiekon ohittava
ilmavirta seuraa kiekon yläpinnan kaarevaa muotoa ja saa virtauksen kääntymään
alaspäin. Myös Bernoullin periaatteen mukainen selitys nosteelle havaitaan vertailtaessa ilman virran nopeutta kiekon alla ja päällä. Ilman kulkiessa hitaammin kiekon
alla se kohdistaa kiekon pohjaan suuremman paineen kuin kiekon päällä nopeammin
virtaava ilma kiekon kanteen. Tämän seurauksena kiekko kokee nostevoiman.
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Kuva 3.18 Ilman virtausnopeus sivusta päin tarkasteltuna pyörimättömän kiekon keskeltä
poikkileikkauksena. Mustilla katkoviivoilla havainnollistettu ilmavirran taipuminen alaspäin
saa aikaan nostevoiman. Ilmavirtaa oikealta vasemmalle positiivisen x-akselin suuntaan.

Ilmanvastuksen ja ilmanvastuskertoimen määritys
Comsolin tuloksina saadun datan avulla voidaan nyt määrittää kiekkoon kohdistuva
ilmanvastus. Comsolin blogista [27] löytyvät ohjeet ilmanvastuksen määrittämiseksi
laskemalla ilmanvastus painevoimien ja viskoosien voimien summana. Käytettävä k-malli sisältää kiekon pinnan seinäfunktiot. Viskoosien voimien laskemiseen voidaan
käyttää kuitenkin laskentaa ilman kiekon pinnan seinäfunktioita tai niiden kanssa.
Näistä kuitenkin laskenta seinäfunktioiden kanssa antaa luonnollisesti tarkempia arvoja. Käytetty Comsolin laskentamenetelmä ja tulokset ovat esitettynä alla olevissa
taulukoissa 3.3 ja 3.4.
Taulukko 3.3 Pyörimättömän frisbeegolfkiekon ilmanvastuslaskenta Comsolissa. Esitettynä laskettavan kiekon pinnan pintaintegraalien integrandit.

Ilman seinäfunktiota

Seinäfunktioilla

Painevoima

spf.nxmesh · p

spf.nxmesh · p

Viskoosi
voima

spf.K_stressx

spf.rho · spf.u_tau ·

Ilmanvastus

spf.T_stressx

spf.nxmesh · p +
spf.rho · spf.u_tau · spf.u_tangx
spf.uPlus

spf.u_tangx
spf.uPlus

Taulukossa esiintyvä tunnus spf (Single Phase Flow) tarkoittaa laskettavaa systeemiä. Näin ollen spf.nxmesh on kiekon pinnan normaalivektorin x-komponentti,
p on paine, spf.K_stressx on x-suuntainen viskoosi jännitys, spf.T_stressx on xsuuntainen kokonaisjännitys. Seinäfunktioita käytettäessä viskoosin voiman lasken-
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taan käytetään spf -systeemin ilman tiheyttä spf.rho, pinnan leikkausnopeutta (shear
velocity) spf.u_tau, x-suuntaista virtausnopeutta seinällä spf.u_tangx ja tangentiaalista dimensiotonta nopeutta spf.uPlus. Laskemalla Comsolin tulosten jälkikäsittelyyn tarkoitettussa Derived Values -osiossa kiekon pintaintegraalin arvo yllä olevassa
taulukossa 3.3 oleville integrandeille saadaan taulukon 3.4 mukaiset tulokset.
Taulukko 3.4 Pyörimättömän frisbeegolfkiekon ilmanvastus ilman seinäfunktioita ja seinäfunktioiden kanssa.

Ilman seinäfunktiota
Painevoima
0,27 N
Viskoosi voima
0,03 N
Ilmanvastus
0,30 N

Seinäfunktioilla
0,27 N
0,07 N
0,33 N

Käytössä olleen k--mallin seinäfunktioiden johdosta 0,33 N on tarkempi arvo ilmanvastukselle mallinnetun pyörimättömän kiekon lentäessä 20 m/s nopeudella. Käytettäessä kiekon yläpinnan tasoon projisoitua pinta-alaa A saadaan yhtälön 2.3 avulla
määritettyä kiekon ilmanvastuskertoimen arvoksi

CD =

2FD
≈ 0, 040.
ρv 2 A

(3.11)

Laskettu ilmanvastuskertoimen arvo vertaantuu hyvin muista lähteistä [28, 29] löytyvien ilmanvastuskertoimien arvoihin eri muotoisille kappaleille. Muun muassa NASA:n määrittämä arvo tyypillisen siivekkeen (Airfoil) ilmanvastuskertoimelle on 0,045.
Alla olevassa kuvassa 3.19 oleva virtaviivainen kappale (streamlined body), joka on
lähimpänä frisbeegolfkiekon muotoa, antaa frisbeegolfkiekon kanssa saman arvon
0,04.

Kuva 3.19 Ilmanvastuskertoimen arvoja eri muotoisille kappaleille [29].
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Eri lähteitä vertailtaessa ilmanvastuskertoimissa saattaa kuitenkin olla eroavaisuuksia. Kertoimen arvo joillekin kappaleille, kuten pallolle, vaihtelee Reynoldsin luvun funktiona epälineaarisesti [30]. Tämä hankaloittaa eri Reynoldsin luvuilla laskettujen ilmanvastuskertoimien arvojen vertailua. Lisäksi laskennassa käytettävä
referenssipinta-ala saattaa olla määritetty eri pinnoille eri lähteissä. Muun muassa
NASA lähteessä [28] käyttää referenssipinta-alana kappaleen projisoitua etupintaalaa (frontal area) kappaleen projisoidun yläpinnan pinta-alan sijaan, jota frisbeegolfkiekon tapauksessa käytettiin.
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4.

FRISBEEGOLFKIEKON LENTORATA

Tarkastellun gyroskoopin ja siiven teorian sekä virtausmallinnuksen avulla voidaan
selittää kiekon s-kurvin muotoisen lentoradan synty. Etenemisliikkeen lisäksi frisbeegolfkiekko myös pyörii massakeskipisteensä ympäri lentäessään. Tarkastelun lähtötilanteena toimivan vaakatasossa maanpinnan suhteen lentävän frisbeegolfkiekon
vapaakappalekuva on esitettynä kuvassa 4.1.

Kuva 4.1 Frisbeegolfkiekon vapaakappalekuva. Kiekko etenee nopeusvektorin v suuntaan
painovoiman mgg vaikuttaessa massakeskipisteeseen (COM). Nosteen FL ja ilmanvastuksen
FD yhteisvaikutuksesta syntyvä aerodynaaminen kokonaisvoima Ftot vaikuttaa painekeskipisteeseen (COP), jonka sijainti kiekon pinnalla muuttuu kiekon lennon aikana.

Kiekon kohtauskulman ollessa nolla eli ts. kiekon ollessa vaakatasossa etenimissuuntaansa nähden kiekkoon kohdistuvan paineen painekeskipiste on tavallisesti aluksi
kiekon massakeskipisteen takana kiekon takaosassa. Tämän lisäksi kiekon pyörimisestä johtuen painekeskipiste siirtyy kiekon päältä takaapäin katsoen kiekon vasemmalle puolelle. Tämä on seurausta siitä, että myötäpäivään pyörivän kiekon vasemmalla puolella ilma virtaa kiekon pintaan suhteutettuna nopeammin kuin kiekon oi-
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kealla puolella, jolloin aerodynaamiset voimat ovat vasemmalla puolella suuremmat
[12]. Kiekon painekeskipisteeseen kohdistuva aerodynaaminen kokonaisvoima generoi kiekkoon massakeskipisteen suhteen momentin τ . Luvussa 2 kerrottiin frisbeegolfkiekon käyttäytyvän gyroskoopin tavoin, jolloin yhtälön 2.13 mukaisesti pyörivän
kiekon kulmaliikemäärävektori L pyrkii kääntymään syntyneen momentin suuntaiseksi. Tätä ilmiötä havainnollistetaan kuvassa 4.2.

Kuva 4.2 Kiekon lennon alkuvaiheessa kiekon lentäessä vaakatasossa maanpinnan suhteen painekeskipiste sijaitsee kiekon massakeskipisteen takana vasemmalla puolella kiekkoa
ylhäältä kiekon takaapäin katsottaessa. Painekeskipisteeseen kohdistuva voima Ftot generoi
momentin τ , joka aiheuttaa kiekon kulmaliikemäärän L suunnanmuutoksen.

Kulmaliikemäärän muutos ilmenee kiekon vasemmanpuoleisen etureunan kiertymisenä ylöspäin kiekon massapisteen suhteen. Näin ollen kiekon kohtauskulma kasvaa
ja kiekko kallistuu oikealle. Nyt oikealle kallistuneen kiekon aerodynaaminen voima
on myös kääntynyt osoittamaan oikealle, mikä saa kiekon lentoradan kaartamaan
lennon alkuvaiheessa oikealle kuten kuvassa 1.1 on esitetty.
Kiekon kohtauskulman kasvusta seuraa, että painekeskipiste, joka on kiekkoon kohdistuvan aerodynaamisen kokonaisvoiman sijainti, siirtyy kuvan 4.3 mukaisesti kiekon pinnalla kohti kiekon etureunaa. Kiekon kulmanopeuden hidastuessa painekeskipiste liikkuu myös ylhäältä kiekon kulkusuuntaan päin katsottuna hiukan oikealle,
eli kiekon vasemmalta puolelta lähemmäksi kiekon keskilinjaa. Tästä seuraa aerodynaamisen kokonaisvoiman generoiman momentin suunnan muuttuminen sen alkaessa kääntyä myötäpäivään kuvan 4.3 mukaisesti.
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Kuva 4.3 Kiekon pinnan painekeskipisteen liike COP1 pisteestä COP2 pisteeseen saa
aikaan aerodynaamisen kokonaisvoiman siirtymisen kiekon pinnalla, mikä johtaa momenttivektorin kiertymiseen τ1 asennosta τ2 asentoon kiekon lennon aikana.

Painekeskipisteen noustessa kiekon takaa massakeskipisteen vierelle osoittaa momenttivektori kiekon päältä päin tarkasteltuna suoraan kiekon etenemissuuntaan
päin, mutta ilmanvastuksesta johtuen tästä hiukan yläviistoon. Näin ollen kiekon
kallistuminen oikelle lakkaa ja kiekon kohtauskulma vain kasvaa, minkä vaikutuksesta painekeskipiste jatkaa liikettään kohti kiekon etureunaa siirtymällä kiekon etupuolelle. Tämä saa aerodynaamisen momentin kääntymään kiekon oikeaan etuosaan
kuvassa 4.3 esitetyllä tavalla. Kiekon kulmaliikemäärävektori kääntyy edelleen momenttivektorin suuntaan, mutta momentin suunnanmuutoksesta johtuen vasemman
etureunan sijasta kiekon oikea etureuna alkaa nyt nousta ylöspäin ja kiekon kohtauskulma jatkaa kasvuaan. Tilannetta, jossa momenttivektori on kääntynyt osoittamaan kiekon oikeaa etureunaa kohti on havainnollistettu kuvassa 4.4.
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Kuva 4.4 Painekeskipisteen sijaitessa kiekon etuosassa osoittaa momenttivektori τ kiekon pinnasta yläviistoon kiekon oikeaa etureunaa kohti. Kiekon pohjaa vasten kohtisuoraan
alaspäin osoittava kulmaliikemäärävektori L pyrkii kääntymään momenttivektorin suuntaiseksi ja kiekon oikea etureuna alkaa kallistua ylöspäin.

Kiekkoon kohdistuva aerodynaaminen kokonaisvoima saa näin alussa oikealle kallistuneen kiekon suoristumaan ja jatkamaan kallistumistaan vasemmalle. Entistä
suuremmalla kohtauskulmalla etenevä kiekko myös hidastuu aiempaa nopeammin,
mikä johtaa nostevoiman vähenemiseen ja kiekko alkaa myös menettää korkeuttaan
aiempaa nopeammin. Näin syntyy lentoradan loppuun s-kurvin vasemmalle kääntyvä osuus ennen kiekon lasketumista maahan. Kuvassa 4.5 on esitettynä edellä
kuvatut frisbeegolfkiekon lentoradan synnyn kolme eri vaihetta.
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Kuva 4.5 Frisbeegolfkiekon lentoradan synty. Kiekon lentoradan kolme eri vaihetta ovat
esitettynä kuvassa vasemmalla. Oikella on havainnollistettu kiekko näissä kolmessa eri vaiheessa kiekkoon kohdistuvan momentin ja kulmaliikemäärän sekä kiekon asennon suhteen.
Lisäksi selitettynä kiekon lennon eri vaiheissa havaittava ilmiö.

Tämä malli kuvaa kiekon lentoradan synnyn yksinkertaistetusti. Huomion arvoista
on myös, että lennon aikana kiekon lentokorkeus vaihtelee merkittävästi, sillä lennon
alkuvaiheessa noste usein nostaa kiekkoa voimakkaasti ylöspäin ja lennon lopussa
painovoima saa hidastuneen kiekon menettämään korkeuttaan nopeasti. Tästä syystä kiekon todellinen kohtauskulma ilmavirran kanssa on edellä kuvattua pienempi
lennon alkuvaihessa, sillä vaakatasossa olevan kiekon nopeus on todellisuudessa nosteesta johtuen yläviistoon. Vastaavasti kiekon alkaessa menettää korkeuttaa lennon
loppupuolella kasvaneella kohtauskulmalla etenevän kiekon todellinen kohtauskulma
on suurempi, sillä kiekon liikenopeus on nyt alaviistoon.
Aivan lennon lopussa kohtauskulma kuitenkin pienenee, sillä kiekon etenemisnopeuden hidastuminen ja kiekon kallistuminen vasemmalle johtaa myös kiekon etenemissuunnan kääntymiseen vasemmalle. Näin ollen kiekon uudeksi etureunaksi tulee
alaspäin kallistunut vasen etureuna. Tämän johdosta kallistuneen kiekon orientaatio on lähes tulkoon ilmavirran suuntainen eli kohtauskulma on suunnilleen nolla
kiekon syöksyessä nopeasti maanpintaa kohti.
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5.

YHTEENVETO

Tässä työssä selvitettiin frisbeegolfkiekon s-kirjaimen muotoisen lentoradan synty.
Lisäksi saatiin tuloksia frisbeegolfkiekon virtausmallinnuksesta sekä tietoa erityisesti
siiven ja gyroskoopin käyttäytymisestä.
Työn teoriaosuudessa tarkasteltiin ensin ilmavirtauksen ominaisuuksia frisbeegolfkiekon lennon aikana. Tämän tuloksina havaittiin ilmavirtauksen olevan turbulenttia Reynoldsin luvun ollessa luokkaa 105 . Lisäksi ilman havaittiin tällöin olevan kokoonpuristumatonta, sillä Machin luvuksi saatiin M a < 0, 12. Työssä tutkittiin myös
siiven ja gyroskoopin ominaisuuksia, jotka ovat pääsyitä kiekon lentoradan selittämiseksi. Siiven tarkastelussa tutustuttiin aerodynaamisiin voimiin ja momentteihin.
Gyroskooppia tutkittiin sen prekessioliikkeen synnyn näkökulmasta.
Virtauslaskentaosuus aloitettiin esittelemällä käytettävän laskennan fysikaalisena
perustana Reynolds Averaged Navier-Stokesin yhtälöiden johtaminen Navier-Stokesin
yhtälöistä. Tämän jälkeen käytiin läpi virtauslaskentamallin rakentaminen Comsol
Multiphysics -ohjelmistolla. Mallinnuksen tuloksina saatiin kiekkoa ympäröivän ilmavirran nopeus- ja painedataa, jonka avulla selitettiin kvalitatiivisesti nosteen syntyä sekä laskettiin vakaatasossa lentävän kiekon ilmanvastus. Lisäksi määritettiin tällöin kiekon ilmanvastuskertoimen arvoksi 0,040, joka vastasi hyvin lähdemateriaalin
arvoja vastaavanlaisille kappaleille.
Lopuksi kiekon lentoradan synty saatiin selitettyä aiemmin esitellyn teorian ja käytetyn lähdemateriaalin ansiosta virtauslaskennan tulosten ollessa linjassa johtopäätösten kanssa. Erityisen hyödyllisenä lähteenä toimi Paavo Immosen Pro gradu tutkielma [12], jossa Immonen käy vastaavaa aihetta läpi. Näin päädyttiin tulokseen, jonka mukaan frisbeegolfkiekkoon vaikuttavat aerodynaamiset voimat luovat
lentävään kiekkoon momentin, joka saa kiekossa aikaan gyroskoopin mukaista prekessioliikettä. Aerodynaamisten voimien keskimääräinen vaikutuspiste kiekon pinnalla kuitenkin muuttuu kiekon lennon aikana, mikä muuttaa myös prekessioliikkeen
suuntaa ja saa näin aikaan kiekon s-kirjaimen muotoisen lentoradan synnyn.
Jatkokehityksen kohteena virtausmallinnus olisi voinut sisältää monipuolisempaa tu-
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losten laskentaa ja jälkikäsittelyä. Muun muassa pyörivän kiekon pinnan ja ilmavirran välistä nopeutta sekä kiekon lennon eri vaiheita oltaisiin voitu tutkia enemmän.
Lisäksi käytetyn laskentamenetelmän tarkkuutta olisi varmasti voitu parantaa vähintäänkin tarkempaa ja mittausta varten käsiteltyä laskentahilaa käyttäen. Vaikka
saadut tulokset vaikuttivat oikeellisilta, saattaa rakennetussa mallissa kuitenkin olla virheitä tai kehityksen kohteita, jotka tarkentaisivat tuloksia. Myös eri tyyppisiä
heittoja ja kiekkoja voitaisiin jatkossa mallintaa sekä luoda malli, joka laskee kiekon
koko lentoradan annettujen alkuarvojen avulla. Laskentaan voitaisiin myös tuoda
esimerkiksi eri sääolosuhteiden kuten tuulen ja lämpötilan vaikutuksien tarkastelua sekä selittää erilaisen heittotekniikkavirheiden ja kiekon kulumisen vaikutuksia
kiekon lentorataan.
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