ВЪПРОС 12.
ДИНАМИКА НА РЕАЛЕН
НЕСВИВАЕМ ФЛУИД.
СИЛИ НА ВЪТРЕШНО ТРИЕНЕ.
ЗАКОН НА НЮТОН.
ЗАКОНИ НА ПОАЗЬОЙ.
ДВИЖЕНИЕ НА ТЯЛО ВЪВ
ФЛУИД.
ЧЕЛНО СЪПРОТИВЛЕНИЕ.
ПОДЕМНА СИЛА.

I.СИЛИ НА ВЪТРЕШНО ТРИЕНЕ
- ОБЩА ПОСТАНОВКА
1.Произход на силите на вътрешно триене:

а/ те са следствие от силите на взаимодействие на между частиците
изграждащи флуида.
б/ те са следствие от движението на градивните частици с различни скорости
като се стремят да уеднаквят техните скорости.
в/ те са винаги тангенциални към скоростите на частиците
г/ ако частиците са в покой тези сили имат стойност нула.
д/ имат различна природа при течностите и газовете.
е/ играят съществена роля при формирането на челното съпротивление и
подемната сила при движение на твърди тела във флуид

2. Опит установяващ нарушаване на закона на Бернули.

а/ Ако е в сила закона на Бернули то нивото на течността във всяка
манометрична вертикална тръбичка ще бъде една и съща.
б/ Намаляването на нивото на течността в манометричните тръбички
означава, че част от механичната енергията на флуида посредством
работа на неконсервативни вътрешни сили се е трансформирала в
вътрешна енергия на флуида.
в/ Това че флуида изтича с постоянна скорост, а не се движи ускорително под
действието на силите създадени от хидростатичното налягане означава,
че в обема на флуида действат сили уравновесяващи първите и са
насочени тангенциално на скоростта на флуида.
г/ Само част от хидростатичното налягане ще обуславя скоростта на изтичане
по формулата на Торичели:
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II.ЗАКОН НА НЮТОН ЗА СИЛИТЕ
НА ВЪТРЕШНО ТРИЕНЕ
1.Опит на Нютон и изводи от проведените наблюдения.
а/ постановка за задачата: Изследване на движението на две дървени
плоскости с повърхност S, поставени успоредни една на друга като между
тях има слой течност с дебелина d. На долната плоча има закрепен
динамометър тангенциално на плоскостта.

б/ Обяснение на наблюденията: (КАК ВТОРАТА ПКОСКОСТ “РАЗБИРА”, ЧЕ
ПЪРВАТА СЕ ДВИЖИ РАВНОМЕРНО.) –силите на вътрешно триене между
слоевете и слоевете и плочите са отговорни за движението и на втората
плоча като се отчете третия принцип на Нютон. На практика динамометъра
измерва големината на силата на вътрешно триене.

в/ количествена връзка между силите на вътрешно триене и скоростта на
движение на плочата, разстоянието между тях и площите им.
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Нютон установява, че от слой в слой по оста Оz скоростта на флуида се
променя линейно т.е.
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ЗАКОН НА НЮТОН:
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г/ динамичен вискозитет (коефициент на вътрешно триене):  количествена
характеристика на течливостта на флуида. Количествена характеристика
на това как флуида реагира на движение на твърди тела в него и как ги
обтича. Определя смазочните свойства на маслата.

- единица за измерване

[Pa.s]

- вискозитета зависи от температурата на флуида: при течности с
нарастване на температурата вискозитета намалява, а при газовете
нараства, което определя различни механизми на вътрешно триене.
-Ако dv

dz

0

то FT=0

III. ЗАКОНИ НА ПОАЗЬОЙ
1.Постановка на задачата: Да разгледаме ламинарното движение на
несвиваем реален флуид (течност) по тръба с кръгло сечение с площ S
и радиус R.

Поради силите на триене скоростта на флуида, допиращ се до стените на тръбата, е 0, а скоростта е максимална vmax по оста на тръбата.
Координатната система ориентираме по оста на тръбата, а оста Оz
перпендикулярно на оста. Течността се движи с постоянна скорост.
Хидравличните сили под действието на които се движи флуида се
уравновесяват от силите на вътрешно триене. За обем от флуида с
радиус r и дължина l имаме:
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2. Закон на Поазьой за скоростта:
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От равенството на силите следва:
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Константата C се определя от условието

r=R v(R)=0
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Тогава окончателно получаваме:

Където:
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ИЗВОД: СКОРОСТТА НА ФЛУИДА ПО РАДИУСА НА СЕЧЕНИЕТО НА ТРЪБАТА
СЕ ИЗМЕНЯ ПО ПАРАБОЛИЧЕН ЗАКОН
Когато движението е турбулентно, разпределението на средната по времето
скорост по радиуса не е параболично – близо до стените градиентът на
скоростта е голям, а далеч от тях – малък.
3. Закон на Поазьой за обемен поток на флуид движещ се ламинарно.
а/определение на обемен поток: ОБЕМА ФЛУИД ПРОТЕКЪЛ ПРЕЗ
НАПРЕЧНОТО СЕЧЕНИЕ НА ПОВЪРХНОСТ dS ЗА ЕДИНИЦА ВРЕМЕ.
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За конкретния случай ще разделим напречното сечение на елементарни
концентрични пояси с дебелина dr и площ dS = 2rdr. През даден слой
елементарният обемен поток на флуида е:


r2 
d V  v ( r )dS  v ( r )2 rdr  v max  1  2  2 rdr
R 

Тогава общия поток през сечението на тръбата е:
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IV. ВИХРОВО ДВИЖЕНИЕ И
ВИХРООБРАЗУВАНЕ
1.Механизъм на вихрообразуване:

Частиците от слоя които са с по-голяма скорост се стремят да увлекат със
себе си частиците от слоя с по-малка скорост . Обратно частиците от слоя
с по-малка скорост се стремят да забавят частиците с по-голяма скорост.
Така на частиците от средния слой започват да действат двойка сили
които са вътрешните сили на триене и частите започват да извършват
въртеливо движение в рамките на слоя. Във флуида възникват
микроскопични вихри. Линейната скорост на частиците
вече има
нормална компонента. При достатъчна енергия частицата ще прескочи в
съседен слой и това е началото на образуването на макроскопични вихри.
От ЗЗМИ макроскопичните вихри винаги възникват по двойки като
въртенето на частиците в двата вихъра е в противоположна посока.

V.ДВИЖЕНИЕ НА ТЯЛО ВЪВ ФЛУИД
1. Сили действащи на твърдо тяло движещо се във флуид. При движение на
тяло във флуид със скорост V на тялото действа резултантна сила F от
страна на флуида. Тази сила може да се разложи на две компоненти:
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Fx

Fy

сила на челно съпротивление
подемна сила

Силата на челно съпротивление и подемната сила зависят от формата и
размера на тялото, скоростта му на движение, свойствата на флуида.
Поради относителността на движението същите сили възникват и когато
флуид обтича неподвижно тяло със скорост V.

2. Обтичане на тяло от идеален несвиваем флуид.
а/ Обтичане симетрично от идеален флуид: Нека цилиндър, поставен в
хомогенното поле на скоростта на идеален, несвиваем флуид. Поради
липсата на сили на вътрешно триене, токовите линии ще заобикалят
цилиндъра и обтичането му от флуида ще е пълно. Нека скоростта и
статичното налягане на несмутения флуид далеч от цилиндъра означим с
v и р.
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Този резултат се нарича парадокс на Ойлер-Д’Аламбер – дължи
се на идеалността на флуида и симетрията на тялото спрямо скоростта.

б/ обтичане на несиметрично тяло от идеален флуид:
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Или в общия случай, когато едно тяло се обтича от идеален,
несвиваем флуид, може да възникне само подемна сила,
ако тялото е асиметрично спрямо скоростта. Винаги
челното съпротивление ще бъде равно на 0.

3.Обтичане на тяло от реален вискозен флуид.
а/ челно съпротивление:
- челно съпротивление вследствие на триенето: Да разгледаме обтичането
на безкраен симетричен цилиндър от реален флуид, движещ се ламинарно
с малка скорост.

Fx  6rv
В този случай флуидът, който контактува с тялото, можем да смятаме за
неподвижен. Тогава в тънък слой около тялото, наречен граничен,
възниква голям градиент на скоростта, перпендикулярно на повърхността
на цилиндъра. В него се получават значителни сили на триене, действащи
върху тялото, тангенциално на неговата повърхност в посока, обратна на
движението. Тяхната резултантна дава челното съпротивление, което в
случая се нарича съпротивление вследствие на триенето.

б/ граничен слой на откъсване.

-към повърхността на тялото прилепват частици от вискозния флуид като се
образува ГРАНИЧЕН СЛОЙ с дебелина δ в който имаме значителен градиент на скоростта dV/dy.
-тялото с обвиващия граничен слой образуват ново ефективно тяло, което се
обтича от идеален флуид.
-скоростта на флуида в граничния слой е по-ниска от скоростта на външния
флуид.
-повишаващото се налягане зад тялото може да преустанови движението на
по-бавните и дори да ги накара да се движат в обратна посока частици
образува се ЛИНИЯ НА НУЛЕВАТА СКОРОСТ.
-под линия на нулевата скорост възниква ОБРАТНО ТЕЧЕНИЕ което води до
нарастване на дебелината δ на граничния слой и до откъсване на потока
от тяло (ВЪЗНИКВА ОБЛАСТ НА ТУРБОЛЕНТНО ВИХРОВО ДВИЖЕНИЕ)

в/ вихрово съпротивление

- образуването на вихри зад тялото води до нарушаване на разпределението
на налягането около тялото - ЗАД НЕГО ТО Е ПОНИЖЕНО.
- вихровото съпротивление зависи силно от формата на тялото.
- разликата в налягането м/у предната и задната част на тялото е пропорционално на кинетичната енергия на вихъра
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г/ От гледна точка на обтичането числото на Рейнолдс показва кое
съпротивление преобладава - съпротивление от триене или вихрово
съпротивление. Ускорявайки тялото във флуида външните сили
извършват работа за преодоляване на силите на вътрешно триене и за
ускоряването на тялото т.е. до нарастване на кинетичната му енергия. Така
числото на Рейнолдс се дефинира така:
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4. Подемна сила.
а/ Ъгъл на атака: Това е ъгъла на асиметрия между тялото и посоката на
скоростта му.
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б/ Ефект на Магнус: наблюдава се при въртене на симетрично тяло във
вискозен флуид и води до възникване на подемна сила

в/ Профил на Жуковски за крило – възникването на подемна сила при крилата
се обяснява с ефекта на Магнус поради циркулацията на флуида:

