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Teos liittyy nimensa mukaisesti lammonsiirron ja nestevirtauksen numeeriseen 
kasittelyyn. Aihepiiri leikkaa taten vain lievasti Rakenteiden Mekaniikka leh 
den julkaisualuetta . Kirjassa on kuitenkin piirteita, jotka voivat tehda sen 
kiinnostaviksi joillekin lehden lukijoille. 

Numeeriset menetelmat eivat ole saavuttaneet nestemekaniikassa viela lahes 
kaan vastaavaa kaytannossa rutiininomaisesti toimivaa asemaa kuin rakenteiden 
mekaniikassa. Selitys tahan on yksinkertainen: nestemekaniikan tehtavat ovat 
vaikeita. Ensinnakin vall itsevat yhtalot ovat yleensa a ina epalineaarisia. 
Toiseksi ja ennenkaikkea virtaus on kaytannossa tavall isesti turbulenttista. 

Patankar on ollut mukana professori D. Brian Spaldingin Imperial Collegessa, 
Lontoossa johtaman koulukunnan toiminnassa. Patankar mainitsee esipuheessaan, 
etta ko. teos ol i aluksi luonnosteltu Spaldingin ja hanen yhteiseksi esitykseksi. 
Tama hanke kuitenkin raukesi, mutta on ilmeista, etta Spaldingin kehittama numee 
rinen ratkaisufilosofia on voimakkaasti mukana Patankarin kirjassa. 

Perusajatus on, etta kaikki nestemekani ikan yhtalot puetaan samaan standardi 
muotoon 

~t(p~) + div(p~~) = div(rgrad~) + S , 

jota voidaan nimittaa yleiseksi konvektio-diffuusioyhtaloksi. Tassa p on nesteen 
tiheys, 8 nesteen vi rtausnopeus, r diffuusiokerroin ja S ns. lahdetermi. Ri ippu 
va muuttuja ~ voi olla kul loinkin esimerkiksi jokin nopeuskomponentti, lampotila, 
massaosuus seoksen virtauksessa jne. Suureilla r ja Son talloin aina oma mer 
kityksensa. Suure div(pu~) on ns. konvektiotermi, joka kuvaa muuttujan ~ arvon 
muuttumista nesteen li ikkeen johdosta. Suure div(rgrad~) on ns. diffuusiotermi, 
joka kuvaa muuttujan ~ arvon muuttumista ~:n paikan suhteen epatasaisen jakautu 
misen aiheuttaman diffuusion johdosta. Kirja kasittelee yleisen konvektio -dif 
fuusioyhtalon diskretointia ja syntyvien algebrall isten yhtaloiden ratkaisemista. 

Diskretointimenetelmana kaytetaan ns. kontroll ialueformulaatiota. l<asittely 
aloitetaan pelkan lammonjohtumisen tarkastelulla ja laajennetaan sitten konvek
tion mukaanotol la koskemaan lopuksi myos virtauskenttien maarittamista. 

Kirjan rakenne ja esitystapa poikkeaa taysin tavanomaisista nestemekaniikan 
teoksista ja yleensa edukseen. Etenkin valediffuusioon (engl. false diffusion) 
ja reunaehtoihin 1 i ittyvat huomiot ovat erinomaisen selventavia. Esitystapa on 
voimakkaasti fysikaalisi in perusteluihin nojautuvaa ja tarvittava matematiikka 
m i n i maa 1 i s ta . 

Kirja on suunnattu alaan vasta tutustuville ja tassa suhteessa se onkin ihas 
tuttava taysosuma. Asiantuntijat saattavat sen sijaan vierastaa teoksen numee
risista menetelmista antamaa ehka 1 iian optimistista ja suoravi ivaista kuvaa. 
Maassamme tietyissa paikoin kaytossa oleva PHOENICS-ohjelmisto perustuu Spalding
Patankar fi losofiaan. Patankarin kirjasta voi olla taten hyotya taman ohjelmis
ton kayttajille. 
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