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В С Т У П 
 
 
Як у будь-якій науці, що вивчає закони природи, в аеродинаміці 

за всю історію її існування впевнено  зарекомендували себе два 
напрямки. Перший – напрямок строгої теорії. Виходячи з основних 
положень механіки, можна дати математичні характеристики 
рідинного або газоподібного середовища і намагатися потім 
вивести усе більш складні закони руху рідини чисто математичним 
шляхом. Другий напрямок полягає в експериментальному 
дослідженні аеродинамічних явищ, і результати таких досліджень 
використовуються відповідно до потреб практики.  

В експериментальній аеродинаміці студент знайомиться із 
сучасними науковими методами, повинен формувати правильні 
погляди на взаємодію між теорією, експериментом і практикою 
льотної справи. 

Викладання цього курсу повинне вестися таким чином, щоб 
студент у кожній темі почував зв'язок між теорією, 
лабораторним експериментом і практикою конструювання та 
експлуатації літаків. При такому наданні матеріалу неминучі як 
повторення, так і забігання вперед, що при словесному викладі 
пожвавлює курс і підкреслює ту пов’язаність всіх питань 
експериментальної та теоретичної аеродинаміки, яка є в дійсності.  

Автори висловлюють вдячність викладацькому та інженерному 
складу кафедри Аеродинаміки та безпеки польотів літальних 
апаратів НАУ за цінні поради, зауваження, які були надані ними 
під час роботи над рукописом даного посібника, та щире сприяння 
його виданню. 
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ОСНОВНІ  УМОВНІ  ПОЗНАЧЕННЯ 
 
А  − коефіцієнт відвалу поляри; 

а  − швидкість звуку; показання мікроманометра 

b  − хорда крила; плече вантажу при 
вимірюванні крутячого моменту; 

b a (bсах)  − довжина середньої аеродинамічної хорди 
крила; 

C   − відносна товщина профілю крила; 

Ср  − коефіцієнт тиску; 

Сf  − коефіцієнт тертя плоскої пластини 
(односторонній); 

Сх  − коефіцієнт сили лобового опору крила, 
літака; 

Су нв;  Сх нв; 

αнв 

− найвигідніші коефіцієнти підйомної сили, 
сили лобового опору, кут атаки відповідно; 

Сх0  − коефіцієнт сили профільного опору; 

Сх тр  − коефіцієнт сили опору тертя; 

Сх р
  − коефіцієнт сили опору тиску; 

Схi  − коефіцієнт сили індуктивного опору; 

С у
α   − часткова похідна коефіцієнта підйомної 

сили за кутом атаки;    
С у′   − коефіцієнт підйомної сили перерізу крила; 

dM  − діаметр міделя фюзеляжу; 

G  − вага вантажу для урівноваження крутячого 
моменту обертання повітряного гвинта; 

k  − показник адиабаты; 

l  − розмах крила;  

К  − аеродинамічна якість; постійна 
мікроманометру; 

М  − число М польоту (число Маха); 

Мкр  − критичне число Маха; 

Мш  − шарнірний момент рульової поверхні; 



 7

Мx; Мy; Мz                − проекції аеродинамічного моменту на вісі 
зв’язаної системи координат(момент крену, 
рискання, тангажу); 

mx; my; mz           − коефіцієнти моментів крену, рискання, 
тангажу; 

yC

zm   − ступінь повздовжньої  статичної стійкості; 

β
ym   − ступінь шляхової статичної стійкості; 

β
xm   − ступінь поперечної статичної стійкості; 

N − потужність повітряного гвинта; 

nc − число обертів повітряного гвинта в секунду; 

Р  − тяга повітряного гвинта; зусилля на 
штурвалі; 

р  − тиск повітря; 

р∞; V∞; ρ∞;  

М∞                                    − 

параметри незбуреного потоку відповідно 
тиск, швидкість, щільність(густина), число 
М; 

р*;  ρ*; Т*                    − параметри гальмування потоку(швидкість 
обертається  в нуль); 

рi; Vi; ρi; Мi ; Тi     − параметри збуреного потоку в i-тій точці; 

R  − результуюча  аеродинамічна сила; 
універсальна газова константа; радіус 
гвинта; 

Rе  − число Рейнольдса; 

S  − площа крила; 

Sм  − площа міделевого перерізу фюзеляжу; 

X; Y; Z  − проекції результуючої  аеродинамічної сили 
на осі швидкісної системи координат – 
відповідно сила лобового опору, підйомна 
сила, бокова сила;  

Х, Y  − підйомна та пропульсивна сили несучого 
гвинта; 

Т, Н  − сила тяги та повздовжня сили несучого 
гвинта; 

Сх ; Сy; Сz           − коефіцієнти сили лобового опору, підйомної 
сили, бокової сили; 
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X1; Y1; Z1             − проекції результуючої  аеродинамічної сили 
на осі  зв’язаної  системи координат, 
відповідно поздовжня сила , нормальна сила, 
поперечна сила;  

W                          − результуюча швидкість перерізу лопаті 
повітряного гвинта;                  

Сх1; Сy1; Сz1        − коефіцієнти повздовжньої сили, нормальної 
сили, поперечної сили; 

Сy го  − коефіцієнт підйомної сили горизонтального 
оперення; 

х 
Ц.Д.

  − координата центру тиску крила(літака); 

х
ц.т.

; (х
т
)  − координата центру тяжіння літака; 

х
Т
  − координата точки  переходу ламінарного 

примежового шару в турбулентний; 
х

F.
  − координата  аеродинамічного фокусу літака; 

q  − швидкісний напір (динамічний тиск);  

Т  − абсолютна температура; 

t  − час; температура в С0; 

V  − істинна(повітряна) швидкість польоту; 

Vr  − колова швидкість перерізу лопаті гвинта; 

α  *  − кут  атаки крила, перерізу лопаті; 

α0  − кут атаки при нульовій підйомній силі; 

α
кр

 − критичний кут атаки; 

α   − коефіцієнт тяги повітряного гвинта; 

β  − кут ковзання; кут притікання струменів; 

β   − коефіцієнт потужності повітряного гвинта; 

γ  − кут крену;  

δ  − товщина примежового шару; 

δел; δв; δн − кути відхилення відповідно елеронів, руля 
висоти, руля напряму; 

δпр.;δз  − кути відхилення відповідно передкрилків, 
закрилків; 

ε  − кут скосу потоку за крилом; 

υ  − кут тангажу; 
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η  − звуження крила; ККД повітряного гвинта; 

λ  − подовження крила; коефіцієнт швидкості 
повітряного гвинта; 

µ  − коефіцієнт динамічної в’язкості повітря; 
коефіцієнт режиму роботи несучого гвинта; 

ν  − коефіцієнт кінематичної в’язкості повітря; 

φ  − кут установки лопаті повітряного гвинта;  

χ  − кут стрілоподібності крила по передній 
кромці; 

χ 0.25  − кут стрілоподібності крила по лінії 0.25 
хорд; 

ρ  − щільність(густина) повітря; 

ψ  − кут рискання; кут азимутального положення 
лопаті несучого гвинта; 

ψ  − кут відхилення вантажу при визначенні 
крутячого моменту гвинта; 

ω  − кутова швидкість обертання повітряного 
гвинта; 

z   − відносна координата пів розмаху крила. 

    

 
 
 

   

            )*  −  прочитатання  літер грецького алфавіту надано у 
додатку 5. 



 10 

ОРГАНІЗАЦІЙНО – МЕТОДИЧНІ  ВКАЗІВКИ 
 

Призначення лабораторних занять 
 

Важливою складовою навчального процесу, як відомо, є 
навчальне заняття, в ході якого здійснюється теоретичне навчання 
та прищеплення практичних навичок студентам за обраною ними 
спеціальністю.  

Якщо лекції, як одне з найважливіших видів навчальних занять, 
повинні надавати основи наукових знань з дисципліни, що 
вивчається, формувати науковий світогляд, розкривати найбільш 
складні питання навчального матеріалу, то лабораторні заняття 
спрямовані  на прищеплення студентам практичних навичок, тобто 
реалізують один з головних принципів навчання – зв'язок теорії з 
практикою.  

Призначення лабораторних занять при вивченні аеродинаміки 
літака полягає у досягненні наступних цілей: 

– закріпити студентами знання найбільш складних та важких 
теоретичних положень аеродинаміки літака та його частин; 

– розкрити фізичну сутність цих положень та допомогти 
студентам засвоїти їх практично; 

– допомогти опанувати студентами методів експериментальних 
та наукових досліджень в аеродинамічній лабораторії; 

– прищепити навички наукового аналізу та узагальнення 
отриманих результатів; 

– прищепити навички роботи з лабораторним обладнанням, 
апаратурою, приладами. 

Внаслідок виконання всіх робіт на лабораторних заняттях 
студенти повинні 

ЗНАТИ: 
– основні закони, яки визначають картину обтікання літака та 

його частин, прояву них у конкретних випадках обтікання, а також 
чітко розуміти фізичну сутність процесів, які при цьому мають 
місце; 

– аеродинамічні характеристики літака та його частин, їх 
залежність від конструктивних та експлуатаційних факторів; 

– причини виникнення кризових режимів обтікання та границі 
їх розповсюдження; 
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– напрямки підвищення безпеки польотів; 
– основні методи розрахунку аеродинамічних характеристик, 

які визначають льотні можливості, стійкість та  керованість літака; 
– особливості аеродинамічних компоновок сучасних 

пасажирських та транспортних літаків, які знаходяться в 
експлуатації в нашій країні та поза її межами; 

ВМІТИ: 
– застосовувати знання теоретичних основ аеродинаміки для 

вирішення практичних інженерних задач;  
– пояснювати фізичну сутність явищ, які виникають при 

обтіканні літака та його окремих частин; 
– аналізувати особливості впливу різних факторів на 

аеродинамічні характеристики з позицій експлуатації літака у 
повітрі та безпеки польоту; 

– організовувати та проводити заняття з льотним та 
інженерним складом експлуатуючих організацій з питань 
практичної аеродинаміки; 

МАТИ УЯВУ: 
– щодо загальних технічних вимог, які надаються до 

аеродинамічних характеристик літаків; 
– про сучасні світові тенденції та напрямки розвитку 

аеродинаміки транспортних літаків. 
 

Підготовка студентів до лабораторних занять 
 

До лабораторних занять студенти повинні ретельно готуватись, 
систематично та глибоко оволодівати теоретичними основами 
аеродинаміки літака. 

Підготовка студентів до чергового лабораторного заняття 
здійснюється самостійно та закріплюється під час самостійної 
роботи в аеродинамічних лабораторіях кафедри під керівництвом 
викладача, або інженера лабораторії. Підготовка включає наступні 
етапи: 

– вивчення програмних питань теоретичного матеріалу по темі 
заняття; 

– вивчення мети роботи, її змісту та порядку виконання; 
– вивчення лабораторного обладнання, лабораторного 

устаткування, об’єкта дослідження та правил техніки безпеки; 
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– глибоке засвоєння фізики досліджуваного явища; 
– виконання теоретичних розрахунків, побудова теоретичних 

залежностей, порівняння характеристик подібних об’єктів, 
складання планів–конспектів, виступів або повідомлень (при 
необхідності); 

– виконання індивідуальних завдань по підготовці 
лабораторного заняття та поглибленого вивчення окремих питань 
теорії, які мають практичні застосування за темою даного заняття; 

– часткове оформлення звіту по лабораторному заняттю (мета 
заняття, вихідні дані, розрахункова схема, робочі формули, стислий 
опис фізики явища). 

Про виконання цих етапів підготовки студент доповідає 
викладачу або інженеру, який робить відповідну відмітку в журналі 
лабораторних занять студента.  

Студенти, які не підготувались до чергового лабораторного 
заняття, до заняття не допускаються. 

 
Прищеплення студентам методичних навичок 

 
Методична підготовка студентів є однією з головних цілей 

кожного лабораторного заняття і спрямована на прищеплення 
навичок з організації та проведення занять з льотним та 
інженерним складом авіаційних компаній цивільної авіації з питань 
практичної аеродинаміки. 

Прищеплення студентам методичних навичок в процесі 
підготовки та проведення лабораторних занять здійснюється  за 
наступними напрямками: 

– навчання методиці складання плану конспекту, використання 
різноманітних технічних засобів навчання, написання рефератів з 
найбільш актуальних питань аеродинаміки з наступним їх 
заслуховуванням та обговорюванням; 

– виконання конкретних індивідуальних завдань кожним 
студентом та виступ з повідомленням на задану тему на 
лабораторному занятті; 

– поглиблене попереднє виконання лабораторного заняття 
одним із призначених студентів з послідуючим роз’ясненням 
студентам навчальної групи; 
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– виконання обов’язків інженера-дублера та викладача-дублера 
по окремим питанням навчального заняття під час підготовки до 
лабораторного заняття та безпосередньо на занятті; 

– вміння контролювати правильність отриманих 
експериментальних результатів, проводити порівняльний аналіз та 
робити правильні висновки за підсумками проведеної роботи. 

Методична підготовка студентів оцінюється викладачем і 
враховується на заліку та екзамені. 

 
Обробка результатів та оформлення звітів 

 
Всі лабораторні заняття повинні закінчуватись правильно 

оформленими звітами та їх захистом до виконання чергової роботи. 
При наявності не захищених лабораторних робіт студент 
(очної форми навчання) не допускається до написання модульної 
контрольної роботи. 

До якості оформлення звітів (планів конспектів, рефератів, 
тощо) надаються наступні вимоги: 

– всі звіти необхідно оформляти кульковими ручками 
фіолетового, синього або чорного кольору, розбірливим почерком, 
без скорочень (застосовувати пасту червоного кольору – 
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ); 

– графічні залежності креслити олівцем чорного кольору на 
міліметровому папері встановленого формату А4 (застосовувати 
пасту для креслення графіків – ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ); 

– початок координат обов’язково повинно мати значення 0, 
масштаби по осям повинні бути зручними для читання, 
координатні вісі повинні мати буквені позначення та розмірність; 

– усі експериментальні точки, незалежно від їх розташування, 
повинні бути чітко обведені, а узагальнена крива проводиться за 
відомими правилами апроксимації і повинна відповідати  закону 
зміни досліджуваної фізичної величини; 

– звіт повинен закінчуватись висновками та підписом студента. 
Зауваження викладача, який перевірив звіт, усувається 

студентом негайно, після чого звіт надається для повторного 
захисту. При цьому невірні розрахунки, графіки не усуваються. 
Журнал лабораторних занять (або окремо оформлені звіти) з 
перевіреними та захищеними звітами надається студентом на 
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екзамені(заліку) і зберігається на кафедрі до закінчення студентом 
курсу навчання в університеті.   

 
Основні правила техніки безпеки при роботі 

в аеродинамічній лабораторії 
 
З метою попередження та недопущення нещасних випадків, 

травм, виведення з ладу майна та обладнання лабораторії слід 
виконувати наступні правила техніки безпеки: 

– включати в дію обладнання, прилади, агрегати та інше 
обладнання  тільки в справному їх стані. Про початок виконання 
кожної лабораторної роботи доповісти викладачу або інженеру; 

– забороняється знаходитись у площині обертання вентиляторів  
дозвукових аеродинамічних труб, а також напроти вхідних та 
вихідних пристроїв цих труб; 

– не допускати попадання сторонніх предметів в робочі частини  
аеродинамічних труб; 

–  електричні прилади вмикати в мережу відповідної напруги; 
– дотримуватись послідовності вмикання та вимикання 

працюючого обладнання; 
–  не перевищувати встановленого тиску в балонах та ресиверах  

із стислим повітрям; 
– рідина у вимірювальних пристроях отруйна та 

вогненебезпечна, тому її ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ вживати, розливати та 
підносити до відкритого вогню (нагрівальних приладів). 
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АЕРОДИНАМІЧНІ ВИМІРЮВАННЯ,  
МЕТОДИ ТА ПРИЛАДИ 

 
У розділі розглядаються параметри, які характеризують 

фізичний стан рідини та газу, основні закономірності його руху, 
призначення та принцип роботи аеродинамічних труб, прилади, які 
застосовуються в дослідних лабораторіях для вимірювання тиску, 
швидкості та інших параметрів при проведенні аеродинамічних 
експериментів 

 
Основні теоретичні положення динаміки руху рідини та газу 
 
Стан та фізичні властивості газів характеризуються їх 

температурою, тиском, густиною та внутрішньою енергією. 
Температура газу (Т) в міжнародній системі одиниць (СІ) 

вимірюється за абсолютною шкалою Кельвіна, але в зв'язку з тим, 
що більшість приладів проградуйовані за шкалою Цельсія (t°С), в 
деяких формулах використовується саме ця шкала. 

T0
К  = t  + T0 = t 0C + 2730K  ,  

де Т0 = 2730
К;  t – температура повітря за шкалою Цельсія. 

Тиск (р) (нормальна напруга) – це відношення нормальної 
поверхневої сили, що діє на елементарну поверхню, до площі цієї 
поверхні. Одиницею вимірювання тиску в СІ є паскаль (Па) – тиск, 
який створює сила в 1 ньютон, рівномірно розподілена на поверхні 
з площею 1 м2 (Па = Н/м2). Для вимірювання тиску 
використовують також інші, так звані позасистемні одиниці: 

атмосфера – тиск, який створює сила в 1 кілограм-сили, 
рівномірно розподілена на поверхні площею 1 квадратний 
сантиметр (кгс/см2). Ця одиниця використовується для 
вимірювання тиску в техніці. Щоб уникнути плутанини з фізичною 
атмосферою (дорівнює нормальному тиску атмосферного повітря 
на рівні моря) до її найменування додають слово технічна; 

бар – одиниця тиску, що дорівнює 105 Н/м2 ; 
міліметр ртутного стовпчика – гідростатичний тиск стовпчика 

ртуті висотою в 1 мм ; 
міліметр водяного стовпчика – гідростатичний тиск стовпчика 

води висотою в 1 мм. 
 



 16 

Співвідношення між вказаними одиницями тиску: 
1 атм              = 9.8 ·104 н/м2 ; 

1 бар             = 105 Па ; 

1 мм рт ст.    = 133.3 Па ; 

1 мм вод ст.  = 9.8 Па . 

Щільність(густина) (ρ)  –  це маса речовини, яка міститься 
одиниці об'єму V: 

V

m=ρ . 

В системі СІ густина має розмірність [ρ] = кг/м3 . 
Питома вага (γ) – це вага речовини, що міститься в одиниці 

об'єму: 

V

mg=γ . 

В системі СІ питома вага має розмірність [γ] = Н/м3. 
При нормальних атмосферних умовах (на рівні моря) в різних 

системах одиниць параметри атмосферного повітря мають наступні 
значення: тиск р =760 мм. рт. ст. = 1,013 105 Па = 10333 мм. вод. 
ст.; 

температура Т=288 К (15о С); 
густина ρ = 1,2257 кг/м3 = 0,125 кгс. с2/м4. 
В практиці нерідко треба порівнювати результати випробувань 

повітряних суден (ПС) та силових установок, проведених в різних 
метеорологічних умовах. Для порівняння результатів таких 
випробувань та встановлення даних про зміну параметрів повітря в 
атмосфері, а також для аеродинамічних розрахунків прийнято 
використовувати деякі умовні характеристики атмосфери у вигляді 
стандартної атмосфери СА (таблиця параметрів стандартної 
атмосфери в залежності від висоти надана у додатку 1). 

Внутрішня енергія (U ) характеризує енергію теплового руху 
молекул одиниці маси газу. В системі одиниць СІ внутрішня 
енергія вимірюється в джоулях на кілограм (Дж/кг). 

Термодинамічні параметри газів пов'язані між собою рівнянням 
стану. Для тисків, що не перевищують 1000 атм, параметри газів з 
великою точністю задовольняють рівняння Клайперона: 

                                        p = ρRT .                       (1)* 
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Для повітря в СІ газова постійна R=287.14 м2/c2
·K, або 

R=287.14 Дж/кг· K. 
Рівняння стану, яке пов'язує внутрішню енергію з температурою 

газу, має вигляд: 

ρ−
=⋅= p

k
TcU V 1

1
,     (2) 

де    сV  – питома теплоємність газу при постійному об'ємі. 
Окрім внутрішньої енергії в аеродинаміці користуються 

поняттям ентальпії (тепломісткість) (i), яка визначається 
співвідношенням 

ρ−
=⋅= p

k

k
Tci p 1

,     (3) 

де сp – питома теплоємність газу при постійному тиску;  
k = сp/сV – показник адіабати, який для повітря при дозвукових та 
відносно невеликих надзвукових швидкостях течії приймають 1,4. 

В багатьох задачах аеродинаміки відносна швидкість руху газу 
велика, а теплообмін між окремими його струмками нехтовно 
малий. У цьому випадку з рівняння збереження енергії та рівняння 
(1.1) випливає співвідношення: 

                              p/ρk = const,            (4) 
яке розглядають як рівняння стану для ізоентропічної течії газу, 
тобто такої течії, для якої ентропія під час процесу зміни стану газу 
не змінюється, а процес є "оборотним". 

Під дією тиску або температури рідини і гази при постійній масі 
здатні змінювати свій об'єм і відповідно густину. Така властивість 
називається стисливістю. Стисливість рідин дуже мала, тому в 
більшості випадків нею нехтують і розглядають рідини як 
нестисливі з рівнянням стану 

ρ = const. 
)* - нумерація формул та рисунків здійснюється в межах 

поточної лабораторної роботи. 
Стисливість газів значно більша. Вирішення питання про те, 

треба чи ні при течіях газу враховувати стисливість, залежить від 
того, наскільки великі перепади температури та тиску можуть 
виникати в області, яка розглядається. 

Якщо немає зовнішніх джерел тепла та відсутнє об'ємне 
виділення тепла за рахунок поглинання променевої енергії або 
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хімічних реакцій, то зміна температури і тиску викликається самим 
рухом газу і їх можна оцінити, використовуючи інтеграл Бернуллі. 
при відсутності масових сил інтеграл Бернуллі має вигляд: 

const
2

2

=
ρ

+ ∫
dpV

,     (5) 

де V  –  швидкість руху газу. 
Якщо густина газу залежить лише від величини тиску, то такий 

газ називається баротропним. Для ізоентропічної течії 
баротропного газу інтеграл Бернуллі зводиться до рівняння 
Бернуллі: 

const
12

2

=
ρ

⋅
−

+ p

k

kV
.    (6) 

За допомогою рівнянь (1), (4) з рівняння (6) можна дійти до 
висновку, що найбільші температура  To, густина ρо  і тиск pо  

будуть мати місце в точці, де V=0.  Ця точка називається точкою 
гальмування, а  Tо ,pо,ρо  – відповідно температурою, густиною та 
тиском гальмування( в деяких джерелах параметри гальмування 
позначаються як T*,  p*,  ρ* ) . 

Швидкість звуку, тобто швидкість розповсюдження малих 
збурень в газі, залежить від параметрів газу: 

kRTpka =ρ
⋅= . 

Для характеристики умов прояву стисливості газу 
використовують відносну величину M=V/a, яка називається числом 
Маха. 

Використання формули (4), (1), і (2) дозволяє встановити зв'язок 
між параметрами гальмування газу і відповідними параметрами в 
довільній точці потоку: 
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Аналіз рівняння (8) дозволяє зробити висновок, що при 

( ) 12/1 2 <<− Mk  зміною густини можна знехтувати. Для кількісної 
оцінки зміни густини розкладають вираз в рівнянні (8) в 
біномінальний ряд: 

    







⋅⋅⋅⋅−++⋅= 4

2

0 2

2

2
1ρρ M

kM
 .  (10) 

Якщо у виразі (10) взяти лише один додаток, то отримаємо 
рівняння Бернуллі для нестислого газу: 

0

2

2
p

V
p =ρ+ ,     

яке можна безпосередньо отримати з (1.5) при ρ = const. 
Таким чином, рух газу з швидкостями, значно меншими за 

швидкість звуку, можна розглядати як рух нестислої рідини, а при 
швидкостях, порівнюваними зі швидкістю звуку та більшими за 
неї, необхідно враховувати стисливість. 

Рівняння неперервності для потоку стислого газу в каналі 
змінного вздовж його довжини перетину має вигляд 

ρ Vсер σ = const ,   (11) 

де Vсер – середня швидкість газу, що проходить через перетин 
каналу площею σ. 

Рівняння (11) показує, що масові витрати газу вздовж потоку 
незмінні. Для нестислої рідини рівняння неперервності має вигляд: 

Vсер σ = const .    (12) 
 

Аеродинамічні  труби 
 
Більшість досліджень обтікання твердих тіл та їх силової 

взаємодії з повітряним потоком проводять на лабораторних 
установках, що називаються аеродинамічними трубами (АДТ).  

Використання АДТ базується на принципі обернення руху, 
згідно якого картина взаємодії тіла і потоку, що його обтікає, не 
зміниться від того чи потік набігає на нерухоме тіло, чи тіло 
рухається в нерухомому середовищі. 

За конструктивними ознаками аеродинамічні труби можна 
розбити на два класи: 
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а) труби незамкненого типу (з незамкненим потоком, рис. 1а);  
б) труби замкненого типу (з замкненим потоком, рис. 1б). 

 
а). Аеродинамічна труба незамкненого типу 

1 – сопло; 2 – решітка для вирівнювання потоку; 3 – робоча 
частина;  4 – експериментальна модель; 5 – дифузор; 6 – 
вентилятор; 7 – електродвигун.   

 
б). Аеродинамічна труба замкненого типу 

1 – сопло; 2 – решітки для вирівнювання потоку;3 – направляючі 
лопатки; 4 – вентилятор; 5 – електродвигун; 6 – дифузор; 7 – 
зворотній канал. 

Рис. 1. Аеродинамічні труби 
 
За видом робочої частини АДТ діляться на труби з відкритою 

робочою частиною (рис. 1б) і АДТ з закритою робочою частиною 
(рис. 1а). 

АДТ з відкритою робочою частиною зазвичай замкненого типу. 
АДТ з відкритою робочою частиною мають ряд переваг: зручність 
установки моделей, спостереження і проведення експериментів. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

  

 

1 

4 

5 

6 7 2 1 

3 



 21

Вони також більш економічні. Проте вони займають більшу в 
порівнянні з АДТ незамкненого типу площу і в них складно 
забезпечити малий рівень турбулентності потоку. 

В залежності від швидкості потоку в робочій частині АДТ 
можуть бути: дозвукові (0<M<0.8), білязвукові (або трансзвукові) 
(0.8<M<1.2); надзвукові (1.2<M<5), гіперзвукові (М>5). 

В аеродинамічній лабораторії НАУ встановлені дозвукова АДТ 
замкненого типу з відкритою робочою частиною і АДТ 
незамкненого типу з закритою робочою частиною. 

Однією із основних складових аеродинамічних труб є 
аеродинамічні ваги, призначенням яких є вимірювання 
аеродинамічних сил та моментів, що утворюються при обтіканні 
експериментальної моделі повітряним потоком. В аеродинамічних 
трубах НАУ встановлені трьохкомпонентні ваги, які дозволяють 
вимірювати підйомну силу, силу лобового опору та повздовжній 
момент. На вагах встановлено також пристрій для встановлення 
потрібних кутів атаки. Модель встановлюється в робочій частині 
АДТ на утримуючих пристроях ваг. В останні десятиліття широке 
розповсюдження набули тензометричні ваги, які дозволяють 
здійснювати вимірювання із більшою точністю. Такі ваги також 
входять до складу АДТ лабораторії НАУ.   

 
Прилади вимірювання тиску 

 
При виконанні лабораторних робіт доводиться вимірювати 

абсолютний тиск, різницю тисків, надлишковий тиск, розрідження. 
Абсолютний тиск – це тиск, який відраховується від вакууму. 

Саме цей тиск використовують у більшості теоретичних формул. 
Різницею тисків називають різницю між тисками в двох різних 

точках. 
Надлишковий тиск – це різниця між абсолютним і атмосферним 

барометричним тиском. Від'ємний надлишковий тиск називають 
розрідженням. 

Для вимірювання абсолютного тиску використовують прилади, 
що називаються барометрами. Говорити про принцип дії 
барометрів доцільніше після того, як усвідомлений принцип дії 
манометрів – приладів, призначених для вимірювання різниці 
тисків. За принципом дії ці прилади діляться на такі типи: 
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а) рідинні манометри; 
б) манометри механічного типу з пружнім чутливим елементом; 
в) електричні датчики тиску.  
Манометр U-подібний рідинний. Для вимірювання 

надлишкових тисків, розрідження і різниць тисків в 
аеродинамічних лабораторіях   використовують U-подібний 

рідинний манометр (рис. 2). 
Він складається з двох вертикальних скляних трубок з'єднаних 

між собою і заповнених рідиною. До однієї з трубок або до обох 
підводять тиски, різницю яких треба виміряти. Рівновага вздовж 
вертикалі стовпчика рідини з висотою, що дорівнює різниці рівнів 
рідини в трубках потребує рівності ваги стовпчика і сил тисків, що 
діють на поверхні рідини в трубках. З цього випливає 

hfppp γ=−=∆ 21 ,    (13) 
де: h – висота стовпчика рідини; f – площа перетину трубки, γ – 
питома вага рідини.  

 
Рис. 2. Схема U-подібного рідинного  манометру 

Різниця тисків зазвичай вимірюється в міліметрах стовпчика 
рідини, якою заповнена трубка. В лабораторії для вимірювання ρ∆  
використовують спирт або воду. 

Р2 Р1 

h
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Мікроманометр.  Для вимірювання малих надлишкових тисків 
і різниць тисків використовують мікроманометр ММН 
(мікроманометр нахилений). Цей мікроманометр являє собою 
рідинний U-подібний манометр, у якого одна  з трубок має значно 
більший перетин (бачок), ніж інша (рис. 3). Більший тиск завжди 
підводиться до бачка. 

Різниця тисків пов'язана з різницею рівнів співвідношенням: 
( )hhp ∆+γ=∆ ,    (14) 

де:γ– питома вага рідини; 
h – висота, на яку піднявся рівень рідини в вузькій трубці 

(площа її f ); 
∆h – висота, на яку опустився рівень рідини в бачку. При цьому 

меніск поверхні рідини у вузькій трубці перемістився вздовж 
трубки на величину h1. Зміни висот рівнів розглядаються по 
відношенню до стану, який відповідає нульовій різниці тисків. 
Очевидно, що h = h1

.sin φ. 
Об'єм рідини, який витіснився з бачка, площа якого F, при 

опусканні рівня на ∆h дорівнює об'єму рідини, яка заповнила 
вузьку трубку при підійманні рівня на h2, тобто: 

∆hF = h1f. 

З останнього рівняння випливає, що ∆h  = h1 f / F. 
Підстановка виразів для  h1,  ∆h  в вираз (1.14) приводить до: 

∆
h

 

Р1 

Р2 

а0 

а 

h
 φ 

h1 

Рис. 3. Схема рідинного мікроманометра з 
нахиленою трубкою. 
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1sin h
F

f
p 







 +ϕγ=∆∆∆∆ .    (15) 

Якщо ввести позначення постійної мікроманометру 
K=γ(sinφ+f/F), h1=(a – a0), то вираз для знаходження різниці тисків 
за показаннями мікроманометра набуде простого вигляду 

( )0aaKp −=∆ ,     (16) 
де: a0  – показання мікроманометра при нульовій різниці тисків,  

a – показання мікроманометра під час вимірювання різниці 
тисків.  

Значення коефіцієнту К залежить від питомої ваги рідини γ, 
якою заповнений мікроманометр, співвідношення площ перетинів 
вимірювальної трубки і бачка f/F, кута нахилу вимірювальної 
трубки до площини горизонту φ. 

Для встановлення вимірювальної трубки на потрібний кут до 
плити (основи) мікроманометра прикріплена дуга з п'ятьма 
отворами, що відповідають певним кутам нахилу вимірювальної 
трубки. На дузі проти кожного отвору нанесені значення постійної 
приладу К. 

На табличці, що прикріплена до мікроманометра, вказана 
питома вага спирту, якій відповідають значення постійної К, що 
нанесені на дузі. На тій же табличці вказана розмірність  К(кгс/м3). 
Якщо питома вага спирту, яким заповнено мікроманометр буде 
відрізнятися від вказаної, то необхідно вказані значення К 
помножити на множник  k=γ1/γ0, де γ0  – питома вага спирту, 
вказана на табличці, γ1 – питома вага спирту реально залитого в 
мікроманометр. 

Оскільки значення постійної К залежать від кута між 
вимірювальною трубкою та горизонтальною площиною, то перед 
вимірюваннями необхідно встановити плиту мікроманометра 
строго горизонтально. Для цього в плиті встановлені регулюючі 
гвинти, для регулювання положення плити, і два рідинні рівні, для 
контролю горизонтальності. Точність вимірювання збільшується із 
зменшенням кута нахилу вузької трубки φ. 

Мікроманометр може вимірювати різницю тисків тільки в тому 
випадку, якщо більший тиск підводиться до бачка і, відповідно, 
менший до вимірювальної трубки. 

Більш детальний опис мікроманометра наведений у додатку. 
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Тиск вимірюють або на поверхні твердих тіл, або в потоці 
рідини чи газу. 

Вимірювання тиску на поверхні твердого тіла полягає в тому, 
що на поверхні тіла роблять невеликий отвір (діаметром приблизно 
0,2 мм) і з'єднують його з манометром. 

Вимірювання тиску в потоці виконується за допомогою 
манометра, з'єднаного з приймачем тиску, який розташовують в тій 
точці потоку, де вимірюють тиск. Далі в тексті індекс “і”  
використовують для того щоб підкреслити, що вимірювання 
пов'язані з певною точкою. 

При дослідженнях стаціонарних течій розглядають: 
– статичний тиск pі (або р) – тиск, який би вимірював прилад 

(барометр), рухаючись разом з частками газу з однаковою з ними 
швидкістю; 

– повний тиск p0 (або тиск гальмування) – тиск, який виник би,  
в точці вимірювання внаслідок ізоентропічного гальмування 
потоку; 

– динамічний тиск qі (або швидкісний напір) – різниця між 
повним і статичним тиском. З рівняння Бернуллі для нестисливого 
потоку випливає, що динамічний тиск пов'язаний з густиною та 
швидкістю потоку співвідношенням qі =0,5 ρіV і 

2 . 
Якщо значення тисків та інших параметрів газу відносяться до 

незбуреного потоку, то замість індексу “i”  пишуть значок 
нескінченності “∞”. 

Основна вимога до конструкції приймачів тиску полягає в тому, 
щоб вони мінімально збурювали потік. 

Комбінований насадок або приймач повітряного тиску(ППТ). 
В якості приймача статичного тиску в дозвукових потоках 
використовують насадок Прандтля. Це пустотіла циліндрична 
трубка з зовнішнім діаметром d та з обтічним закритим носком у 
вигляді напівсфери. На бічній поверхні насадку на відстані (3…8)d 
від носка, де тиск стає рівним тиску незбуреного потоку, 
висвердлюється 4-8 отворів діаметром 0,1d або робиться щілина. 
Отвори рівномірно розташовуються вздовж лінії перетину бічної 
поверхні насадку і площини, перпендикулярної до осі насадку. 

В якості приймача повного тиску використовують насадок Піто. 
Це циліндрична трубка з приймальним отвором, оберненим проти 
потоку. 
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Для отримання значення швидкості потоку зазвичай вимірюють 
різницю повного і статичного тисків. Найбільш поширеним 
приладом для вимірювання різниці тисків є комбінований насадок 
Піто-Прандтля (рис. 4). 

Рис. 4. Схема комбінованого насадка  
(приймача повітряного тиску – ППТ). 

 
Насадок складається з двох трубок, які концентрично 

розташовані одна в іншій і утворюють камери статичного Р∞ і 
повного Р0 тисків. Якщо камери повного і статичного тисків 
з'єднати з мікроманометром, то він зафіксує різницю між повним та 
статичним тисками. Приймаючи до уваги, що у внутрішній трубці 
V=0, з рівняння Бернуллі отримаємо вираз для повного тиску у 
вигляді: 

( )ε+ρ+= ∞∞
∞ 1

2

2

0
V

pp , 

звідки 

( )
( )ε+ρ
−=

∞

∞
∞ 1

2 0 pp
V ,                 (17) 

де ε = ...
40

3
4

42

++ ∞∞ MM
, поправка для врахування стисливості. 

Для чисел М∞, що не перевищують 0,75 наближено приймають 

4

2
∞=

Mε , тоді  

Р 

Приймач повного 
тиску 

Приймач статичного 
тиску 

Р

Р0       Р 

(Р = Р唴) 
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Останні формули дозволяють вирахувати величини ∞∞∞ VaM ,, , 

виходячи з значень величин ∞∞ρ Tp ,,0 , які безпосередньо 
вимірюються. 

Для нестисливого потоку ε = 0 і вираз (17) матиме вигляд 

( )
∞

∞
∞ ρ

−= pp
V 02

.    (18) 

Враховуючи вирази (16), (18) і вводячи коефіцієнт похибки 
насадкаξ  (залежить від форми носка трубки, положення та форми 
отворів статичного тиску), отримаємо кінцеву робочу формулу для 
визначення швидкості потоку за допомогою насадка і 
мікроманометра. 

( )
∞

∞
∞ ρ

⋅−= Caa
V 02

,   (19) 

де:  ∞ρ – густина повітря; 
(a–a0) – різниця показань на скляній трубці мікроманометра; 
 C=K·ζ – узагальнений коефіцієнт мікроманометра і 

комбінованого насадка.  
Батарейний манометр. Являє собою прилад, до якого входять 

бачок великого об'єму та декілька вертикально розташованих 
скляних трубок однакового діаметру (рис 5). Батарейний манометр 
призначений для виміру різниці тисків одночасно у великій 
кількості точок у порівнянні з деяким тиском, який рахується як 
контрольний.  

Нижні кінці усіх трубок з’єднуються з бачком. Верхні, за 
винятком крайніх, які є контрольними, з’єднуються з отворами 
заміру тисків. Контрольні трубки призначені для визначення рівня 
робочої рідини у бачку, який у процесі роботи змінюється за 
рахунок перетікання рідини в трубки. В бачок та до контрольних 
трубок підводиться контрольний тиск р, відносно якого 
вимірюються тиски р1, р2, …. ,  рі.  
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Різниця тисків в і-тій точці виміру буде визначатись: 
рі – р = ρр·g·(hi – h0), 

де: hi – показання і-тої трубки батарейного манометру; 
      h0  – показання контрольної трубки. 

Головними перевагами рідинних приладів є нескладність 
пристрою та висока точність вимірів.  

До недоліків рідинних приладів відносяться досить малий 
діапазон вимірюваних тисків, низька міцність скляних трубок, 
необхідність використання ртуті для збільшення діапазону 
вимірюваних тисків, та іншими рідинами, пари яких є отруйними. 

 
Аеродинамічна подібність та її критерії 

 
Закон аеродинамічної подібності є основою експериментальної 

аеродинаміки. В аеродинамічних експериментах  використовують 

р 

р р 

р1 

h 0 

р2 рі 

0 

h2 

h і 

Контрольні трубки 

Робочі трубки (поєднуються з 
точками, в яких вимірюється тиск) 

Бачок з робочою рідиною 

Рис. 5. Схема батарейного манометра. 
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невеликі моделі літаків або їх частин. За результатами досліджень 
цих моделей міркують стосовно льотних характеристик літака чи 
аеродинамічних характеристиках його частин.  

Дослід показує, що результати лабораторних досліджень не 
завжди співпадають з даними натурних польотів. Причиною цього 
є те, що обтікання моделі повітряним потоком в умовах 
лабораторного експерименту і літака в натурних умовах не є 
подібними. Для того, щоб по отриманим аеродинамічним 
характеристикам моделі міркувати про аеродинамічні 
характеристики натури, необхідні знання щодо переходу від моделі 
до натури. Питання стоїть наступним чином – як перейти від 
аеродинамічних характеристик моделі до аеродинамічних 
характеристик натури або, яких умов  необхідно дотримуватись в 
експерименті, щоб забезпечити аеродинамічну подібність явищ. 

Взагалі в механіці розглядають геометричну, кінематичну та 
динамічну подібність, головною і самою складною для її 
забезпечення є динамічна подібність – це умови, за яких сили, 
діючі на схожі елементи, пропорційні і кути відповідних векторів 
сил дорівнюють один одному. Це означає, що динамічна подібність 
передбачає геометричну і кінематичну подібність.  

В рідині та газі діють різні сили; тиску, тертя, тяжіння, інерції, 
пружності та ін. Відповідно, існує декілька критеріїв подібності, 
кожний з яких являє дві різні сили різного походження. При 
дотриманні кожного з критеріїв окремо має місце часткова 
подібність. Надаємо основні критерії подібності, яких 
дотримуються в аеромеханіці: 

–  число Рейнольдса  Re
V l

ν
=  – характеризує відношення сил 

інерції до сил в’язкості; 

–  число Фруда 
2V

Fr
g l

=  –   характеризує відношення сил 

інерції до сил тяжіння; 

– число Струхаля 
V t

Sh
l

=  – характеризує інерційні гідро- та  

газодинамічні сили, які виникають при нестаціонарному русі  газу 
чи рідини;   
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– число Ейлера 
2V

p
Eu

ρ
= ∆∆∆∆

 – характеризує відношення сил тиску  

до сил інерції. 
В умовних позначеннях:  
 l – характерний лінійний розмір,   
V – характерна швидкість;   
υ – кінематичний коефіцієнт в’язкості;  
t – інтервал часу;  
∆p – різниця тисків;   
ρ – щільність(густина) рідини чи газу;  
g  = 9.81м/с2 – прискорення вільного падіння. 
У випадках руху газу з великими швидкостями до числа 

критеріїв подібності входить число Маха, під яким розуміють 
відношення швидкості руху тіла до швидкості звуку а:  М=V/а . 

За умов М<1 течії газу називають дозвуковими, при М>1 – 
надзвуковими. 

Не всі критерії подібності у кожному конкретному випадку 
мають однакову значимість.  Для течій, близьких до швидкості 
звуку чи тих, що перебільшують її, необхідно враховувати 
подібність за числом Маха. За чисел М<0.4 впливом стислості 
можна нехтувати і головним критерієм вважати число Re. У 
динамічних задачах аеромеханіки(маневрені польоти з великими 
перевантаженнями) і в течіях рідини із вільною 
поверхнею(випробовування морських суден) головним критерієм 
вважають число Fr. 

 
Питання для самоконтролю 

 
1 Назвіть параметри повітряного потоку, які використовуються 

в аеродинаміці. 
2. Який зв'язок між параметрами температури при вимірюванні 

її у С0 та К0? 
3. Що таке тиск і в яких одиницях він вимірюється? 
4. Що таке стандартна атмосфера і з якою метою вона 

використовується? 
5. Що таке густина та питома вага речовини, в яких одиницях 

вони вимірюються? 
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6. Запишіть рівняння Бернуллі для стислого та нестиглого 
потоків газу. 

7. Запишіть рівняння неперервності нестислого потоку газу. 
8. Напишіть формулу для визначення швидкості звуку а через 

параметри повітряного потоку. 
9.  Що таке число Маха ? 
10. Назвіть характерні діапазони чисел Маха. 
11. З якою метою використовуються аеродинамічні труби, який 

принцип закладено в основу їх роботи? 
12. Назвіть типи аеродинамічних труб, основні частини та їх  

призначення. 
13. Назвіть прилади, які використовуються для заміру тиску в 

газах. 
14. Розкажіть принцип роботи мікроманометру. 
15. Що таке постійна мікроманометру, від чого залежить її 

величина? 
16. Розкажіть принцип роботи батарейного манометру та 

особливості його застосування. 
17. В чому полягає основний недолік лабораторного трубного  

експерименту в аеродинаміці? 
18. Назвіть основні види подібності в механіці. 
19. З якою метою застосовують критерії подібності в 

аеродинаміці? 
20. Що характеризує критерій Рейнольдса? 
21 Який критерій подібності застосовується при досліджені 

нестаціонарного руху літака? 
22. Який фізичний зміст критерію Фруда? 
23. Коли застосовується подібність по Маху? 
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ЛАБОРАТОРНА  РОБОТА  1. 
 

ДІЯ ОСНОВНИХ ЗАКОНІВ РУХУ ГАЗІВ 
ТА ЇХ ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ 

 
Мета роботи – визначення характеристик повітряного потоку 

при малих швидкостях з використанням основних законів руху 
газів. 

Завдання роботи: 
1. Візуалізація потоку в димовій трубі. 
2. Визначення розподілу статичного тиску вздовж каналу 

змінного перетину. 
3. Ідентифікація існування підйомної сили. 
4. Визначення швидкості повітряного потоку приймачем 

повітряного тиску(ППТ). 
5. Визначення швидкості повітряного потоку по двох перерізах 

аеродинамічної труби. 
 

Основні теоретичні відомості 
 

Струменеве обтікання (ліній течії) профілю крила у димовій 
аеродинамічній трубі 

 
Димові струмені, які створюються димогенератором 

візуалізують лінії струму поблизу тіла, що обтікається дозвуковим 
нестислим потоком – тобто, траєкторії димових струменів 
співпадають з лініями струму основного повітряного потоку в 
робочій частині аеродинамічної труби. На рис. 1 показаний 
схематично спектр обтікання профілю крила під великим кутом 
атаки, який отриманий у димовій трубі.  

Попереду тіла добре помітна збурена область. Це область, у 
межах якої тіло здійснює вплив на набігаючий потік(лінії току 
починають деформуватись). Біля носка профілю лінії току сильно 
деформуються, наближуючись одна до одної, що призводить до 
деформації струменів, суттєвому зменшенню площі їх перерізів, 
збільшенню швидкості та зменшенню статичного тиску(у 
відповідності із рівнянням нерозривності та Бернуллі). На тильній 
поверхні профілю має місце надмірне розширення потоку, яке 



 33

призводить до відриву та створенню вихорів. В якості об’єктів 
спостереження можуть використовуватись тіла різної форми. 

 
Розподіл тиску в каналі змінної площі настільної 

аеродинамічної труби 
 

Канал з вигнутою верхньою стінкою дозволяє демонструвати 
залежність параметрів потоку від площі прохідного перерізу 
(рис. 2).  

Границя передньої збуреної області 

       Рис. 1. Спектр обтікання профілю крила у димовій трубі. 

Ра 

Від 
настільної 
АДТ 

Канал перемінного перерізу 

Рис. 2. Установка для демонстрації залежності параметрів потоку 
від площі прохідного перерізу каналу 

V 
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В скляних трубках батарейного манометру, які поєднані з 
отворами на нижній прямій стіні  

каналу, при наявності швидкості потоку виникає розрідження, і 
рідина в них займає рівень, що відповідає різниці атмосферного та 
статичного тисків в кожній точці. Тут також маємо прояв дії 
рівняння нерозривності та рівняння Бернуллі.  

 
Виявлення існування підйомної сили 

 
Утворення підйомної сили на підставі дії рівняння Бернуллі 

можна продемонструвати за допомогою кульки, яка зависає у 
нахиленому струмені повітряного потоку. Схема сил, яка діє в 
цьому випадку на кульку, наведена на рис. 3. 

Під дією сили тяжіння  G кулька намагається вийти із 

повітряного струменю і впасти на землю. Обтікання кульки 
повітряним струменем стає несиметричним.  

На верхній її поверхні утворюється понижений тиск Р < Ра), а 
на нижній поверхні – підвищений тиск, наближений до 
атмосферного. 

В наслідок такого обтікання виникає підйомна сила Y, яка 
урівноважує вагу кульки G, і кулька висить у нахиленому 
повітряному струмені. 

 

(р – ра) 

Y 

G 

у 

х 

Рис. 3. Схема сил при обтіканні кульки 
нахиленим повітряним потоком 

V∞ 
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Визначення швидкості повітряного потоку приймачем 
повітряного тиску(ППТ) 

 
Запишемо рівняння Бернуллі для перерізів ∞–∞  та 0–0  

струменя (рис. 4).  

22

2
0

0

2 V
p

V
p

ρ+=ρ+ ∞
∞    (1) 

Але так як V0=0 , то рівняння запишеться у вигляді 

0

2

2
p

V
p =+ ∞

∞
ρ

      (2)  

де: р∞ – статичний тиск незбуреного потоку; 
р0 – повний тиск; 
V∞ – швидкість незбуреного потоку. 

 
Приймач повітряного тиску сприймає повний та статичний 

тиск, тобто саме ті параметри потоку, які необхідно знати для 
визначення  V∞ за рівнянням (2) 

  







−= ∞∞ ppV 0ρ

2
    (3) 

Різниця тисків ∆р= (р0–р∞)  визначається по мікроманометру 
∆р =(а – а0) К     (4) 

Кінцевий вираз, який визначає швидкість потоку в 
аеродинамічній трубі за допомогою ППТ, запишеться у вигляді:  

      ( )KaaV 0
2 −
ρ

=∞     (5)  

Щільність(густина) повітря ρ визначається за графіком додатка 
2. 

 

Рис. 4. Перерізи струменю на вході у ППТ, для яких записується 
рівняння Бернуллі 

∞_ 

∞_ 

0 

0 р∞ 

_ 

V∞ 
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Визначення швидкості повітряного потоку за різницею 
статичних тисків в двох перетинах аеродинамічної труби 

 
Запишемо рівняння Бернуллі для перерізів 1-1 та 2-2 потоку 

повітря, нехтуючи втратами енергії потоку на ділянці 1-2 (рис. 5) 

   
22

2
2

2

2
1

1
V

p
V

p
ρ+=ρ+     (6) 

Із рівняння постійності  витрат через перерізи 1-1 та 2-2 
аеродинамічної труби випливає 

2

1
12 F

F
VV =      (7) 

де F1 та  F2  – площі відповідних перерізів труби(відомі). 
Запишемо рівняння (6) з урахуванням рівняння (7): 
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Вирішивши рівняння  (8) відносно V1 , отримаємо  

     ( )
2

2

1
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1
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−

−
ρ

=

F

F
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Рис. 5. Схема замірів тисків для визначення швидкості 
потоку в АДТ по двох перерізах 
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Обладнання, прилади та матеріали. 
 
Для виконання лабораторної роботи необхідні: димова аероди-

намічна труба, канал змінного перетину з джерелом потоку, 
джерело потоку з циліндричною вихідною частиною, приймач 
повітряного тиску, мікроманометр, батарейний манометр, набір 
моделей тіл для димової труби. 

 
Порядок виконання роботи 

 
1. Змонтувати в робочій частині димової труби модель 

аеродинамічного профілю 
2. Встановити профіль з від’ємним кутом атаки. 
3. Увімкнути трубу, зробити фотографію картини обтікання 

(спектра обтікання) 
4. Встановити профіль з нульовим кутом атаки. 
5. Виконати пункт 3. 
6. Встановити профіль з додатнім кутом атаки. 
7. Виконати пункт 3. 
8. Увімкнути установку з каналом змінного перетину, з’єднану з 

батарейним манометром. 
9. Зробити фотографію показань батарейного манометра. 
10. Увімкнути джерело потоку з циліндричною вихідною 

частиною, направити потік з невеликим відхиленням від 
вертикалі. 

11. Ввести в потік кулю малої ваги. Вербально описати поведінку 
кулі в потоці. 

12. Встановити в робочій частині АДТ ППТ, з’єднати штуцери 
повного та статичного тиску ППТ з відповідними штуцерами 
мікроманометра. 

13. Увімкнути АДТ провести зчитування показань 
мікроманометра, підрахувати величину швидкості потоку 
формула (5). 

14. З’єднати дренажні отвори у стінці АДТ з відповідними 
штуцерами мікроманометра. 

15. Увімкнути АДТ провести зчитування показань 
мікроманометра, підрахувати величину швидкості потоку 
формула (9). 
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Запитання для самоперевірки 
 
1. Що називається лінією течії та струменем? 
2. Запишіть рівняння нерозривності потоку, в чому полягає його 

фізична сутність? 
3. Запишіть рівняння Бернуллі, поясніть його фізичну сутність. 
4. Як утворюється підйомна сила кулі у нахиленому потоці? 
5. Запишіть робочу формулу для визначення швидкості потоку 

за допомогою мікроманометра. 
6. Як вимірюється швидкість потоку за перепадом тисків в 

АДТ? 
7. Як заміряти швидкість потоку в аеродинамічній трубі по двох 

перерізах? 
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ЛАБОРАТОРНА  РОБОТА   2. 
 

ГРАДУЮВАННЯ ПРИЙМАЧА ПОВІТРЯНОГО ТИСКУ 
 
Мета роботи – Проведення градуювання приймача повітряного 

тиску (ППТ). 
Завдання роботи: 
1 Визначити поправочний коефіцієнт приймача повітряного 

тиску. 
2. Визначити зону нечутливості ППТ щодо кута між віссю ППТ 

та напрямком вектора швидкості повітряного потоку.  
 

Основні теоретичні відомості 
 
Градуювання – це визначення поправочного коефіцієнту Гξ  

приладу шляхом порівнянь показань приладу, що градуюється, з 
дійсними показаннями точно вивіреного приладу, який беруть за 
еталон. 

Для усунення систематичних похибок у визначенні повітряних 
швидкостей, які викликані неточністю встановлення ППТ, косим 
обдуванням, проводиться градуювання ППТ і вираховується 
коефіцієнт Гξ  шляхом порівняння показань мікроманометра, 

з’єднаного з еталонним ППТ, для якого коефіцієнт еξ  відомий. Для 
цього ж визначається вплив кута відхилення осі ППТ від напрямку 
швидкості повітряного потоку, що набігає, на показання 
мікроманометра, з’єднаного з ППТ, що градуюється. 

Під час проведення градуювання вважається, що ППТ, який 
градуюється, і еталонний ППТ сприймають однаковий повний 
тиск. Забезпечення виконання цієї умови практично неможливе. 
Для вирішення цієї проблеми вводять коефіцієнт поля динамічних 
тисків. В різних точках повітряного потоку можуть існувати різні 
швидкості, а відповідно і різні динамічні тиски. Коефіцієнт поля 
динамічних тисків характеризує ці відмінності. За коефіцієнт поля 
динамічного тиску приймають відношення динамічних тисків, 
виміряних у двох конкретних точках повітряного потоку: 
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2

1
2.1µ

q

q=                                         (1) 

де: 2.1µ  – коефіцієнт поля динамічного тиску в точці 1 (рис. 1), 
виміряний за динамічним тиском в точці 2;  

 
Рис. 1. Схема установки для градуювання приймача повітряного тиску 

та визначення зони його нечутливості. 

  21 , qq   – динамічні тиски відповідно в точках 1 та 2. 
Якщо відомий коефіцієнт поля динамічних тисків і значення 

динамічного тиску в одній із точок, то значення динамічного тиску 
в іншій точці знаходиться, виходячи з формули (1). 

Під час проведення градуювання ППТ використовують 
коефіцієнт поля динамічних тисків для точок, в яких знаходяться 
центри прийомних отворів відповідно ППТ, який градуюють, і 
еталонного ППТ. Значення цього коефіцієнту необхідно 
попередньо визначити експериментально. Коефіцієнт еталонного 
ППТ повинен бути відомим. 

В основі визначення коефіцієнту ППТ за допомогою 
градуювання лежить алгебраїчне співвідношення, яке відображає 
рівність динамічних тисків, виміряних з використанням еталонного 
і градуйованого ППТ: 

( ) ( ) ÃÃÃ0eee0 ξξµ kaakaa −=−  

Еталонний  
ППТ 

ППТ, який 
градуюють 

Мікроманометр 

Мікроманометр 

V∞ 
 

Лімб 

Робоча частина  
АДТ 

Точка 1 

Точка 2 
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де: µ – коефіцієнт поля динамічних тисків для точок, в яких 
знаходяться центри приймальних отворів відповідно до 
градуйованого і еталонного ППТ;  

( )e0aa − , ( )Г0aa −  – покази мікроманометрів, з’єднаних,  

відповідно, з еталонним ППТ і ППТ, що градуюється;  

ek , Ãk – коефіцієнти мікроманометрів, з’єднаних,  відповідно, з 

еталонним ППТ і ППТ, що градуюється; 

eξ , Гξ  – відповідно коефіцієнти еталонного ППТ і ППТ, що 
градуюється. 

Значення µ  визначається за формулою 

( )
( )*е0

*
Г0

е aa

aa

q

qГ
−
−

==µ     (2)  

де: Гq  – динамічний тиск у точці, де знаходиться центр 
приймального отвору ППТ, що градуюється;  

eq  – динамічний тиск у точці, де знаходиться центр 
приймального отвору еталонного ППТ;  

( ) ∗− e0aa , ( ) ∗− Г0aa  – покази мікроманометра, з’єднаного з 

еталонним ППТ, під час попередніх вимірювань динамічних тисків 
у точках, в яких під час градуювання будуть знаходитись центри 
прийомних отворів відповідно еталонного ППТ і ППТ, який 
градуюють. 

Для визначення коефіцієнта ППТ, який градуюють, необхідно 
виконати ряд одночасних вимірювань динамічних тисків за 
допомогою еталонного ППТ і ППТ, який градуюють. За 
результатами вимірювань в системі координат: вісь абсцис – 
значення ( ) ГГ0 kaa − , вісь ординат – значення ( ) eee0 ξ−µ kaa  

зображають точки, що відповідають окремим вимірюванням. 
Приблизний вигляд вказаних побудов наведено на рис. 2. 

Якщо по точках, зображеним на рис. 2, провести пряму, що їх 
усереднює і проходить через початок координат, то коефіцієнту 

Гξ  відповідатиме значення кутового коефіцієнта вказаної прямої. 
Згідно з рис. 2 кутовий коефіцієнт дорівнює ,βtg  де β  – кут між 
віссю абсцис та прямою, за умови, що масштаби обох осей 
однакові. 
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Рис. 2. Графік для градуювання ППТ 

Для врахування впливу на роботу ППТ кута відхилення осі ППТ 
від напрямку швидкості повітряного потоку використовують 
величину відносної похибки вимірювання динамічного тиску, яка 
викликана цим відхиленням:  

( ) ( ) ( )

( )
%100

0

00

=θ

=θ≠θ −
=θε

q

qq
   (3)  

де: ( )0=θq  – динамічний тиск, виміряний за допомогою ППТ, 

який градуювали, при нульовому значенні кута відхилення; 

( )0≠θq  – динамічний тиск при куті відмінному від нуля. 

Відносна похибка також може бути розрахована за формулою:  

                ( ) ( )
( ) %..1001

ξµ

ξ
θε

0

0 ⋅−
−

−
=

eee

ГГГ

kaa

kaa
            (4) 

Значення коефіцієнта поля динамічних тисків у цій формулі 
береться з попередніх дослідів. 

Величину відносної похибки вичислюють за формулами (3,4), а 
значення кута відхилення вимірюють за допомогою лімба, яким 
обладнана дослідна установка. Для побудови графіка залежності 
відносної похибки від кута відхилення необхідно провести ряд 
вимірювань (рекомендується провести 10-15 вимірювань, 
змінюючи кут відхилення в діапазоні ± 30º) і за їх результатами 

0 

β 

100 

100 (а–а0)Т КТ 

µ (а–а0)е Ке ζ е 
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побудувати графік. Приблизний вигляд такого графіка зображено 
на рис. 3. 

Аналіз графічної залежності ( )θ=ε f  дозволяє визначити зону 
нечутливості ППТ, тобто той діапазон кутів в межах якого відносна 
похибка не перевищує певних границь. Зазвичай за ці границі 
приймають похибку в 1…2%. 

 
Обладнання, прилади та матеріали 

 
Для виконання лабораторної роботи необхідні: аеродинамічна 

труба, два ППТ (один з них – еталонний), установка з лімбом (для 
закріплення на ній ППТ), два мікроманометра, гнучкі з’єднувальні 
трубки. 

 
Порядок виконання роботи 

 
Робота виконується в наступному порядку: 
1. Встановити ППТ, що градуюється, і еталонний ППТ у 

робочій частині аеродинамічної труби (АДТ) симетрично відносно 
осі АТД (рис. 1). Щоб уникнути взаємного впливу приладів при 

Рис. 3. Вплив кута відхилення ППТ θ на відносну похибку 
вимірювання динамічного тиску ε. 
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вимірюванні динамічного тиску відстань між осями ППТ повинна 
бути не менше десяти діаметрів найбільшого приладу. 

2. Підключити ППТ, що градуюється, і еталонний ППТ до двох 
мікроманометрів з відомими значеннями коефіцієнтів К. 

3. Встановити еталонний ППТ так, щоб центр його прийомного 
отвору знаходився у точці центра прийомного отвору ППТ, який 
градуюють (точка 1). Попередньо ППТ, який градуюють, забрати з 
робочої частини АДТ. Запустити АДТ, встановити швидкість 
потоку, яка відповідає 70% максимального динамічного тиску. 
Виміряти за допомогою мікроманометра величину динамічного 
тиску, а також напругу і струм у колі живлення електродвигуна 
вентилятора АДТ. Записати значення виміряних величин. Не 
змінюючи режим роботи АДТ (напруга і струм повинні бути 
постійними), помістить еталонний ППТ у точку симетричну точці 
попереднього виміру (точку 2). Виміряти величину динамічного 
тиску, напруги і струму. Визначити величину коефіцієнта поля 
динамічних тисків для вказаних двох точок: 

( )
( ) .

20

10
2,1 aa

aa

−
−

=µ  

4. Зменшити режим роботи АДТ до мінімального і встановити в 
робочій частині АДТ ППТ, що градуюється. Встановлювати ППТ 
треба так, щоб центр його приймального отвору знаходився у 
точці 1. Виконати обома ППТ ряд одночасних вимірювань (не 
менше п’яти вимірювань при  динамічних тисках: 

( ).,

,75,0,5,0,25,0,

minmaxmax5

min4min3min2min1

qqqqq

qqqqqqqqqqq

−=∆=
∆+=∆+=∆+==

(qmax відповідає показам мікроманометра, з’єднаного з еталонним 
ППТ, при максимальних обертах вентилятора АДТ, 

maxmin 25,0 qq = ).. Результати вимірювання занести до таблиці 1. 
5. Встановити ППТ, що градуюється, паралельно напрямку 

потоку на осі потоку. 
6. Встановити інший ППТ (не обов’язково еталонний) 

паралельно напрямку потоку в іншій частині потоку. 
7. Для ряда значень кута відхилення ППТ, що градуюється, від 

осі потоку провести вимірювання і занести результати в таблицю 2. 
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Таблиця 1 
 q1 q2 q3 q4 q5 

( )e0aa−       

( )Ã0aa−       

( ) eKaa ζµ ⋅− ee02.1       

( ) ÃÃ0 Kaa−       

Таблиця 2. 
NПП θ0 ( )Ãaa 0−  ( )eaa 0−  ( )θε % 
     
     
     

Значення кутів відхилення прийняти наступними: 
00 , 02± , 04± , 06± , 010± , 015± , 020± , 030± , 040±  
Значення ( )θε  підраховують за формулою (4). Значення 

коефіцієнта поля динамічних тисків для (4) знаходити за формулою 
( )
( ) eee

ÃÃÃ

kaa

kaa

ξ
ξµ

0

0

−
−

=  

де  ( )Ãaa 0− , ( )eaa 0−  з таблиці 2 при θ = 0о. 
 

Запитання для самоперевірки 
 
4. Роботу яких приладів кабіни пілота забезпечує приймач 

повітряного тиску ? 
5. Що лежить в основі роботи приймача повітряного тиску ? 
6. З якою метою виконується градуювання приймача 

повітряного тиску ? 
7. Що таке коефіцієнт поля динамічних тисків ? 
8. Запишіть формулу для визначення коефіцієнту поля 

динамічних тисків для точок, в яких знаходяться центри 
приймальних отворів градуйованого та еталонного ППТ. 

9. В чому полягає експеримент по градуюванню ППТ ? 
10. Як будується градуювальник графік ППТ ? 
11. В чому полягає експеримент по визначенню зони 

нечутливості ППТ до відхилення осі відносно напряму потоку ? 
9.  Як будується графік по визначенню кута відхилення ППТ на 

відносну похибку вимірювання динамічного тиску ?  
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ЛАБОРАТОРНА  РОБОТА   3. 
 

ВИЗНАЧЕННЯ ПОЛЯ ДИНАМІЧНИХ ТИСКІВ В 
РОБОЧІЙ ЧАСТИНІ АЕРОДИНАМІЧНОЇ ТРУБИ 

 
Мета роботи – експериментальне визначення розподілу 

динамічних тисків в декількох перетинах робочої частини АДТ. 
Завдання: 

1. Виміряти динамічні тиски у вказаних точках робочої частини 
АДТ. 

2. Побудувати трьохвимірний графік коефіцієнта поля 
динамічних тисків. 

 

Основні теоретичні відомості 
 

При проведенні аеродинамічних досліджень в аеродинамічних 
трубах завжди необхідно задовольняти умови моделювання з 
максимально можливою точністю. 

В ідеальних аеродинамічних трубах швидкість і тиск всюди в 
межах робочої частини повинні бути однаковими. Окрім того, 
швидкість повинна бути спрямована паралельно вісі робочої 
частини. Ці параметри повітряного потоку не повинні змінюватись 
з плином часу.  

У зв’язку із неточністю монтування труби, дефектів, які 
виникають в процесі її експлуатації швидкості в різних точках 
робочої частини, як правило, дещо відрізняються одна від одної. У 
цих випадках кажуть, що поле швидкостей нерівномірне. 

Швидкість потоку в аеродинамічному експерименті 
визначається за результатами вимірювання динамічного тиску. У 
зв’язку з цим вивчення поля швидкостей замінюється вивченням 
поля динамічних тисків. 

В робочій частині АДТ вибирають ряд перетинів (зазвичай 3-5). 
Для кожного перетину (наприклад перетин А-А на рис.1), 
використовуючи прямокутну систему координат з початком в 
точці, що лежить на осі робочої частини, задають положення точок 
для наступного вимірювання динамічного тиску (зазвичай ці точки 
утворюють прямокутник розміром 10Х20 точок). Кожна довільна 
точка М ідентифікується номером рядка (i) і стовпчика (j)на 
перетині яких вона знаходиться (рис.2). Динамічний тиск в точці М 
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позначають qM або qij  Для кожного перетину знаходять середнє 
значення динамічного тиску (qср). 
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Рис. 1. Схема розташування приймачів повітряного тиску  

при визначенні полів динамічних та статичних тисків в робочій 
частині АДТ 

 

 
Рис. 2. Схема розташування точок перетину робочої частини труби, в яких 

здійснюються заміри тисків та швидкостей повітряного потоку 
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Мірою відхилення динамічного тиску у точці М від серед-нього 
середнє значення динамічного тиску буде їх відношення, яке 
називають коефіцієнтом поля динамічних тисків труби µ, тобто: 

ñåðq

qM
M =µ  

В процесі експерименту можливі деякі відхилення в режимі 
роботи труби, причиною яких може бути, наприклад, коливання 
напруги в електромережі. 

Для врахування похибок, які пов’язані з неусталеністю потоку, 
при розрахунку коефіцієнта поля динамічних тисків труби замість 
абсолютного динамічного тиску в точці М використовують 

приведений (відносний) динамічний тиск 
k

M
M p

q
q = . За 

контрольний тиск kp  приймають статичний тиск в деякій 

фіксованій точці потоку. За такий тиск зручно прийняти тиск 
деякому дренованому отворі стінки елемента конструкції АДТ. 
При цьому вважається, що коливання усіх параметрів потоку 
відбувається одночасно. З урахуванням вказаного факту формули 
для середнього значення динамічного тиску та коефіцієнта поля 
динамічних тисків труби набудуть вигляду: 

2010
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ñåð

q
q  

ñåðq

qM
M =µ  

Показання мікроманометрів дають можливість підрахунку 
величин: 

kk

ðîáij
ijM Kaa

Kaa
qq

⋅−
⋅−

==
)(

)(

0

0 , 

де  ijaa )( 0−  - показання мікроманометра, з’єднаного з ППТ, що 

знаходиться в точці М з координатами (i,j), kaa )( 0−  - показання 
мікроманометра, з’єднаного з контрольним дренажним отвором, 
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ðîáK , kK  коефіцієнти першого та другого мікроманометрів 

відповідно. 
 

Обладнання, прилади та матеріали 
 

Для виконання лабораторної роботи необхідні: аеродинамічна 
труба з дренажним отвором у стінці, ППТ, координатний пристрій 
з вузлом для закріплення ППТ, два мікроманометра, гнучкі 
з’єднувальні трубки. 

Порядок виконання роботи. 

1. Задати (отримати від викладача): відстань від вихідного 
перетину сопла АДТ до площини перетину потоку, кількість та 
координати точок в перетині потоку для вимірювання динамічного 
тиску. 

2. Використовуючи дані пункту 1 підготувати таблицю 
реєстрації даних (таблиця 1). Кожна трійка клітинок в таблиці 
ідентифікується (визначається) номером точки перетину (i,j). 
Верхня клітина призначена для запису показань мікроманометра 
з’єднаного з ППТ, середня – з дренажним отвором, нижня клітинка 
призначена для.запису приведеного динамічного тиску. 

3. Закріпити ППТ на координатному пристрої. 
4. Встановити координатний пристрій таким чином, щоб 

вхідний отвір ППТ знаходився на необхідній відстані від вихідного 
перетину АДТ. 

5. З’єднати ППТ з мікроманометром гнучкою трубкою. 
6. З’єднати дренажний отвір в стінці  АДТ з іншим 

мікроманометром гнучкою трубкою. 
7. За допомогою координатного пристрою встановити ППТ в 

положення першої точки (1,1) вимірювання. Провести одночасні 
зчитування показань мікроманометрів, з’єднаних відповідно з ППТ 
та дренажним отвором. Результати записати в перші дві клітинки 
трійки клітинок, що відповідають першій точці (таблиця 1). 

8. Встановити ППТ в положення другої точки (1,2) та виконати 
дії пункту 7. 

9. Повторити пункт 7 для усіх точок таблиці 1. 
10. Для кожної точки розрахувати приведений динамічний тиск 

і заповнити третю клітинку в четвірках. 
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11. Знайти середній приведений динамічний тиск. 
12. Для кожної точки розрахувати коефіцієнт поля динамічних 

тисків і заповнити четверту клітинку в четвірках. 
13. В разі необхідності повторити пункти 1-9. 
14. За даними таблиці 1 побудувати трьохвимірний графік 

коефіцієнта поля динамічних тисків. Загальний вигляд графіка 
наведений на рис.3.  

 
 

 
 

Рис. 3. Залежність коефіцієнту поля динамічних тисків µ від координати 
точки заміру “(x,у)” 

 
Запитання для самоперевірки 

 
1. Чим пояснюється нерівномірність динамічного тиску у різних 
точках робочої частини АДТ ? 
2. Напишіть формулу, згідно якої підраховується динамічний тиск. 
3. Що таке коефіцієнт динамічного тиску? 
4. Як розраховується коефіцієнт динамічного тиску труби ? 
5. Як розраховується динамічний тиск через покази 
мікроманометру 
6. Яке призначення контрольної точки заміру динамічного тиску ? 
7. Як вимірюється статичний тиск у будь-якому перетині робочої 
частини АДТ ? 
Розкажіть про порядок виконання роботи.

y 

x 

µ 
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Таблиця 1 
j 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

x,мм                
i 

y,
м

м
 

               
               
               

1  130               
100               
1.3               
               

2                 
               
               
               

3                 
               
               
               

4                 
               
               
               

5                 
               
               
               

6                 
               
               
               

7                 
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ЛАБОРАТОРНА  РОБОТА 4. 
 

ВИЗНАЧЕННЯ РОЗПОДІЛУ ТИСКУ ПО ПОВЕРХНІ КУЛІ 
ТА КРУГОВОГО ЦИЛІНДРУ 

 

Мета роботи – визначення аеродинамічних характеристик кулі 
та кругового циліндру за розподілом тиску. 

Завдання роботи:  
1. Експериментальне визначення розподілу тиску по поверхнях 

кулі та кругового циліндру для різних значень числа Рейнольдса. 
2. Побудова експериментальних та теоретичних векторних 

діаграм розподілу тиску по поверхнях кулі та кругового циліндру. 
3. Визначення коефіцієнтів сили лобового опору тиску кулі та 

кругового циліндру одиничної довжини. 
 

Основні теоретичні відомості 
 

Розподіл тиску по поверхні тіла є майже вичерпною 
інформацією для визначення його аеродинамічних характеристик, 
перш за все аеродинамічних сил і моментів, що діють на нього,  а 
також характер обтікання тіла повітряним потоком, що особливо 
важливо при вивченні роботи крила на великих кутах атаки. 

Розподіл тиску необхідно також знати при визначені 
навантаження при розрахунках на міцність частин літака. В деяких 
випадках розподіл тиску можна розрахувати теоретично і 
порівняти з експериментальними даними. Таке порівняння 
дозволяє оцінити правильність теоретичних досліджень та 
вихідних передумов для розрахунку. 

Експериментальне визначення  розподілу тиску по поверхні тіла 
зводиться до безпосереднього його вимірювання в конечній 
кількості точок, розташованих на його поверхні. Зазвичай у цих 
точках роблять невеликі отвори (дренажні отвори) і з’єднують їх з 
відповідними порожнинами манометрів. 

Під час визначення розподілу тиску по поверхні тіла замість 
дійсного тиску використовують безрозмірний коефіцієнт тиску, 
який кількісно зв’язаний з тиском виразом 

∞

∞−=
q

pp
C i

p     (1) 
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де: 
2

2
∞

∞ = V
q

ρ
 –  швидкісний напір у незбуреному потоці;    

       р∞  –  статичний тиск у незбуреному потоці;  
       рі   –  статичний тиск у точці, де здійснюється замірювання. 
Коефіцієнт тиску однаковий для подібних умов експерименту 

(швидкість потоку, розміри моделі, температура та ін.), тому він 
знаходить широке використання в аеродинамічних розрахунках. 
Іншим показником подібності умов експерименту є безрозмірний 

коефіцієнт – число Рейнольдса -
ν

Re
dV ⋅

= ∞  

 де: ∞V  –  швидкість у незбуреному потоці; d - діаметр кулі або 
кругового циліндра;  ν - кінематичний коефіцієнт в’язкості.  

Перетином кулі площиною, що проходить через її центр та 
циліндра – площиною перпендикулярною до його осі є коло. 
Вказаний перетин симетричний відносно діаметра паралельного 
потоку. Ця симетричність дозволяє характеризувати розподіл тиску 
по поверхні розглядаючи тільки половину перетину. Положення 
довільної точки перетину точка (i) однозначно визначається кутом 
між радіусом, що проходить через точку гальмування потоку 
(точка А на рис.1) та радіусом, що проходить через точку i, що 

розглядається. Цей кут позначений як
0

iθ . За таких позначень 

функція ( )0θ ipi fC =  описує розподіл тиску. 

Кут 0θ i задається або вимірюється безпосередньо. Для 

підрахунку piC використовується вираз 
( )

( ) µ0

0

∞∞−
−

=
Kaa

Kaa
C ii

pi , де 

( )iaa 0−  - показання мікроманометра, з’єднаного з дренажним 
отвором; 
( )∞− 0aa  - показання мікроманометра, з’єднаного з вхідним 
перетином сопла АДТ; 

iK , ∞K - коефіцієнти мікроманометрів; 

µ - коефіцієнт поля динамічних тисків. 

Величини iK , ∞K , µ  перед початком вимірювання мають бути 

відомими. 
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В процесі роботи буде визначатись розподіл тиску по поверхні 
кулі та циліндру. Для цих тіл є теоретично визначені  закони 
розподілу тиску по їх поверхні: 

                для кулі:    02sin
4

9
1 ipiC θ−= ,                    (2) 

               для циліндру:   02sin41 ipiC θ−= .  (3) 

Обидві теоретичні формули отримані у припущені, що тіла 
обтікаються потенціальним потоком рідини, тобто властивості 
в’язкості не враховуються, внаслідок чого відрив примежового 
шару відсутній. Порівняння теоретичного та експериментально 
визначеного розподілу коефіцієнтів тиску показує, що в носовій 
частині тіл, де обтікання безвідривне, теоретичні та 
експериментальні дані майже співпадають. У кормовій частині їх 
різниця для тіл, що погано обтікаються, зокрема, для кулі та 
циліндру,  досить суттєва. Ця різниця і пояснює виникнення сили 
опору тіл, коли вони рухаються у повітрі, тобто у середовищі, 
якому присутні в’язкі властивості.  

За відомим розподілом тиску, шляхом інтегрування можна 
підрахувати коефіцієнти сили лобового опору кулі та кругового 
циліндра. За визначенням коефіцієнт сили лобового опору  

За визначенням коефіцієнти сили лобового опору довільного 

тіла визначається за формулою ( )Sq
Xc a

xa ⋅=
∞

, де aX  - сила 

лобового опору, ∞q  - динамічний тиск в незбуреному потоці, S  - 
характерна площа тіла. Для кулі за характерний перетин 
приймають перетин, що проходить через її центр, для циліндра – 
перетин, що проходить через його вісь обертання. 

Якщо відомий розподіл тиску по поверхні кулі або циліндра, то 
можна отримати формули для підрахунку  коефіцієнтів сили 
лобового опору шляхом інтегрування: 

куля - θ)θ2sin()θ(
0

dcc
R

pxa ∫ ⋅⋅= , циліндр - θ)θcos()θ(
0

dcc
R

pxa ∫ ⋅= . 

Для підрахунку значень інтегралів доцільно застосувати будь-
який метод числового інтегрування (наприклад метод Сімпсона). 
Вказані методи можна знайти довідниках з математики. 
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Обладнання, прилади та матеріали 
 

Для виконання лабораторної роботи необхідні: аеродинамічна 
труба, моделі кулі та кругового циліндра з дренажними отворами, 
установка з лімбом для монтажу моделей в робочій частині 
аеродинамічної труби, два мікроманометра, гнучкі з’єднувальні 
трубки. 

Порядок виконання роботи. 
 

1. Встановити дреновану модель кулі в робочій частині 
аеродинамічної труби у відповідності до схеми досліду, наведеної 
на рис.1. 

2. Встановити кулю в положення при якому її радіус, що 
проходить через дренажний отвір, буде паралельним потоку, 
дренажний отвір буде знаходитись проти потоку. Це положення 
відповідає нульовому куту 0θ i . 

 3. З’єднати штуцери вхідного перетину сопла та установки для 
монтажу моделей відповідно лівим та правим мікроманометрами 
(рис.1). 

4. Увімкнути трубу та провести одночасне зчитування показань 
з обох мікроманометрів, записати показання в таблицю. (таблиця, 
ідентифікуються назвою тіла). 

5. Змінити положення дренажного отвору, обертаючи модель 
навкруги вертикальної осі установки. Значення кута задається в 
таблиці  та зчитується з лімба установки. (Значення кутів задається 
викладачем) 

6. Провести одночасне зчитування показань з обох 
мікроманометрів, записати показання (таблиця). 

7. Повторити пункти 5, 6 для усіх положень дренажних отворів, 
заданих в таблиці. 

8. Установити дреновану модель циліндра в робочій частині 
аеродинамічної труби. 

9. Повторити пункти 2-7. 
10. Підрахувати за формулами (2), (3) теоретичні значення 

коефіцієнтів тиску для кулі та циліндру, занести ці значення у 
відповідні стовпчики таблиць для кулі та циліндру. 

11. За даними таблиць побудувати векторні діаграми 
експериментального та теоретичного розподілів тиску для кулі та 
циліндру. Типові діаграми розподілу тисків наведені на рис.2, 3. 
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Рис 1. Схема досліду. 

1 – сопло АДТ, 2 – приймач повного тиску 3 – дифузор АДТ,  
4 –мікроманометри, 5– гнучкі шланги. 

 
Таблиця розподілу тиску по поверхні кулі 

і 0
iθ  ( )iaa 0−  ( )∞− 0aa  åêñïåð.pic  òåîð.pic  )2sin()( θθ ⋅⋅pc  

       
      
       
 

Таблиця розподілу тиску по поверхні циліндра 
і 0

iθ  ( )iaa 0−  ( )∞− 0aa  åêñïåð.pic  òåîð.pic  θθ ⋅⋅cos)(pc  

       
      
       

Кількість рядків в таблицях дорівнює кількості положень 
дренаж-ного отвору моделі кулі (циліндра). 

Смисл величин у заголовках стовпчиків таблиці наступний: 

 і – номер положення дренажного отвору, 0θ i   - кут положення 

дренажного отвору, ( )iaa 0− , ( )∞− 0aa - показання 

мікроманометрів у відповідності до схеми на рис.1, åêñïåð.piC , 

1 

(a-a0)∞ 

_ 
(a-a0)i 

5 6 

2 3 

4 
6 
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òåîð.piC – експериментальний та теоретичний коефіцієнти тиску 

відповідно.  
Значення експериментального коефіцієнта тиску підраховується 

за формулою  
( )

( ) µ⋅⋅−
⋅−

=
∞∞ Kaa

Kaa
C ii

åêñïåðpi
0

0
. , 

де iK , ∞K  - коефіцієнти мікроманометрів, µ - коефіцієнт 

динамічного тиску. Значення величин  iK , ∞K , µ  надаються 

викладачем. Останній стовпчик в таблицях необхідний при 
числовому підрахунку інтегралів коефіцієнтів сили лобового 
опору. 

12. Використовуючи дані з таблиць підрахувати значення 
коефіцієнтів сили лобового опору тиску кулі та кругового циліндру 
одиничної довжини. 

 

Запитання для самоперевірки 
 

1. Що називається коефіцієнтом тиску? 
2. З якою метою вводиться поняття коефіцієнту тиску ? 
3. Напишіть формулу для визначення динамічного тиску 

незбуреного потоку. 
4. В чому полягає різниця обтікання тіла ідеальною рідиною та 

в’язкою рідиною? 
5. Запишіть формулу для визначення розподілу коефіцієнту 

тиску по поверхні  кулі теоретичним шляхом. 
6. Запишіть формулу для визначення розподілу коефіцієнту 

тиску по поверхні  циліндру теоретичним шляхом. 
7. Розкажіть, що є причиною виникнення сили лобового опору 

при обтіканні кулі в’язкою рідиною. 
8. Розкажіть порядок виконання експерименту. 
9. Наведіть графік розподілу коефіцієнту тиску по поверхні  

кулі, отриманий  теоретичним шляхом. 
10. Наведіть графік розподілу коефіцієнту тиску по поверхні  

циліндру, отриманий  теоретичним шляхом. 
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ЛАБОРАТОРНА  РОБОТА  5. 
 

ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ПРИМЕЖОВОГО ШАРУ ПЛОСКОЇ 
ПЛАСТИНИ 

Мета роботи - визначення параметрів примежового шару 
плоскої пластини 

Завдання роботи: 
1. Експериментальне визначення розподілу швидкості 

повітряного потоку поблизу поверхні плоскої пластини для заданої 
множини перетинів потоку. Побудова профілів швидкостей. 

2. Визначення параметрів примежового шару (товщини 
примежового шару, товщини витіснення, товщини втрати 
імпульсу) для вибраних перетинів. 

3. Експериментальне визначення середнього коефіцієнта опору 
тертя для сусідніх перетинів. 

 

Основні теоретичні відомості 
 

При обтіканні тіл потоком реальної рідини чи газу (у нашому 
випадку повітряним потоком) через наявність в'язкості 
відбувається прилипання його часточок до поверхні даного тіла 
(рис. 1). У наслідок цього швидкість потоку на поверхні тіла 
дорівнює нулю. При віддаленні від тіла по нормалі до його 
поверхні величина швидкості буде поступово збільшуватися. На 
деякій відстані від тіла швидкість повітря буде близька до тієї, 
котра була б у випадку обтікання цього тіла ідеальним газом 
(відсутність впливу в’язкості). 

Тонкий у порівнянні з характерним лінійним розміром 
(наприклад, довжиною пластини чи хордою крила) шар повітря, що 
прилягає до обтічної поверхні, у якому градієнти газодинамічних 
змінних по нормалі до стінки значно перевищують градієнти цих 
величин у дотичному напрямку, а інерційні сили і сили в’язкості 
мають один і той же порядок, називається примежовим шаром 
(ПШ).  

Крива, що характеризує зміну швидкості потоку по нормалі до 
поверхні тіла називається профілем швидкості (Рис. 2) і будується 
за результатами експерименту або теоретичних розрахунків. 
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Рис. 1 Структура течії поблизу плоскої пластини довжиною L 

Зміна швидкості повітря 
в примежовому шарі від 
нуля на стінці до 
теоретичної швидкості, що 
відповідає обтіканню тіла 
потоком ідеального газу 
(до швидкості зовнішнього 
потоку ..ïîòçîâV ) відбува-

ється асимптотично. Ця 
обставина робить 
невизначеним положення 
верхньої межі примежо-
вого шару і відповідно 
значення його товщини. 

Відстань, на якій 
відбувається зміна швидкості від нуля (на стінці) до деякого 
сталого значення, характеризує область впливу в'язкості. 

Однак, зважаючи на те, що інтенсивна зміна швидкості 
відбувається в нижніх шарах примежового шару і вже на малій 
відстані від стінки її величина незначно відрізняється від 
швидкості зовнішнього потоку, за величину товщини 
примежового шару δ приймають відстань від обтічної поверхні до 
точки, у якій швидкість потоку Vx досягає 99,5% (іноді приймають 
99%) швидкості зовнішнього потоку. 

 

Рис. 2 Профіль швидкості в ПШ. 
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При обтіканні плоскої пластини розглянута товщина в міру 
віддалення від передньої до задньої кромки буде зростати (рис.1). 

Слід зазначити, що зовнішня межа примежового шару не є 
лінією струму , а служить лише умовною межею зони впливу сил 
в'язкості на рух повітря. 

Зазвичай замість профілю швидкості представленого в 
абсолютних величинах: відстань ( y ) - швидкість (V ) розглядають 
профіль швидкостей у відносних величинах: відносна відстань 

( δ
yy = ) - відносна швидкість (

..ïîòçîâV
VV = ). Величини y , V  

змінюються в інтервалі [0,1]. 
Для характеристики примежового шару поряд з вище вказаними 

параметрами вводять деякі умовні товщини примежового шару: 

[ ]∫ −⋅=∗
1

0

)(1 ydyVδδ     (1) 

де: δ* - товщина витіснення, що показує, на скільки зменшилася 
витрата повітря поблизу стінки в примежовому шарі через прояв 
властивостей в'язкості; 

[ ]∫ −⋅⋅=∗∗
1

0

)(1)( ydyVyVδδ          (2) 

де: δ**  - товщина втрати імпульсу, що показує зміну кількості 
руху в примежовому шарі, обумовлену впливом в'язкості повітря. 

З огляду на процеси переносу (маси, енергії, кількості руху) між 
шарами рідини чи газу, що рухається, виділяють два види течії: 
ламінарну та турбулентну. Ламінарна течія характеризується 
процесами переносу на молекулярному рівні, турбулентна – на 
макрорівні. В першому наближенні ламінарну течію можна 
визначити як течію без перемішування шарів а турбулентну – з 
перемішуванням. 

Виходячи з вище згаданого, структура течії в примежовому 
шарі на різних відстанях від передньої кромки пластини може бути 
різною: ламінарний примежовий шар ( поблизу передньої кромки) , 
турбулентний примежовий шар (на деякому віддаленні від 
передньої кромки). Це означає, що певній відстані від передньої 
кромки відбувається перехід від ламінарного примежового шару до 
турбулентного (рис.3). 
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Рис.3. Схема течії в змішаному ПШ. 
 
Конкретний режим плину залежить від багатьох факторів, серед 

яких головним є співвідношення між силами інерції і силами 
в'язкості, яке характеризується числом Рейнольдса: 

           νδ /Re ∞⋅= V      (3) 

де: δ - товщина примежового шару; 
V∞ - швидкість повітряного потоку обтічного тіло; 
ν - кінематичний коефіцієнт в'язкості повітря (часто вживається 

термін коефіцієнт кінематичної в'язкості повітря). 
При порівняно низьких значеннях числа Re ламінарний плин є 

стійким і всі збурення, внесені в примежовий шар, як з боку 
потоку, так і з боку обтічної поверхні (шорсткість поверхні, 
вібрації і т.д.) швидко загасають. У цьому випадку в'язкість 
повітряного потоку відіграє стабілізуючу роль. Однак, з 
наближенням до деякого критичного числа Рейнольдса Reкр (для 
крильових профілів обтічних потоком повітря Reкр ≈ 3,8*105 … 
4*105) спостерігається порушення шаруватості руху потоку повітря 
в примежовому шарі за рахунок поперечного переносу мас.  

При турбулентному плині на головний рух рідини, що відбуває 
уздовж обтічної поверхні, накладається поперечний рух, що 
забезпечує перенос маси й обмін імпульсами в поперечному 
напрямку. 
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Структурні дослідження турбулентних потоків показали, що 
вони складаються з вихрових утворень різних розмірів і 
інтенсивності. У результаті плин здобуває яскраво виражений 
нестаціонарний характер з пульсаціями в широкому діапазоні 
частот. 

Експерименти, показали, що в турбулентному примежовому 
шарі безпосередньо поблизу поверхні мається тонкий підшар, рух у 
якому зберігається ламінарним.  

У примежовому шарі перехід ламінарного режиму плину 
повітря в турбулентний, як правило, відбувається в деякій області, 
проте, для простоти часто вважається, що перехід здійснюється в 
точці.  

Для підрахунку товщини ПШ існують теоретичні формули: 

x

x

Re

64.4
ë =δ   - ламінарний ПШ 

5 Re

37.0

x

T

x=δ  - турбулентний ПШ (4) 

ν/Re ∞⋅= Vxx            (5), 

де x - відстань від передньої кромки до перетину в якому 
визначається товщина ПШ. 

Важливим параметром, що залежить від перерахованих вище 
властивостей примежового шару, є опір (опір тертя), що  виникає 
при обтіканні поверхонь в’язким потоком повітря. Опір тертя 
залежить від конфігурації обтічного тіла і стану його поверхні 
(шорсткості). 

Для характеристики розподілу опору тертя по поверхні тіла 
вводять місцевий коефіцієнт тертя: 

∞

=
q

c f

τ
, де: τ  - дотична напруга в’язкого тертя, ∞q  - 

динамічний тиск незбуреного потоку. 
Числове значення місцевого коефіцієнта тертя можна 

підрахувати за теоретичними формулами: 
2

1
)(Re

73.0

x

fc =  - для 

ламінарного ПШ; 
5

1
)(Re

0577.0

x

fc =  - для турбулентного ПШ,  де: х – 
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відстань від передньої кромки до точки, де визначається fc . Також 

fc  можна визначити експериментально, використовуючи профілі 

швидкостей для двох перетинів, між якими він визначається.  
За відомим розподілом місцевого коефіцієнта тертя по поверхні 

тіла шляхом інтегрування можна знайти сумарний коефіцієнт 
тертя, а значить опір тертя. 

Граничні шари, що утворилися на верхній і нижній поверхнях за 
обтічним тілом, стуляються і переходять у вихровий слід. 
Вихровий слід у міру видалення від тіла розпливеться – швидкості 
в ньому вирівнюються і удалині від тіла наближаються до 
швидкості незбуреного потоку. 

 

Обладнання, прилади та матеріали. 
 

Для виконання лабораторної роботи необхідні: аеродинамічна 
труба, плоска пластина, координатний пристрій з індикатором 
переміщення годинникового типу, два мікроманометра, гнучкі 
з’єднувальні трубки. 

 

Порядок виконання роботи. 
 

1. Зібрати експериментальну установку у відповідності до схеми 
на рис. 4. Установка складається з пластини зі спеціальним 
координатним пристроєм що дозволяє переміщувати 
вимірювальний щуп (трубку Піто) по осі X (уздовж потоку) і Y 
(перпендикулярно до поверхні пластини). Координата X 
вимірюється за лінійкою, що встановлена вздовж пластини,  
координата Y вимірюється за допомогою індикатор переміщення 
годинникового типу з ціною поділки 0,01мм. 

Положення двох сусідніх перетинів (x1, x2) задається 
викладачем. 

2. За допомогою системи керування встановлюється необхідна  
(задана викладачем) швидкість повітряного потоку в робочій 
частині аеродинамічної труби, що визначається по формулі: 

( ) ρ/ε2 KaoaV ∞∞ −= ,   (6) 

де:  
(а-ао) ∞ - показання мікроманометра  
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К – коефіцієнт мікроманометра (від 0,2 до 0,8), 
ε – тарирувальний коефіцієнт сопла (повідомляється 

викладачем) 
ρ – густина повітря (підраховується за значеннями тиску та 

температури в кімнаті). 
3. Для заданого викладачем  x1 за формулами (4) 

підраховуються теоретичні товщини ПШ ëδ , Tδ . Взяти більшу 

з них і поділити на 10 та округлити до найближчих цілих сотих 
міліметра. Отрима-ний результат буде кроком переміщення щупа в 
бік потоку (∆y). 

 
 

 
Рис.4 Схема експерименту 

1. сопло; 2. плоска пластина; 3. трубка Піто (приймач повного 
тиску); 4. індикатор переміщення годинникового типу; 5. дифузор; 6. 

мікроманометри. 

4. Установити щуп у положення дотику до пластини, що 
відповідає координаті y=0.5*dщ (dщ - зовнішній діаметр щупа). 

5. Провести зчитування показань мікроманометрів (a-a0)∞, (a-
a0)ПШ  та записати результати в таблицю 1. 
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\Таблиця 1 
y,мм (a-a0)∞, (a-a0)ПШ V  y  

     
     
     
6. Збільшити відстань від щупа до пластини на величину ∆y та 

виконати п.5. 
7. Повторити п.6 загалом 10 раз. 
8. Відвести щуп максимально можливо від пластини. 
9. Виконати п.5.  
10. Використовуючи останні вимірювання підрахувати 

поправочний коефіцієнт 
( )

( ) ∞∞ ⋅−
⋅−

=
Kaa

Kaa
K ÏØÏØ

q
0

0 ,   якщо ∞= KK ÏØ   то  
( )
( )∞−

−
=

0

0

aa

aa
K ÏØ

q  

11. Для усіх положень (значень y) щупа підрахувати відносну 

швидкість 
( )
( ) q

ÏØÏØ

KKaa

Kaa
V

⋅⋅−
⋅−

=
∞∞0

0 . 

12. За таблицею 1 побудувати графік залежності  )(yV  . 
13. Визначити товщину ПШ δ графічно або використовуючи 

аналітичну апроксимацію залежності  )(yV . 
14. Підрахувати відносні відстані y  та заповнити відповідний 

стовпчик таб.1. 

15. За таблицею 1 побудувати графік залежності  )(yV  . 
16. Підрахувати товщини витіснення та втрати імпульсу за 

формулами (1), (2) підраховуючи значення відповідних інтегралів. 
17. Повторити пункти 3-16 для другого заданого перетину x2, 

заповнюючи при цьому заповнити таблицю 2 подібну до 
таблиці 1. 

18. Визначити середній коефіцієнт опору тертя для заданих 

сусідніх перетинів (x1, x2), використовуючи формулу 
2⋅∆

∆≈
∗∗

x
c f

δ
, 

де 
**

1
**

2 δδδ −=∆ ,  12 xxx −=∆ . 
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Запитання для самоперевірки 
 
1. Що називається примежовим шаром ?   
2. Чим обумовлено утворення примежового шару ? 
3. Який примежовий шар зветься ламінарним ? 
4. Який примежовий шар зветься турбулентним ? 
5. Що таке точка переходу і чим визначається її положення ? 
6. Що розуміють під товщиною примежового шару ? 
7. Що розуміють під товщиною витіснення примежового 

шару? 
8. Що розуміють під товщиною втрати імпульсу примежового 

шару ? 
9. Як змінюється швидкість по товщині примежового шару ? 
10. Як змінюються параметри газу по товщині примежового 

шару ? 
11. Чим викликані і як визначаються сили тертя в ламінарному 

і турбулентному примежовому шарі ? 
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ЛАБОРАТОРНА  РОБОТА  6. 
 

ВИЗНАЧЕННЯ КРИТИЧНОГО ЧИСЛА РЕЙНОЛЬДСА 
КУЛІ ТА ПОЧАТКОВОЇ  ТУРБУЛЕНТНОСТІ В 

АЕРОДИНАМІЧНІЙ ТРУБІ 
 
Мета роботи:  Визначення критичного числа Рейнольдса (Re) 

кулі та степені турбулентності аеродинамічної труби. 
Завдання роботи: 
1. Експериментальне визначення розподілу тиску по кулі. 
2. Побудова залежності коефіцієнта характерної різниці тисків 

від числа Рейнольдса 
3. Визначення критичного числа Рейнольдса кулі, степені 

турбулентності аеродинамічної труби 
 

Основні теоретичні положення 
 

Кінематичні та динамічні характеристики потоку, що обтікає 
тверде тіло, суттєво залежать від декількох безрозмірних величин –  
критеріїв динамічної подібності (число Re, M  та ін.). 

Значення критеріїв подібності, при яких при малих змінах 
значень критерію суттєво змінюються характеристики потоку, 
називають критичними, а саме явище – кризою обтікання. 

Криза обтікання обумовлена різкими змінами фізичної картини 
обтікання. В аеродинаміці важливе значення має криза, обумовлена 
в’язкістю середовища. У певному діапазоні  значень критерію 
подібності числа Re, що характеризує співвідношення сил інерції і 
тертя, відбувається перехід ламінарної  течії у турбулентну, при 
цьому зростає опір тертя. 

В той же час значно зростає кінетична енергія примежового 
шару, що призводить до зміщення точок відриву примежового 
шару до задньої критичної точки і зростанню тиску у кормовій 
частині тіла(рис. 1а, б). 

Зростання тиску у кормовій  частині настільки велике, що 
розрідження при передкризовому обтіканні змінюється 
надлишковим тиском  при після кризовому обтіканні, що зменшує 
силу лобового опору. 

 

а) б) 
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Рис. 1. В'язка криза при обтіканні кулі: а – Re= 15000; б – Re=30000 

 
Таким чином, коефіцієнт лобового опору незручно обтічних тіл 

(опір, в основному, за рахунок сил тиску) в наслідок кризи не 
тільки не зростає, як у зручно обтічних тіл (опір, в основному, за 
рахунок сил тертя), а навіть зменшується, наприклад при обтіканні 
кулі, – у 3…4 рази. 

Критичні значення числа Re, які визначені в різних 
аеродинамічних трубах, різняться між собою, оскільки значення  
Reкр в більшій мірі залежать від ступеню початкової турбулентності 
набігаючого потоку.  

У турбулентному потоці швидкості частинок рідини у 
фіксованій точці простору швидко змінюються як за величиною, 
так і за напрямом. У зв’язку з цим при вивчені турбулентних течій 
вводять поняття усередненої швидкості течії та пульсації 
швидкості.  

Усередненою швидкістю Vусер течії у даній точці простору у 
даний момент часу t при заданому інтервалі усереднення T 
називають величину, яка визначається із співвідношення 

( ) ∫

+

−

=
2

2

усеред

1
T

t

T
t

Vdt
T

tV ,     

де V(t) – істинна швидкість потоку у даній точці простору. 
 Пульсацією швидкості у даній точці простору у даний момент 

часу t називають різницю між істиною та усередненою швидкістю 
( ) ( ) ( )tVtVtV усеред−=∆ .     

Чим більша величина пульсації швидкості у порівнянні із 
усередненою швидкістю, тим більша турбулентність потоку, що 
визначається величиною ступеня турбулентності набігаючого 
потоку ε.  
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За ступінь турбулентності потоку ε приймають величину 
відношення середньо квадратичного відхилення пульсації 
швидкості ∆V за часом  t до усередненої швидкості Vусеред у тій же 
самій точці за один і той же проміжок часу Т: 

                                    

22

2

2

2

1

100%
1

T
t

T
t

T
t

T осер
t

V dt
T

V dt
T

ε

+

−

+

−

∆

=
∫

∫
. 

Дослідження свідчать, що критичне число Re для кулі суттєво 
залежить від ступеня турбулентності набігаючого потоку, тобто від 
величини ε. Ця залежність отримана в експериментах, при яких 
ступінь турбулентності вимірюється доволі складними способами, 
наведена на рис. 2. 

При зміні ступеню турбулентності критичне число Рейнольдса 

крRe  приймає різні значення. Ступінь початкової турбулентності 

потоку пов’язана з Reкр  залежністю 

( )5
кр% 0,5exp 1 Re 10ε −= − ⋅ . 

Чим меншеReкр , тим більше ступінь турбулентності (дивись 

рис. 2). За допомогою цього графіка можна визначати ступінь 
турбулентності значно простіше – опосередкованим шляхом, 
використовуючи в якості приладу для заміру турбулентності 
дреновану або не дреновану кулю.  

 
Рис. 2. Залежність Reкр  від ступеню початкової турбулентності потоку ε 

ε,  % 

0 
1 3 
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3 
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В експериментальній аеродинаміці для визначення ε 
використовується дослідження обтікання кулі внаслідок її великої 
чуттєвості до характеру обтікання.  

Визначити критичне число крRe  і встановити ступінь 

турбулентності можна двома методами: за допомогою дренованої 
кулі – за різким зростанням коефіцієнта тиску pC  в області задньої 

критичної точки тіла, який з  від’ємного до кризи стає додатнім 
після кризи (рис. 3.б), тобто виміром перепаду тисків, або за різким 
зниженням коефіцієнта лобового опору xC  шляхом виміру 

коефіцієнта лобового опору кулі на аеродинамічних вагах (рис. 
3.а). 

Зміна початкової турбулентності потоку призводить до зміни 
розподілу тиску у кормової частині кулі, що визначається 
полярними координатами 150 ...210Θ = o o ( Θ − кут між радіусом, 
проведеним до точки виміру, і напрямком протилежним напрямку 
потоку). 

Вимірюючи при різних швидкостях потоку у робочій частині 

аеродинамічної труби (різних числах 
ν

dV ⋅= ∞Re ; d – діаметр кулі; 

ν  − коефіцієнт кінематичної в’язкості) перепад тиску у точці 
повного гальмування ( 0=Θ ) та у точці з полярною координатою 

03157 ′=Θ o  можна побудувати залежність 

                     (Re)1

2

2
301570 10

fc
V

pp
c pkp =−=

⋅
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ρ
          (2) 
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.                       (3) 

pc∆ - коефіцієнт характерної різниці тисків  

Розв’язок рівняння (2) відносно Re при 1,22pC∆ =  дає 

значення критичного числа крRe . Значення крRe  та відповідного 
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pkc  дозволяють визначити ступінь турбулентності потоку 

(рис. 4). 

 
Рис. 3. Залежність коефіцієнтів: 

– лобового опору (а), - тиску (б) від числа Re  для кулі 
 

Обладнання, прилади та матеріали 
 
Для виконання лабораторної роботи необхідні: аеродинамічна 

труба, модель кулі  з дренажним отвором, установка з лімбом для 
монтажу моделей в робочій частині аеродинамічної труби, два 
мікроманометра, гнучкі з’єднувальні трубки. 
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Рис. 4. Залежність коефіцієнту тиску Ср  від числа Re для різних ступенів 
початкової турбулентності :   1: ε = 1%, 2: ε = 1.5%, 3: ε = 2.5%  
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Порядок виконання роботи. 
 

1. Установити дреновану модель кулі в робочій частині 
аеродинамічної труби у відповідності до схеми досліду, наведеної 
на рис.5. Діаметр кулі d вимірюється або повідомляється 
викладачем. 

2. Встановити кулю в положення при якому її радіус, що 
проходить через дренажний отвір, буде паралельним потоку, 
дренажний отвір буде знаходитись проти потоку. Це положення 
відповідає нульовому куту 0=Θ . 

 3. З’єднати штуцери вхідного перетину сопла та установки для 
монтажу моделей відповідно лівим та правим мікроманометрами 
(рис.5). 

 
Рис 5. Схема досліду. 

1 – сопло АДТ, 2 – дренована модель кулі, 3 – дренажний отвір, 4 – 
дифузор АДТ, 5 – мікроманометри, 6 – гнучкі 
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4. Увімкнути трубу та провести одночасне зчитування показань 
з обох мікроманометрів, записати показання в таблицю та 

підрахувати коефіцієнт 
∞−

−=
)(
)(

0

0

aa

aa
k i .  

5. Змінити положення дренажного отвору, обертаючи модель 
навкруги вертикальної осі установки. Значення кута має бути 

03157 ′=Θ o . 
6. Вивести трубу на максимальний режим (за показаннями 

лівого мікроманометра). 
7. Провести одночасне зчитування показань обох 

мікроманометрів на записати їх в таблицю 1. 
Таблиця 1 

Ре-
жим 

0
iΘ  ( )iaa 0−  ( )∞− 0aa  p.c  p.c∆  Re 

1 0      

1 157,5      

0,8 157,5      

0,6 157,5      

0,4 157,5      

0,2 157,5      

8. Встановити послідовно режими роботи труби 0,8, 0,6, 0,4, 0,2 
від максимального (за показаннями лівого мікроманометра) та 
повторити п.7 

9. Заповнити таблицю 1.  

Величина p.c  підраховується за формулою 
kaa

aa
c i

p ⋅−
−=

∞)(
)(

0

0 , 

де k  підрахований раніше.  

ν
ρ

∞⋅⋅−⋅
=

Kkaa
d

)(

Re

0

. 

Величини ∞K , ρ , ν  визначаються або повідомляються 
викладачем. 
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10. За даними таблиці 1 побудувати графічно залежність 
(Re)fcp =∆  та визначити Reкр яке відповідає 1,22pC∆ = . 

11. За графіком не рис.2 визначити степінь турбулентності 
труби. 

Запитання для самоперевірки 

1. Від чого залежать кінематичні характеристики повітряного 
потоку ? 
2. У чому різниця між ламінарною та турбулентною течіями ? 
3. В чому сутність кризи обтікання тіл ? 
4. В чому зміст в’язкої кризи при обтіканні кулі ? 
5. Як визначити Reкр шляхом вимірювання сили лобового 
опору кулі ? 
6. Як визначити початкову турбулентність потоку ε шляхом 
вимірювання сили лобового опору кулі ? 
7. Розкажіть послідовність виконання роботи. 
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ЛАБОРАТОРНА  РОБОТА  7. 
 

ВИЗНАЧЕННЯ РОЗПОДІЛУ ТИСКУ ВЗДОВЖ ПРОФІЛЮ 
КРИЛА. 

 
Мета роботи – Визначення аеродинамічних характеристик 

профілю крила за розподілом тиску по ньому для різних значень 
кута атаки. 

Завдання роботи:  
1. Експериментальне вимірювання розподілу тиску по 

профілю. 
2. Побудова хордових діаграм розподілу тиску. 
3. Визначення коефіцієнтів аеродинамічних сил: нормальної, 

повздовжньої, підйомної, лобового опору та аеродинамічного 
моменту тангажа. 

 
Основні теоретичні відомості. 

 
Профіль крила – це плоска крива, утворена перетином крила 

площиною перпендикулярною його розмаху. Загальний вигляд 
профілю зображеній на рис.1.  
                  

 
Рис.1 

Геометричні характеристики профілю. 
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Найдовша хорда профілю називається хордою (відрізок АВ, 
позначається b). Кінець хорди з боку набігаю чого потоку – 
передня кромка (точка А), інший кінець – задня кромка (точка В). 
Хорда ділить профіль на верхню та нижню частини. Найбільша 
відстань (позначається малою латинською літерою с), виміряна 
вздовж перпендикуляра до хорди, між точками верхньої та нижньої 
поверхонь називається товщиною профілю (відрізок СД) Лінія 
максимальної товщини ділить профіль на передню та задню 
частини. Для аналітичного описання форми профілю 
використовують прямокутну систему координат з початком в 
передній кромці. Вісь абсцис направлена вздовж хорди в напрямку 
задньої кромки, вісь ординат направлена в бік верхньої частини 
профілю. Відстань перетину максимальної товщини профілю до 
передньої кромки позначається хС. Крива, що з’єднує середини 
відстаней між верхньою та нижньою поверхнями (крива АЕВ) – 
середня лінія профілю. Максимальна відстань від середньої лінії до 
хорди, виміряна по перпендикуляру до хорди – кривизна профілю 
(відрізок EF, позначається f). Відстань від відрізка  профілю до 
передньої кромки позначається хС. Зазвичай у задній кромці 
профіль гострий, а у передній закруглений. Вказане закруглення 
характеризується радіусом передньої кромки (на рис.1 rПК). 

Геометричні показники профілю частіше задаються у відсотках 

довжини хорди та позначаються ÏÊfC rxxfc ,,., . 

Кут атаки профілю – кут між напрямком швидкості незбуреного 
потоку та хордою. 

За аеродинамічні характеристики профілю приймають 
аеродинамічні характеристики відрізка крила нескінченого розмаху 
з одиничною довжиною вздовж розмаху. 

Тиск в довільній точці профілю характеризують за допомогою 
коефіцієнта тиску(

ipc ). Смисл цього коефіцієнта визначається 

формулою
∞

∞−=
q

pp
c i

pi
, де  ip  - статичний тиск в точці, ∞p  - 

статичний тиск в незбуреному потоці, ∞q  - динамічний тиск в 
незбуреному потоці.  

Якщо в кожній точці профілю відоме значення коефіцієнта 
тиску, то шляхом інтегрування можна підрахувати коефіцієнти 
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нормальної сили ( Yc ), повздовжньої сили ( Xc ), коефіцієнт 

моменту тангажа відносно передньої кромки ( Mc ), 
використовуючи залежності: 

( ) ( ) xdxñxdxcc
o

pâ

o

píY ∫∫ −=
11

         ( ) ( ) ydycydycc pç

y

y

pï

y

y

X ∫∫ −=
max

min

max

min

 

( ) ( ) ( ) ( ) ydyycydyycxdxxcxdxxcc
y

y

ðç

y

y

ðïðíðâM ∫∫∫∫ −+−=
max

min

max

min

1

0

1

0 , 

де: pâñ  - коефіцієнт тиску на верхній поверхні профілю, 

píc  - коефіцієнт тиску на нижній поверхні профілю, 

pïc  - коефіцієнт тиску на передній поверхні профілю, 

pçc  - коефіцієнт тиску на задній поверхні профілю. 

max
y ,

min
y  - відносні границі інтегрування. 

Походження наведених формул пояснюється схемою розподілених 
сил тиску, що діють на поверхню профілю. 
 

 
Рис.2 

Схема розподілених сил тиску, що діють на поверхню профілю. 

Y 
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Значення коефіцієнтів підйомної сили ( Yac ), сили лобового 

опору ( Xac ) знаходять за формулами 

СУа=СУ cos –CХ sin α, 
СХа=СХ cos –CУ sin α, 

де α – кут атаки профілю. 
Для вимірювання тиску на поверхні профілю використовують 

дренажні отвори. Динамічний тиск незбуреного потоку визначають 
за результатами вимірювання різниці статичних  тисків у вхідному 
та вихідному перетинах сопла. 

 
Обладнання, прилади та матеріали. 

 
Для виконання лабораторної роботи необхідні: аеродинамічна 

труба, установка з дренованим крилом, що може змінювати кут 
атаки, два мікроманометра, гнучкі з’єднувальні трубки. 

 

Порядок виконання роботи. 
 

1. Установити дреновану модель крила в робочій частині 
аеродинамічної труби у відповідності до схеми досліду, наведеної 
на рис.3. 

2. Встановити крило на заданий кут атаки, використовуючи 
шкалу та механізм обертання. 

3. З’єднати перший дренажний отвір з правим 
мікроманометром. 

4. Провести одночасне зчитування показань з обох 
мікроманометрів, записати показання. 

5. Повторити пункти 3, 4 для усіх дренажних отворів. 
6. Змінити величину кута атаки (пункт 2). 
7. Повторити пункти 3, 4, 5. 

8. Результати вимірювання занести до таблиць, які 
ідентифікуються величиною кута атаки  

Кут атаки α=   
і х 

мм 
у 
мм 

x  y  ( )iaa 0−  ( )∞− 0aa  Срі Срі x  Срі y  
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Рис 3. Схема досліду. 

1 – сопло АДТ, 2 – дренована модель крила, 3 – дренажні отвори на 
поверхні крила, 4 – дифузор АДТ, 5 – мікроманометри, 6 – гнучкі шланги. 
 

Кількість рядків в таблиці дорівнює кількості дренажних 
отворів моделі крила. 

Загальна кількість таблиць дорівнює кількості значень кута 
атаки, при яких проводилися вимірювання. 

Смисл величин у заголовках стовпчиків таблиці наступний: 
 і – номер дренажного отвору,  х. у  - абсциса та ордината 

отвору,  x , y  - відносні абсциса та ордината отвору,  ( )iaa 0− ,  

( )∞− 0aa - показання мікроманометрів у відповідності до схеми на 

рис.3,  Срі - коефіцієнт тиску.  
Значення коефіцієнта тиску підраховується за формулою  

( )
( ) µ⋅⋅−

⋅−
=

∞∞ Kaa

Kaa
C ii

pi
0

0 , 

де  iK , ∞K  - коефіцієнти мікроманометрів, µ - коефіцієнт 

динамічного тиску. Значення величин  iK , ∞K , µ  надаються 

викладачем. 

(a-a0)∞ (a-a0)i 

5 6 

1 2 3 

4 
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9. За даними таблиці (вибір таблиці визначається вказівкою 
викладача) побудувати хордову діаграму. Загальний вигляд 
хордової діаграми наведений на рис.4. 

 
Рис.4. Типова хордова діаграма розподілу тиску по профілю крила. 

10. Використовуючи дані вибраної таблиці підрахувати 
значення аеродинамічних коефіцієнтів для нормальної сили Yc , 

повздовжньої сили Xc  та моменту тангажа Mc  відносно передньої 
кромки профілю. Значення вказаних коефіцієнтів підрахувати за 
наведеними вище формулами, використовуючи будь-який 
числовий метод знаходження визначеного інтеграла. 

11. Підрахувати значення аеродинамічних коефіцієнтів 
підйомної сили СУа  та сили лобового опору СХа, використовуючи 
відомі значення кута атаки α, коефіцієнта нормальної сили Yc та 

коефіцієнта повздовжньої сили Xc . 
 

 

Cp 

Cp н 

O 

-1 

-2 

-3 

1 

1 

Cp в 

x 
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Запитання для самоперевірки 
 

1. Дати визначення аеродинамічного профілю. 
2. Назвати основні геометричні характеристики профілю. 
3. Дати визначення (або зобразити графічно на схемі) 

основним геометричним характеристикам профілю. 
4. Дати визначення кута атаки профілю крила. 
5. Дати визначення аеродинамічних сил: повної, підйомної, 

лобового опору, бічної, нормальної, повздовжньої, поперечної. 
6. Дати визначення аеродинамічних моментів: повного, крену, 

рискання, тангажа. 
7. Дати визначення коефіцієнтів аеродинамічних сил. 
8. Дати визначення коефіцієнтів аеродинамічних моментів. 
9. Дати визначення коефіцієнта тиску. 
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ЛАБОРАТОРНА  РОБОТА  8. 

 
ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ ЛОБОВОГО ОПОРУ ТІЛ 

ОБЕРТАННЯ РІЗНОЇ ФОРМИ 
 

Мета роботи – експериментальне визначення коефіцієнтів сили 
лобового опору тіл обертання різної форми (диска, прямого і 
зворотного конусів, веретеноподібного тіла) ваговим методом; 

Завдання роботи: 
1. Експериментальне вимірювання сили лобового опору тіл 

обертання різної форми при різних швидкостях потоку. 
2. Визначення коефіцієнтів сили лобового опору тіл 

обертання різної форми та відповідних чисел Рейнольдса. 
3. Побудова графічних залежностей коефіцієнтів сили 

лобового опору від чисел Рейнольдса для тіл обертання різної 
форми та різної якості поверхні. 

 
Основні теоретичні відомості. 

 
При обтіканні тіла повітряним потоком на нього з боку потоку 

діють сили тиску (нормальні до тіла) і сили тертя (дотичні до тіла), 
які можуть бути зведені в загальному випадку до головного 

вектора повної аеродинамічної сили R
ur

 і головного моменту M . 

Якщо потік обтікає тіло обертання при куті атаки 0=α , то 
головний вектор  аеродинамічної сили буде спрямований вздовж 
осі тіла, а момент відносно точки, що лежить на осі, буде 
дорівнювати нулю. У цьому разі існує тільки проекція головного 
вектора аеродинамічної сили на напрямок потоку, яка називається 
силою лобового опору Х. 

Сила лобового опору тіла при дозвуковій швидкості обумовлена 
силами тиску ( тисX ), тобто розподілом тиску по поверхні тіла та 
силами тертя ( терX ). При обтіканні тіл, які мають кормовий зріз,  
лобовий опір від сил тиску зручно додатково розділити на донний 
опір досX  та на опір, обумовлений силами тиску на бічні поверхні, 
тобто  

тердонтис XXXX ++=  
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Тіла, лінійний розмір яких вздовж потоку значно більший за 
поперечний і основна складова сили опору створюється за рахунок 
сил тертя , називають зручно обтічними.  

Тіла, лінійний розмір яких вздовж потоку менший чи дорівнює 
поперечному і основна складова опору створюється за рахунок сил 
тиску, називають незручно обтічними. 

В експериментальній аеродинаміці сила лобового опору 
визначається за допомогою формули 

S
V

CX x 2

2
∞= ρ

, 

де: xC  –  коефіцієнт лобового опору;  
      S  –  характерна площа тіла. 
Для тіла обертання за характерну площу приймають площу 

міделевого перерізу ( мідS ), тобто площу перерізу нормального до 
осі обертання та найбільшою площею. 

Коефіцієнт лобового опору можна визначити як 

ì³ä

2

2
S

V

X
Cx

∞

=
ρ

. 

Величина коефіцієнту лобового опору залежить від багатьох 
факторів, в першу чергу від форми тіла, типу примежового шару, 
шорсткості поверхні, числа Re. 

ν
ì³äRe

dV∞= , 

де:  V∞   –  швидкість повітряного потоку; 

      мідd   –  діаметр міделевого перерізу тіла,  

      ν   –  коефіцієнт кінематичної в’язкості повітря. 
При продувці тіл аеродинамічні ваги вимірюють сумарну силу 

опору X ′ , яка складається власне з сили опору тіла Х та сили 
опору  утримуючого пристрою (державки) з розтяжкою − X∆ , 
тобто 

XXX ∆+=′ . 
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Тому для знаходження сили Х необхідно знати величину X∆ , 
яка легко знаходиться якщо відома залежність ( )qfX =∆ , де 

2

2
∞ρ= V

q  – швидкісний напір.  

Залежність ( )qfX =∆  визначається експериментально шляхом 
одночасного вимірювання X∆  і q  при різних швидкостях 
потоку та побудови графіка вказаної залежності. 

Експериментальне визначення сили лобового опору 
досліджуваного тіла X виконується шляхом прямого вимірювання 
сили X ′ на аеродинамічних вагах. З цією метою тіло за допомогою 
утримуючого пристрою підвішується до ваг з таким чином, щоб 
воно знаходилось в робочій частині труби (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема підвіски досліджуваного тіла на аеродинамічних вагах 

для визначення його сили лобового опору. 

До розтяжок ваг кріпляться контр-ваги К1, К2, призначення яких 
– створити попередній натяг розтяжок ваг. У створі сопла робочої 
частини труби встановлюють насадок, поєднаний з 
мікроманометром, для заміру швидкісного напору  ( ) kaaq ⋅−= 0 , 

де ( )0aa−  - показання, k  - коефіцієнт мікроманометра. 

Хрестоподібна 
державка 
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Обладнання, прилади та матеріали. 
 
Для виконання лабораторної роботи необхідні: аеродинамічна 
труба, аеродинамічні ваги, моделі диска, прямого і зворотного 
конусів, веретеноподібні гладке та шорстке тіла, контр-ваги. 

 
Порядок виконання роботи. 

 
1. Встановити хрестоподібну державку та підвісити контр-ваги. 
2. Встановити послідовно режими роботи труби 1,0, 0,8, 0,6, 0,4, 

0,2 від максимального (за показаннями мікроманометра (а-а0)) та 
провести вимірювання сили аеродинамічного опору утримуючих 
пристроїв без моделі X∆ . Результати занести до таблиці 1. 

Таблиця 1 
(a-a0) (a-a0)max 0.8*(a-a0)max 0.6*(a-a0)max 0.4*(a-a0)max 0.2*(a-a0)max 
q qmax 0.8*qmax 0.6*qmax 0.4*qmax 0.2*qmax 

X∆ , Г      

3. Використовуючи дані таблиці 1, в системі координат q- X∆  
нанести точки і побудувати лінійний графік, що апроксимує залеж-

ність )(qfX =∆ . Визначити кутовий коефіцієнт qK цього графіка 
графічно, або за методом найменших квадратів. 

4. Встановити на хрестоподібну державку диск. Для режимів 
роботи труби близьких до 1,0, 0,8, 0,6, 0,4, 0,2 від максимального 
провести вимірювання динамічного тиску q та сили аеродинаміч-
ного сумарного опору диску та утримуючих пристроїв X ′ . 
Результати занести до таблиці 2. 

Таблиця 2 (диск) 
н/п 1 2 3 4 5 

(a-a0)      
q      

X ′ , Г      

X , Г      

xC       

∞V       

Re      

Величини  q, X , xC , ∞V ,Re підраховуються за формулами: 
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( ) kaaq ⋅−= 0 , qKXX q ⋅−= ' , 
ì³äSq

X
Cx ⋅

= , 
ρ⋅

=∞ 2
q

V , 

ν
ì³äRe

dV∞= , 4

d2
Ì²Ä

⋅
=

π
Ì²Ä

S  Величини k, ρ, ν, dМІД  повідомля-

ються викладачем, або знаходяться самостійно. 
5. Повторити п.4 відповідно для прямого і зворотного конусів, 

гладкого та шорсткого веретеноподібних тіл. 
6. За даними таблиць побудувати залежності коефіцієнтів сили 

лобового опору від числа Рейнольдса для усіх розглянутих тіл. 
7. Провести аналіз отриманих залежностей. 
 

Запитання для самоперевірки 
 
1. Що таке сила лобового опору, які її складові ? 
2. Поясніть сутність сили лобового опору тиску 
3. Поясніть сутність сили лобового опору тертя ? 
4. Поясніть сутність сили донного опору. 
5. Які фактори впливають на величину коефіцієнта сили 

лобового опору тіла ? 
6. Як враховується лобовий опір утримуючого пристрою при 

визначенні лобового опору тіла ? 
7. Розкажіть порядок виконання роботи. 
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ЛАБОРАТОРНА  РОБОТА  9. 
 

ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ФОРМИ КРИЛА В ПЛАНІ НА 
ЙОГО РОЗПОДІЛЕНІ АЕРОДИНАМІЧНІ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Мета роботи – розкрити фізичну сутність впливу форми крила в 

плані на його розподілені аеродинамічні характеристики; 
– закріпити знання основних теоретичних положень стосовно 

впливу форми крила в плані на його розподілені аеродинамічні 
характеристики; 

– на підставі експерименту побудувати картини розподілу 
тиску у кореневому, середньому та кінцевому перерізах моделей 
прямокутного, стрілоподібного та трикутного крил. На підставі 
отриманих результатів побудувати залежності коефіцієнтів 

перерізів від розмаху '
yC  та форми крила. Провести порівняльний 

аналіз. 
 

Основні теоретичні відомості 
 
Вивчаючи вплив сил тиску на тіло, що обтікається, визначають 

зазвичай не абсолютні, а надлишкові тиски у різних точках 
поверхні тіла. Для нестислого потоку надлишкові тиски 
визначаються за рівнянням Бернуллі, записаному у наступному 
вигляді:     

 
22

22
i

i
VV

pp
ρ−ρ=− ∞

∞ ,   (1) 

де: рі та Vі  – статичні тиск та швидкість у розглядуваній  і- тій 
точці на поверхні тіла; 

     р∞ та V∞  – статичні тиск та швидкість у незбуреному потоці; 
    (рі – р∞)  – надлишковий тиск в і-тій точці. 
За надлишковим тиском (рі – р∞)  визначаємо коефіцієнт тиску 

срі у точці, що розглядається: 
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Визначивши значення коефіцієнтів тиску срі, можна побудувати 
або векторну діаграму по поверхні тіла (наприклад профілю), або 
епюру розподілу коефіцієнту тиску по хорді профілю (у деяких 
джерелах – хордова діаграма коефіцієнтів тиску). 

Так, у випадку обтікання крила потоком рідини чи газу, 
відкладаючи у прийнятому масштабі та з урахуванням знаку срі у 
кожній точці по нормалі до профілю, отримаємо векторну 
діаграму(рис. 1а). Діаграма такого виду наглядно показує розподіл 
коефіцієнтів тиску по поверхні  тіла, що обтікається, (надає якісну 
картину розподілу тиску навколо тіла). Однак вона складна для 
побудови і не дозволяє розрахувати по ній аеродинамічні 
коефіцієнти нормальної сили су1, подовжньої сили тиску сх1 р , 
моменту тангажу mz  та інші. 

 
Рис. 1. Розподіл коефіцієнтів тиску : а – векторна діаграма розподілу 
коефіцієнтів тиску по поверхні профілю крила; б – епюра розподілу 

коефіцієнтів тиску по хорді профілю перерізу крила (хордова діаграма) 

Якщо ж відкладати у масштабі та з урахуванням знаку величини 
срі по нормалі до хорди профілю у точках, які відповідають 
проекціям на хорду розглядуваних точок профілю, отримаємо 
епюру розподілу коефіцієнтів тиску по хорді профілю(рис. 1б). На 
горизонтальній вісі епюри зазвичай відкладають безрозмірні 
абсциси 
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де: х – абсциса і-тої точки; 
     b – хорда профілю(геометрична хорда даного перетину 

крила). 
Від'ємні значення коефіцієнтів тиску відкладаються уверх, а 

додаткові – вниз. 
У передній критичній точці профілю, де  Vі=0, коефіцієнт тиску 

срі=+1  (дивись формулу 2). 
Коефіцієнт підйомної сили перетину крила  '

yC  визначається 
наступним чином: 

( )
xc

ppy mm

F
xdccC

p

BH
=−= ∫

1

0

'                             (3) 

де: F –площа, яка обмежена кривими, ( )xfc
Bp =  та ( )xfcpH = , см2.  

cp
m та xm  – масштабні коефіцієнти, які дорівнюють кількості 

сантиметрів на епюрі, що відповідають одиниці ср та одиниці 

x , см. 
Коефіцієнт підйомної сили крила су в цілому може бути 

визначеним за формулою:    

     zcd
b

b
cy ∫

′
=

1

0 сер2

1
     (4) 

де: 'b  –  хорда перерізу крила; 
      bсер – середня хорда крила; 

      

2
l
zz=  – відносна координата поточного перетину крила, 

яка відраховується вздовж розмаху від площини симетрії крила.  
Величина підйомної сили, яка приходиться на одиницю розмаху 

крила, зветься навантаженням. Розподіл навантаження по розмаху 
крила характеризується залежністю місцевих значень коефіцієнта 

підйомної сили '
yC  від координати z та зміною хорди перетинів 

крила по розмаху 'b . На характер залежності ( )zfСy ='  найбільший 

вплив мають стрілоподібність крила по передній кромці χ, 
звуження η та подовження крила λ. При досить малих кутах атаки 
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(які відповідають льотному діапазону кутів атаки) можна рахувати, 

що коефіцієнти нормальної та підйомної сил рівні '
y yc c= . 

 
Обладнання, прилади та матеріали 

 
При виконанні лабораторної роботи необхідні: аеродинамічна 

труба; моделі дренованих крил (прямокутної, стрілоподібної та 
трикутної форм у плані), утримуючий пристрій, що дозволяє 
змінювати кут атаки; батарейний манометр; мікроманометр; гнучкі 
з’єднувальні трубки. 

 
Порядок виконання роботи  та обробка результатів 

експерименту 
 
Експеримент виконується на моделях прямого, стрілоподібного 

та трикутного крил(рис. 2) у наступній послідовності: 
1. Дренована у трьох перерізах (z1, z2  та z3) модель 

стрілоподібного крила (рис. 3) встановлюється у робочій частині 
аеродинамічної труби на заданому куті атаки. Тиски у точках на 
поверхні крила у розглядуваних перерізах передаються через 
отвори по резинових трубках до батарейного манометру.  

2. Увімкнути двигун вентилятора труби та встановити задану 
швидкість повітряного потоку у робочій частині труби.  

3. Зняти показання рівня рідини у трубках диференційного 
манометра hi відповідно кожній точці на поверхні крила та занести 
їх до протоколу випробувань (таблиця 1).  

4. Надлишкові тиски у всіх точках перетинів кожного з крил 
заміряються по нахильному батарейному манометру : 

   рі  −р∞= ρрід·g·hi·sinφ,         (5) 
де: ρрід – щільність рідини, яка залита у батарейний манометр; 
     hi – висота стовпчика рідини в трубці батарейного 

манометру, поєднаної з і-тою точкою поверхні моделі крила; 
    φ – кут нахилу батарейного манометру. 
5. Розрахувати та занести до протоколу випробувань 

коефіцієнти тиску у всіх точках розглядуваних перерізів крила, 
використовуючи для цього формулу 2: 
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Таблиця 1 
Протокол випробувань 

кр
ил

о 
 

 
 
 

                    № вимірю- 
                            вання                   
параметри 

 
1 
 

 
2 
 

 
3 
 

 
4 
 

 
5 
 

 
6 
 

 
7 
 

 
8 
 

 
9 
 

 
10 
 

 
11 
 

 
 
 

Перетини yC′  

П
Р
Я
М
О
К
У
Т
Н
Е

 
 

 
   x  

            
 
 1Z  

 

1    h, мм            

2    Срі            

3     h, мм            
2Z  

 

4     Срі            

5     h, мм            
3Z  

 

6     Срі            
       

С
Т
Р
ІЛ

О
П
О
Д
ІБ
Н
Е

 
 

1    h, мм             
1Z  

 

2    Срі            

3     h, мм            
2Z  

 

4     Срі            

5     h, мм            
3Z  

 

6     Срі            
       

Т
Р
И
К
У
Т
Н
Е

 

1    h, мм             
1Z  

 

2    Срі            

3     h, мм            
2Z  

 

4     Срі            

5     h, мм            
3Z  

 

6     Срі            
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( ) µ−
φρ

=
ρ
−=

∞∞∞

∞

Kaa

gh

V

pp
C ii

pi
0

рід
2

sin

2

 

де:(а-а0)∞К∞ – динамічний тиск незбуреного потоку в 
аеродинамічній трубі у показаннях мікроманометру;  

   µ – середній коефіцієнт поля динамічних тисків робочої 
частини АДТ. 

Коефіцієнт µ визначається в 
спеціальних дослідах і в даній 
лабораторній роботі 
повідомляється викладачем. 

6. Виміри тиску у 
вказаних на рис. 2 точках 
поверхні моделі у трьох її 
перетинах дозволяють 
побудувати епюру розподілу 
коефіцієнтів тиску у кожному 
перетині. Для цього необхідно  
розрахувати значення 

коефіцієнтів '
yC  за формулою 

3, занести значення їх до 
протоколу випробувань. 

7. Визначити площі епюр 
для усіх трьох перетинів, 
визначити значення 

коефіцієнтів '
yC за формулою 

3, занести їх до протоколу 
випробувань та побудувати 

залежність ' ( )yC f z=  для 

стрілоподіб-  
ного крила (рис. 1 б). 

8. У тій же самій 
послідовності виконати 
аналогічні експерименти для 
моделей прямокутного та 
трикутного крил, значення 

 
Рис. 2. Моделі крил (а – 

прямокутне, б – стрілоподібне; в – 
трикутне) та розташування 

перетинів, в яких заміряються тиски 
при проведені експерименту 

1z

3z
2z

а) 

б) 

в) 

31 2
0.05; 0.4; 0.7z z z= = =
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відповідних коефіцієнтів занести до протоколу випробувань. 
9. Визначити площі епюр для усіх трьох перетинів двох крил,  

визначити значення коефіцієнтів за формулою 3. 

10. Побудувати залежності ' ( )yC f z= відповідно для  

прямокутного та трикутного крил (рис. 4).  

 
Рис. 3. Схема дренованої у трьох перетинах моделі стрілоподібного 

крила 
 

Аналіз отриманих результатів. Після того, як побудовано 

залежності ' ( )yC f z=  для трьох крил, необхідно звернути увагу на 

наступні обставини. 
Збільшення стрілоподібності крила призводить до збільшення 

коефіцієнтів '
yC  кінцевих перерізів крила. У цьому зв’язку із 

збільшенням кутів атаки зрив потоку починається у тих перерізах 

стрілоподібного та трикутного крил, де місцеві значення '
yC  

До батарейного манометру 

V∞ 
_ 

А А 

А –  А 

3z

1z

2z
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вперше досягнуть значень '
yC  початку зриву. Повільне 

(безвідривне) обтікання крила при цьому стає неможливим. 
Наявність кінцевого зриву призводить до погіршення не тільки 
несучих властивостей, але і до погіршення характеристик сталості 
та керованості літака. 

 

 
Рис. 4. Залежність коефіцієнтів підйомної сили у перерізах крила  по 

розмаху  від форми крила в плані 

На прямокутному крилі місцеві значення '
yC  вперше досягнуть 

значень '
yC  початку зриву у кореневих перерізах, що призводить 

до різкого падіння підйомної сили всього крила. 
На кінцях усіх крил, внаслідок вирівнювання тиску на нижніх та 

верхніх поверхнях, місцеві значення коефіцієнтів '
yC  різко 

зменшуються і при 1z =  стають рівними нулю.  
Із збільшенням звуження крила η місцеві значення коефіцієнтів 

підйомної сили '
yC  по мірі наближення до кінця крила 

збільшуються інтенсивніше, у порівнянні із збільшенням кута 
стрілоподібності χ. Однак навантаження, яке визначається 

добутком ' 'yc b� , не дивлячись на різке збільшення коефіцієнтів '
yC  

на кінцях крила, внаслідок зменшення хорд перерізів крила (b′→0 
для трикутного крила) зменшується. 

χ = 600 

0.2 0 

С′y 

χ = 00 

χ = 450 

0.4 0.6 0.8 z 

α = const 
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Для запобігання відриву потоку в кінцевих перетинах крил 
виконують геометричну та аеродинамічну крутку, встановлюють 
аеродинамічні гребені та ін. 

 
Запитання для самоконтролю 

 
1. Назвіть основні геометричні параметри крила. 
2. Назвіть основні геометричні параметри профілю крила. 
3. Які системи координат використовуються в аеродинаміці ? 
4. Як називаються проекції аеродинамічних сил на осі 

швидкісної та зв’язаної системи координат ? 
5. Дайте визначення кута атаки крила. 
6. Нарисуйте на поясніть векторну діаграму коефіцієнтів 

тиску навколо профілю. 
7. Нарисуйте на поясніть епюру розподілу коефіцієнтів тиску 

по хорді профілю перерізу крила. 
8. Як змінюється епюра розподілу коефіцієнтів тиску по хорді 

профілю крила при збільшені кута атаки ? 
9. Як змінюється епюра розподілу коефіцієнтів тиску по хорді 

профілю крила при зменшені кута атаки ? 
10. Як визначається коефіцієнт підйомної сили перерізу крила 

С'у   по епюрі розподілу коефіцієнтів тиску ? 

11. Нарисуйте графік залежності ' ( )yC f z=  для прямого та 

стрілоподібного крил. 
12. Поясніть вплив стрілоподібності крила на залежність 

' ( )yC f z= . 
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ЛАБОРАТОРНА  РОБОТА  10. 
 

ВИЗНАЧЕННЯ АЕРОДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
КРИЛА 

 
Метa роботи - Визначення аеродинамічних характеристик 

моделі крила скінченого розмаху. 
Завдання роботи: 
1. Визначення геометричних характеристик крила скінченного 

розмаху. 
2. Експериментальне визначення аеродинамічних сил і моментів, 

що діють на крило скінченного розмаху у потоці. 
3. Визначення коефіцієнтів аеродинамічних сил і моментів, що 

діють на крило скінченного розмаху. 
4. Побудова графіків аеродинамічних характеристик крила 

скінченного розмаху. 
 

Основні теоретичні відомості 

Крило - це одна з основних частин літака. Воно призначене для 
створення аеродинамічної підйомної сили. Крила сучасних літаків 
різному-нітні за своїми геометри-ними характерристикками. В 
свою чергу, аеродинамічні характеристики (АДХ) літака в значній 
мірі визначаються геометрією крила. 

Проекція крила на базову площину, яка містить центральну 
хорду і перпендикулярна до площини симетрії крила визначає 
форму крила у плані (рис. 1). Площина симетрії ділить крило на 
ліву та праву частини. Будь який перетин крила площиною, 
паралельною площині симетрії, називається профілем крила. 
Відрізок прямої, який з’єднує дві найвіддаленіші точки (передня та 
задня кромки), що лежать на профілі називається хордою профілю. 
Основні величини, що визначають розміри крила та його профілю і 
від яких залежать його АДХ, наступні: 

- розмах крила (l) - відстань між двома площинами, які 
паралельні площині симетрії крила і дотикаються його кінців; 

- центральна хорда крила (b0) - хорда профілю крила в площині 
його симетрії; 

- кінцева хорда крила (bк) - хорда профілю крила в площині, що 
дотикається його кінця і є паралельною його площині симетрії; 
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- бортова хорда крила (bб) - хорда профілю крила в площині, яка 
дотикається лінії перетину крила з бічною поверхнею фюзеляжу і є 
паралельною його площині симетрії; 

 
Рис. 1 Геометричні параметри, що характеризують форму крила в плані 
 

- площа крила (S) – площа крила в плані; 

- видовження крила S
l2=λ ; 

- кут стрілоподібності передньої кримки (χпк) - кут між лінією 
передньої кримки і площиною, яка перпендикулярна центральній 
хорді; 

- кут стрілоподібності задньої кримки (χзк) - кут між лінією 
задньої кримки і площиною, яка перпендикулярна центральній 
хорді; 

- кут стрілоподібності по лінії, що складається із точок, які 
лежать на місцевих хордах на відстані n процентів від передньої 
кромки крила, - кут між вказаною лінією і площиною, яка 
перпендикулярна центральної хорді; 

- звуження крила 
кb

b0η = . 

На АДХ крила великий вплив має його форма у лані 
(прямокутне, стрілоподібне і т.п.). 

Під час руху повітряного судна (ПС) відносно повітряного 
середовища на його поверхні виникають розподіленні 
аеродинамічні сили. Розподілені поверхневі аеродинамічні сили за 
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напрямком їхньої дії розділяють на нормальні та дотичні. 
Нормальні поверхневі сили пов’язують з дією сил тиску, а дотичні 
- з дією сил в’язкого тертя. 

Розподілені сили замінюють повною аеродинамічною силою aR  

та головним моментом аеродинамічних сил aM  відносно деякої 
наперед заданої точки. Під час аналізу силової взаємодії ПС з 
повітряним середовищем часто розглядають не повну 

аеродинамічну силу aR  та аеродинамічний момент aM , а їхні 
проекції на осі швидкісної або зв’язаної системи координат. Коли 
розглядають сили, що діють на ізольоване крило, початок цих 
систем координат розташовують на передній кромці крила. 

В швидкісній системі координат проекції повної аеродинамічної 
сили мають назви: на вісь ОХа- сила лобового опору Ха, на вісь ОYа 
- підйомна сила Yа на вісь OZа бічна сила Zа. В зв’язаній системі 

координат проекції повної аеродинамічної сили aR  та 

аеродинамічного моменту aM  мають назви: на вісь ОХ 
(повздовжня вісь) - повздовжня сила Х і момент крену Мх, на вісь 
OY (нормальна вісь) - нормальна сила Y і момент рискання Му, на 
вісь OZ (поперечна вісь) - поперечна сила Z і момент тангажа Mz. 

Використовуючи основні формули експериментальної 
аеродинаміки, можна записати алгебраїчні виразки, які зв’язують 
аеродинамічні сили та моменти з аеродинамічним коефіцієнтами 
сил та моментів: 

,

,

,

,

,

,

SbqmM

SlqmM

SlqmM

SqсZ

SqсX

SqсY

zz

xx

yy

zaa

xaa

yaa

∞

∞

∞

∞

∞

∞

=
=

=
=
=

=

   

2
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,

2
∞∞

∞

∞

∞

∞

ρ=

=

=

=

V
q

SqсZ

SqсX

SqсY

z

x

y

 (1) 

Для оцінювання аеродинамічних властивостей крила (або 
профілю) вводять поняття про аеродинамічну якість крила (або 
профілю) 

xa

ya

a

a
C

C
X

Y ==ΚΚΚΚ .    (2) 
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Цю величину можна розглядати як тангенс кута нахилу повної 

аеродинамічної сили aR  до напрямку швидкості незбуреного 
потоку ∞V . 

Аеродинамічні коефіцієнти і аеродинамічна якість крила 
залежать від його форми в плані, форми профілю, кута атаки, 
критеріїв подібності Rе, M, степені турбулентності потоку та ін. 
Типові криві залежностей аеродинамічних коефіцієнтів і якості від 
кута атаки при малих швидкостях обтікання, коли можна 
знехтувати стисливістю повітря, зображенні на рис. 2. 

Кут атаки, для якого yac  досягає максимального значення, 

називається критичним кутом атаки крα . 

Кут атаки, для якого К 
досягає максимального 
значення, називається 
найбільш вигідним кутом 
атаки НВα . 

Кут атаки, для якого 
0=yac , називається кутом 

нульової підйомної сили 0α . 
На прямолінійних 

відрізках кривої ( )α= fcya  

коефіцієнт підйомної сили 
визначається рівнянням: 

( )

α

,αα

α

0
α

∂
∂

=

−=

ya
ya

yaya

c
c

cc

де
 (3) 

Коефіцієнт mz є 
функцією коефіцієнта сya і 
для кутів атаки, які відповідають безвідривному обтіканню крила: 

,yazoz mcmm +=     (4) 

де: zom  - коефіцієнт моменту при 0=yac , 
ya

z

c

m
m

∂
∂=  . 

 
Рис. 2 Залежності аеродинамічних  

коефіцієнтів від кута атаки 
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Залежності ( )xaya cfc 1=  та ( )xy cfc 2=  називаються відповідно 

полярами І та ІІ роду (рис. 3). Кожна точка на полярах відповідає 
певному куту атаки α . 

Точка перетину лінії дії 
повної аеродинамічної сили 

aR  з хордою крила 
називається центром тиску. 
Можливо також визначити 
точку на хорді відносно якої 
момент тангажу для різних 
кутів атаки буде однаковим 
(для лінійної залежності 

( )yaz cfm ). Така точка 

називається аеродинамічним 
фокусом і є точкою 
прикладання додаткової 
аеродинамічної сили, що 
виникає при зміні кута атаки. 

Безрозмірні абсциси 
фокусу та центру тиску 

крила, які відраховуються від передньої кримки профілю, 
визначаються виразами: 

( );; yaC
zF

ya

zF
F mx

c

m

b

x
x −

∂
∂−==    (5) 

F

ya

z

ya

z

ya

zT
T x

c

m
m

c

m

c

m

b

x
x +−=−−=−== 00   (6) 

Залежності безрозмірних абсцис фокусу та центру тиску від 
кута атаки показані на рис. 4. 

Під час експериментального визначення аеродинамічних 
характеристик тіла треба мати можливість вимірювання значень 
аеродинамічних коефіцієнтів та величин від яких вони залежать.  

Оскільки в даній лабораторній роботі передбачається 

визначення залежностей       
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )α=Κ==

=α=α=

654

321

,,

,,,

fсfссfс

сfmfсfс

xyxaya

xazyaxa
,  то 

це означає, що треба мати можливість безпосереднього 

 
Рис. 3 Поляри першого та другого  

роду 
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вимірювання величин: zyaxa mсс ,,,α . Що стосується величини α , 

то її вимірюють безпосередньо як кут між віссю робочої частини 
АДТ та середньою геометричною хордою крила. Величини 

zyaxa mсс ,,  знаходять як розв’язок відповідних рівнянь 

експериментальної аеродинаміки відносно цих величин, тобто 
рівняння: 

;,
Sq

Y
с

Sq

X
с a

xa
a

xa
∞∞

==
Sbq

M
m z

z
∞

=    (17) 

Величини S, b знаходять 
шляхом безпосередніх 
геометричних вимірювань 
моделі крила. Динамічний 
тиск ∞q  вимірюється 
безпосередньо під час 
проведення досліду. 
Величини Xa, Ya, Mza 
підраховуються з 
використанням показань 
трьохкомпонентних аеро-
динамічних ваг. Схема, що 
ілюструє знаходження 
величин Xa, Ya, Mz 
зображена на рис. 6, а на 
рис. 5 зображена 
конструктивна схема 
трьохкомпонентних ваг. 

В умовах експериментів 
даної лабораторної роботи 
аеродинамічні сили, що 
діють на модель крила, паралельні його площині симетрії. Це 
означає, що можна розглядати ці сили як плоску систему сил. 

Модель крила утримується в робочій частині АДТ за допомогою 
підтримуючих пристроїв (державок), які кріпляться до моделі 
крила в точках А і В. Державка, що кріпиться в передній точці А 
має плоску фермену конструкцію, державка, що кріпиться в задній 
точці В - стержень. Модель крила знаходиться у рівновазі під дією 

 
Рис. 4 Залежність відносних 

абсцис аеродинамічного фокуса 
та центра тиску від кута атаки 
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аеродинамічних сил та реакцій в точках кріплення до державок. Ці 
реакції RAx, RAy, RBy зображені на рис. 6. 

 
Рис. 5 Конструктивна схема аеродинамічних ваг 

На цьому ж рисунку зображена також і система координат, яка 
використовується для знаходження проекцій сил. Систему 
розподілених аеродинамічних сил заміняють компонентами повної 

аеродинамічної сили aR : підйомною силою Ya та силою лобового 
опору Xa, а також аеродинамічним моментом Ма (Мz) відносно 
передньої точки підвіски А. Ці сили та моменти також зображені на 
рис. 6. Оскільки модель крила встановлюють в робочій частині 
АДТ у перевернутому стані, то підйомна сила направлена униз. 
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Умови рівноваги моделі дозволяють скласти систему рівнянь: 









=α⋅⋅+−

=+−
=−

δ 0cos1

0

,0

ByA

ByaAx

Аxa

RM

RYR

RX

   (8) 

 

Останнє рівняння представляє рівність нулю моментів відносно 
точки А. 

Якщо відомі реакції RAx, RAy, RBy, то величини Xa, Ya, MA 
знаходяться з основних формул: 

Рис. 6 Принципова схема аеродинамічних ваг. 
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α⋅⋅=

+=
=

δ .cos
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,

lRM

RRY

RX

ByA

ByAxa

Axa

 

Виходячи зі схеми на рис. 6, можна записати: 

,;
cos

; 21 QR
l

R
PRPR AxByAy =

α⋅
⋅==

δ
  (9) 

де P1, P2, Q - показання відповідних вагових елементів. 
Для знаходження значень коефіцієнта моменту тангажу mz 

необхідно знати величину аеродинамічного моменту Mz відносно 
передньої кромки крила. Величина цього моменту підраховується 
за формулою 

αα sincos ⋅−⋅−= ппaппaAz lXlYMM   (10) 

Смисл величин, що входять в останнє співвідношення, 
пояснюється на рис. 7. 

Під час вимірювання показанням вагового елемента Q 
відповідає сумарна сила лобового опору, яка складається з 
аеродинамічного опору самого крила та аеродинамічного опору 
частини підтримуючих пристроїв, які знаходяться в потоці. Для 
виділення складової, що 
відповідає опору 
підтримуючих пристроїв, 
необхідно провести 
додатковий дослід для 
встановлення зв’язку між 
опором підтримуючих 
пристроїв та показаннями 
мікроманометра, який 
використовується для 
вимірювання динамічного 
тиску в робочій частині 
АДТ. Для підтримуючих 
пристроїв в потоці справедлива формула експериментальної 
аеродинаміки для сили лобового опору: 

,ппппxaппa SqcX ⋅⋅= ∞    (11) 

  
Рис. 7 Геометричні характеристики 

кріплення моделі 
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де cхапп - коефіцієнт сили лобового опру підтримуючих 
пристроїв, Sпп - характерна площа підтримуючих пристроїв, ∞q - 
динамічний тиск в робочій частині АДТ. 

Динамічний тиск в робочій частині АДТ підраховується за 
формулою  

( ) µ⋅Κ⋅−= ∞∞ 0aaq     (12) 

де ( )∞− 0aa  - показання мікроманометра, К - коефіцієнт 

мікроманометру, µ - коефіцієнт градуювання сопла. 
З урахуванням останньої формули можна записати, що  

( ) ппппxaппa SaacX ⋅µ⋅Κ⋅−⋅= ∞0   (13) 

Оскільки величини ппппxa Sc ,,, µΚ , постійні, то сила лобового 

опору підтримуючих пристроїв прямо пропорційна показанням 
мікроманометра. Для знаходження коефіцієнта пропорційності 
проводиться додатковий дослід, під час якого в робочій частині 
АДТ відсутнє крило. Дослід полягає в наступному: для декількох 
значень показань ( )∞− 0aa  вимірюють відповідно значення Qпп. 

Потім, за методом найменших квадратів, знаходять коефіцієнт 
пропорційності у виразі 

( )∞−⋅= 0aaКQ пппп    (14) 

тобто використовують формулу 

( )[ ] ( ){ }

( )[ ]∑

∑

=
∞

=
∞

−

⋅−
= n

i
i

n

i
iппi

пп

aa

Qaa
К

1

2
0

1
0

   (15) 

де: n - кількість вимірювань, i - індекс конкретного 
вимірювання, ( )[ ]∞− 0aa і та ( )ппQ і показання мікроманометра та 

вагового елемента Q - при i - му вимірюванні. 
Якщо відомий коефіцієнт Кпп , то сила лобового опору крила 

знаходиться за формулою 
( )∞−−= 0aaКQX ппa    (16) 

Для знаходження аеродинамічних коефіцієнтів при різних кутах 
атаки, аеродинамічні ваги обладнані відповідним механізмом. Цей 
механізм змінює положення важелів, які утворюють паралелограм 
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АДСВ (рис. 6). Зміна положення важелів може викликати зміну 
рівноваги вагових елементів Р1 та Р2. Це означає, що при 
відсутності потоку, зміна кута атаки може привести до появи 
показань вагових елементів відмінних від нуля. Щоб врахувати 
такий вплив зміни кута атаки проводять тарирування показань 
вагових елементів Р1, Р2. Це тарирування полягає в наступному. 
Для усіх значень кута атаки, при яких треба визначати 
аеродинамічні коефіцієнти, проводять зчитування показань вагових 
елементів Р1, Р2, коли вони зрівноважені. Ці показання позначають 
Р10, Р20 і фіксують (записують). 

Кінцеві вирази для підрахунку підйомної сили, сили лобового 
опору та моменту тангажа набудуть вигляду 

( ) ( ) ,
cos202101 α⋅

⋅−+−=
б

a l

R
PPPPY                                 (17) 

( ) ,0 ∞−⋅−= ааКQX ппa     (18) 

( ) α⋅−α⋅⋅−⋅−= sincos202 ппaппaz lXlYRPPM . (19) 

Відомі значення величин Ya, Xa, Mz за наведеними вище 
формулами дозволяють підрахувати аеродинамічні коефіцієнти cya, 
cxa,  mz. 

Для знаходження коефіцієнтів нормальної cу та повздовжньої cх 
сил використовуються формули 





α−α=
α+α=

.sincos

,cossin

yaxax

yaxay

ccc

ccc
   (20) 

 
Обладнання, прилади та матеріали. 

Для виконання лабораторної роботи необхідні: Аеродинамічна 
труба, аеродинамічні ваги, модель крила, мікроманометр, гнучкі 
з’єднувальні трубки. 

Порядок виконання роботи 

1. Приєднати за допомогою тросиків до точок кріплення 
державки ваг контр-ваги. 

2. Зрівноважити ваговий елементи Q. 
3. Включити АДТ і вивести електричний двигун на максимальні 

оберти. 
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4. Зрівноважити ваговий елемент Q і зчитати показання Qпп мах 
зчитати показання мікроманометра ( ) max0 ∞− aa . 

5. Зменшуючи оберти двигуна вивести АДТ послідовно на 
режими, яки відповідають показання мікроманометра  0,75 
( ) max0 ∞− aa , 0,5( ) max0 ∞− aa , 0,25( ) max0 ∞− aa . На вказаних 

режимах виміряти опір підтримуючих пристроїв Qпп. Результати 
занести в таблицю 1. 

Таблиця 1 
(а-а0)∞     
Qпп , Г     

При встановленні режимів роботи АДТ немає необхідності 
точного витримування значень показань (а-а0)∞. 

6. За даними таблиці 1, використовуючи формулу (15) метода 
найменших квадратів, знайти коефіцієнт Кпп. Його розмірність 
[Кпп]=Г. 

7. Закріпити модель крила на державках. 
8. За допомогою механізму зміни кута атаки виставити модель 

крила в положення, при якому його хорда буде паралельною осі 
робочої частини АДТ. 

9. На лімбі механізму зміни кута атаки встановити нульове 
значення. 

10. Зрівноважити вагові елементи Р1, Р2 при їхніх нульових 
показаннях. 

11. Задатися значеннями кутів атаки, для яких треба визначити 
аеродинамічні коефіцієнти. Ці значення кутів занести в перший 
рядок таблиці 2. Можна рекомендувати задати значення кутів -6о, -
3о, 0о. 3о, 6,..., ,. 21о, 24о. 

12. Послідовно встановити модель крила на вказані кути, 
врівноважити вагові елементи Р1, Р2 і зчитати їхні показання. 
Результати вимірювання занести в третій та четвертий рядки 
таблиці 2. 

13. Встановити мінімальний кут атаки моделі крила. 
14. Включити АДТ і вивести на певний режим за показаннями 

(а-а0)∞. Можна рекомендувати 0,8 (а-а0)∞ max. 
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15. Послідовно для усіх значень кутів атаки провести 
одночасні зчитування показань Р1, Р2, Q, (а-а0)∞. Результати 
вимірювань занести у відповідальні рядки таблиці 2. 

Таблиця 2 
0α  -6 ... 24 0α  -6 ... 24 

( )∞− 0aa     Ха, Г    

Р10, Г    Мz, Гмм    
Р20, Г    суа    
Р1, Г    сха    
Р2, Г    mz    
Q , Г    сy    

αcos     сx    
αsin     К    

Ya, Г        
16. Підрахувати і заповнити значення cosα, sinα у відповідні 

рядки. 
17. Зробити список констант, необхідних для знаходження 

аеродинамічних коефіцієнтів: R=300 мм - радіус сектора механізму 
зміни кута атаки (рис.5, рис.6); lδ - база підвіски моделі 
(знаходиться безпосереднім вимірюванням) (рис. 7);  lпп – відстань 
між точкою передньої підвіски і передньою кромкою (рис. 7) 
(знаходиться безпосереднім вимірюванням); S - площа моделі 

крила в плані (знаходиться безпосереднім вимірюванням); 
l

S
b = - 

середня геометрична хорда крила, l- розмах крила (знаходиться 
безпосереднім вимірюванням). Усі геометричні величини треба 
задавати в одних одиницях вимірювання. Кпп - знайдено в п.1; µ - 
коефіцієнт коефіцієнт градуювання сопла (повідомляється 
викладачем, µ≈1); К - коефіцієнт мікроманометра (зчитується з 
дужки мікроманометра). 

18. Знайти значення Ха - формула (18). 
19. Знайти значення Yа - формула (17). 
20. Знайти значення Мz - формула (19). 
21. Знайти розрахункові дільники для спрощення підрахунків 

сya, сxa та mz. Формули (17) з урахуванням (12) можна записати 
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22. За останніми формулами підрахувати сxа, сyа, mz 
23. Підрахувати сx, сy - формула (20). 
24. Підрахувати К - формула (2). 
25. За даними таблиці 2 побудувати графіки залежностей сxa(α) 

сya(α), mz(α), К(α), сya(сxa), сy(сx). Очікуваний вигляд залежностей 
наведений на рис. 2 та рис. 3. 
 

Запитання для самоперевірки. 

1. Напишіть формули для визначення коефіцієнтів підйомної сили 
та сили лобового опору. 
2. Наведіть графік залежності  Суа=f(α) для крила із симетричним 
та несиметричним профілем. 
3. Наведіть та поясніть залежності Су=f(α) для крил прямокутної 
та стрілоподібної форм. 

4. Визначте значення α
yaC  для прямокутного та стрілоподібного 

крил по графіку  Суа=f(α). 
5. Визначити αкр. для прямокутного та стрілоподібного крил. 
6. Визначте на залежності Сх=f(α) для вказаного кута атаки 
значення Сха0 та Схаі. 
7. Напишіть рівняння поляри крила. 
8. Вкажіть характерні точки на полярі крила. 
9. Наведіть графік поляри крила. 
10. Чим визначається аеродинамічна якість крила ? 
11. Зобразити  графік Кmax=f(α), покажіть характерні точки. 
12. Чим визначається максимальна аеродинамічна якість крила ? 
13. Як визначити Кmax по полярі крила ? 

14. Як впливає стрілоподібність крила на α
yaC ? 
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ЛАБОРАТОРНА  РОБОТА  11. 
 

ВИЗНАЧЕННЯ  АЕРОДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
КОРПУСІВ 

 
Мета роботи – розкрити фізичну сутність утворення 

аеродинамічних сил на корпусі(фюзеляжі) літака; 
–  отримати експериментальним шляхом залежності 

коефіцієнтів Су=f(α); Сх=f(α); Сх=f(М) моделі корпусу літака. 
Отримані результати порівняти з розрахунковими; 

– засвоїти методику визначення та розрахунку основних 
аеродинамічних характеристик корпусів літаків. 

 
Основні теоретичні відомості 

 
На корпус, який знаходиться в повітряному потоці під кутом 

атаки α, діє аеродинамічна сила R, проекції якої на осі швидкісної 
системи координат являють собою підйомну силу Y та силу 
лобового опору Х (рис. 1). 

Коефіцієнт підйомної сили корпусу  

M

y

S
V

Y
C

2

2ρ
=                                       (1) 

визначається силами тиску, які діють на головну, хвостову та 
циліндричну частини. Підйомна сила головної та хвостової частин 
обумовлена потенційним обтіканням корпуса у вигляді тіла 
обертання і лінійно залежить від кута атаки. Підйомна сила 
циліндричної частини обумовлена відривом потоку на верхній 
поверхні корпусу( фактично – це сила опору циліндричного тіла, 
яке обтикається в’язким поперечним потоком із швидкістю  Vsin α, 
нелінійно залежить від кута атаки). 

Загальний коефіцієнт підйомної сили корпусу у вигляді тіла 
обертання можна надати як суму лінійної та нелінійної по куту 
атаки складових   

Су = Су лін + Су нл         (2) 
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Рис. 1. Схема обтікання корпусу дозвуковим потоком 

Аеродинаміка тіл обертання дає наступні залежності для Су л та  
Су нл : 

м

д
л 2

S

S
aCy =  ,    (3) 

де:   α – кут атаки тіла обертання (у радіанах); 
        Sд – площа донного зрізу; 
        Sм – площа міделевого перерізу. 

( ) αλ+λ
π

= 2
хвц sin

4
cCy ,   (4) 

де: с – коефіцієнт, який залежить від числа Re тіла обтікання 

A −A 

Yвідр 

Vsinα 
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(
ν

= мRe
VD

), с=0.35 при Re>1.105; 

λц , λхв – подовження хвостової та циліндричної частин корпусу. 
Вираз (2) з урахуванням виразів (3), (4) запишеться у вигляді: 

( ) αλ+λ
π

+α= 2
хвц

м

д sin
4

2 c
S

S
Cy    (5) 

Коефіцієнт лобового опору корпусу розраховується за  відомою 
формулою 

M

x

S
V

X
C

2

2ρ
=      (6)  

і визначається силами тиску, які діють на головну та хвостову 
частини, розрідженням за донним зрізом і силами тертя. Загальний 
коефіцієнт лобового опору корпусу Сх (як і крила) надається у 
вигляді суми коефіцієнтів лобового опору, один з яких не залежить 
від підйомної сили – Сх0, і другий, який залежить від підйомної 
сили – Схі : 

  Сх = Сх0 + Схі  . (7)     
Якщо при дозвукових швидкостях польоту коефіцієнт Сх0 

визначається в основному силами тертя(Сх тертя), то при біля 
звуковій та надзвуковій швидкостях опір тиску складає більшу 
долю усього опору (за рахунок хвильового опору). Хвильовий 
опір(Сх хв) в значній мірі залежить від форми головної частини. Це 
дозволяє записати наступні співвідношення для коефіцієнтів Сх0 
корпусу при дозвуковій та надзвуковій швидкостях: 

Сх0 = Сх тиску + Сх тертя         (M ≤Mкр) ;               (8) 
Сх0 = Сх хв + Сх тертя                    (M >Mкр) .               (9) 

 
Обладнання, прилади та матеріали 

 
При виконанні лабораторної роботи необхідні: аеродинамічна 

труба; моделі корпусів у вигляді тіл обертання для дозвукової та 
надзвукової АДТ, утримуючий пристрій, що дозволяє змінювати 
кут атаки; мікроманометр, аеродинамічні ваги. 
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Порядок виконання роботи та обробка результатів 
експерименту 

 
Порядок виконання експерименту у дозвуковій аеродинамічній 

трубі наступний. 
1. Модель корпусу літального апарату, яка виконана у вигляді 

тіла обертання, встановлюється в робочій частині дозвукової 
аеродинамічної труби(рис. 2) на заданому куті атаки α. 

2. Урівноважити ваги, зняти показники У0, Хо, записати їх 
значення до протоколу випробувань. 

3. Увімкнути аеродинамічну трубу. Встановити задану 
швидкість потоку V, яка пропорційна висоті стовпчика рідини  

 мікроманометра lM. Занести значення lM до протоколу 
випробувань. 

4.  Зняти значення показів ваг, які відповідають поточним 
значенням аеродинамічних сил У!, Х!, занести їх до протоколу. 

5. Кути атаки корпусу  поступово змінювати за рахунок 
спеціального утримуючого пристрою з 0 до 400 з інтервалом у 50. 
Величини аеродинамічних сил Y та Х урівноважувати 
аеродинамічними вагами, знімати їх значення та заносити до 
протоколу випробувань. 

6. Визначення коефіцієнтів  Су  та  Сх  моделі корпусу провести 
відповідно заданих кутів атаки (0…400 з інтервалом у 50) і занести 
до протоколу.  Значення цих коефіцієнтів для кожного кута атаки 
розраховуються за співвідношеннями:  

( ) M
M

y KSaa

YY

S
V

Y
C

0

0
2

2

−
−′

=
ρ

= ,   (10) 
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x KSaa

XXX

S
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X
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прутр0
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2

−
+−′

=
ρ

=  ,   (11) 

де:  Y′  −  поточне значення заміряної величини підйомної сили 
на заданому куті атаки; 

     Y0  –  показання ваг при виставлені моделі на кут атаки α = 0; 
      SМ  –  площа міделевого перетину корпусу; 
    (а – а0)=lM –  величина рівня рідини у нахильній трубці 

мікроманометра; 
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Хутр. пр. –  сила опору утримуючого пристрою 
аеродинамічних ваг(в залежності від швидкості потоку, 
визначається за графіком, додаток 4). 

V – швидкість повітряного потоку в АДТ, утримується 
постійною.

 
7. Використовуючи формули (3), (4) розрахувати теоретичні 

значення лінійної та нелінійної складових коефіцієнта підйомної 
сили для кутів атаки, на яких замірювались сили У, Х в 
експерименті. Занести їх до протоколу. 

8. При наявності надзвукової аеродинамічної труби визначити 
силу Х0 і відповідно коефіцієнт Сх0 моделі корпусу для чисел М = 
1,5; 2,2; 2,5, занести до протоколу. 

9. За отриманими в ході експерименту значеннями коефіцієнтів 
Су  та  Сх для дозвукових швидкостей побудувати графіки 
залежностей Су=f(α); Сх=f(α),  якісний вигляд яких надано на рис. 
3, 4. Звернути увагу на нелінійний характер залежності  Су=f(α) 
(починаючи з α ≈ 100). На цей же графік нанести розраховані за 
формулами (3), (4) залежності лінійної та нелінійної складових 
коефіцієнта Су. Порівняти теоретичну та експериментальну 
залежності Су=f(α). 

Робоча частина 

V 

Стренги утримуючого пристрою 

Модель 
корпусу 

Y 

α 

R 

X 

Рис. 2. Схема розміщення моделі корпусу в АДТ 
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ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ 

 
                Y0 =_______кгс;  Х0 = ________ кгс;  Хд = _______кгс 
 
                                                 М << 1                 
 
№ 
п/п 
 
 

            № вимірювань 
 
параметри 

 
1 
 

 
2 
 

 
3 
 

 
4 
 

 
5 
 

 
6 
 

 
7 
 

 
8 
 

9 

1 α, град          
2 lм,    мм          
3 Y!, кгс          
4 Yа = Y! – Y0 , кгс          

5 Суа =
M M M

Y

k l Sµ
 

         

6 Х1 , кгс          
7 Ха = Х! – (Х0 + Хд), кгс          
8 Сха =С1 Ха          
9 α0 / 57,3          

10 Суа лін= 02 57,3дSα           

11 sin2α          

12 
 

Суа нл = 24
( )sinц хвC λ λ α

π
+  

         

13  Суароз = Суалін+ Суанл          
 
 М>1;  α = 0 

 
 

1     
2     

3 Сх 0 =
0

2
10,7 M

X

p M S
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Рис. 3. Графік залежності  Су=f(α) корпусу 

 
На графіку Сх=f(α). показати профільну Сх0  та індуктивну Схі 

складові. 

 
Рис. 4. Графік залежності  Сх=f(α) корпусу 

 
10. По отриманим у ході експерименту значенням коефіцієнту 

Сх0  для дозвукової  та надзвукової(при наявності) швидкостей  
побудувати графік залежності Сх0 = f(M), якісний вигляд якої 
надано на рис. 5.  

Аналіз одержаних результатів. Оцінити, у скільки разів 
коефіцієнт Сх0 більше на надзвукових швидкостях ніж на 
дозвукових (при наявності експерименту в надзвуковій АДТ).  

α
0 10 20 30 0 

0.2 

0.4 

Cy 

0.6 

Су л 

експеримент 

Су нл 

0.2 

0.4 

Cх 

α
0 

0.6 

10 20 30 0 

Cхі 

Cх0 



 117

 
Рис. 5. Графік залежності  Сх0 = f(M) корпусу 

За результатами порівнянь зробити висновки (що є головною 
причиною збільшення Сх0 при переході на надзвукові швидкості). 

 
Запитання для самоконтролю 

 

1. Назвіть основні геометричні характеристики корпусів. 
2. Поясніть фізичну сутність утворення лобового опору тіла 

обертання при обтіканні його повітряним потоком з дозвуковою 
швидкістю. 

3.  Поясніть фізичну сутність утворення донного опору. 
4.  Поясніть, як утворюється підйомна сила тіла обертання при 

дозвуковій швидкості. 
5.  Напишіть та поясніть теоретичний вираз лінійної складової 

коефіцієнта  Су. 
6.  Напишіть та поясніть теоретичний вираз нелінійної складової 

коефіцієнта  Су. 
7. Зобразіть та поясніть графік залежності  Су =f(α) корпусу у 

вигляді тіла обертання 
8. Зобразіть та поясніть графік залежності  Сх =f(α) корпусу у 

вигляді тіла обертання. 
9. Як впливає форма головної частини корпусу на лобовий опір ? 
10. Розкажіть порядок виконання лабораторної роботи. 
11. Напишіть формулу для визначення коефіцієнту підйомної 

сили в експерименті. 
12. Напишіть формулу для визначення коефіцієнту сили 

лобового опору в експерименті. 

0.2 

0.4 

Cх0 

М 

0.6 

0.5 1.0 1.5 0 
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ЛАБОРАТОРНА  РОБОТА  12. 
 

ВИЗНАЧЕННЯ АЕРОДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ЛІТАКА 

 
Метa роботи - Визначення аеродинамічних характеристик 

моделі літака. 
Завдання роботи: 
1. Визначення геометричних характеристик літака. 
2. Експериментальне визначення аеродинамічних сил і моментів, 

що діють на літак у потоці. 
3. Визначення коефіцієнтів аеродинамічних сил і моментів, що 

діють на літак. 
4. Побудова графіків аеродинамічних характеристик літака. 

 
Основні теоретичні відомості 

Смисл аеродинамічних характеристик літака тотожний смислу 
аеродинамічних характеристик крила, які детально розглянуті в 
лабораторній роботі “ Визначення аеродинамічних характеристик 
крила”, а відповідно методи їхнього визначення співпадають. 

У порівнянні з крилом літак має набагато складнішу геоме-
тричну форму, яка описується більшим числом геометричних 
параметрів. Достатньо повний перелік геометричних параметрів 
літака наведений в [10]. Зміна будь-якого геометричного параметру 
впливає на аеродинамічні характеристики літака. Проте кількісний 
вплив може бути різним, що зазвичай є предметом аеродинамічних 
досліджень. При визначенні аеродинамічних характеристик літака 
в даній роботі ( xañ , yañ , zm , К) суттєвими геометричними 

параметрами є геометричні характери-тики крила літака. 
Аеродинамічні характеристики літака не являють собою просту 

суму відповідних аеродинамічних характеристик його основних 
частин – крила, фюзеляжу, оперення та ін. внаслідок взаємного 
впливу (інтерференції) одне на одне цих частин. У зв’язку із цим 
при розрахунку аеродинамічних характеристик літака в цілому 
вводять спеціальні коефіцієнти інтерференції, які враховують 
взаємний вплив його частин. Особливість аналітичних методів при 
обчислені аеродинамічних характеристик літака полягає у 
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складності визначення цих коефіцієнтів. Важливою перевагою 
фізичного експерименту є те, що при ваговому експерименті в 
аеродинамічній трубі ці коефіцієнти окремо визначати не слід – 
вони "автоматично" враховуються повітряним потоком при 
обтіканні моделі літака. 

Використовуючи основні формули експериментальної 
аеродинаміки, можна записати алгебраїчні виразки, які зв’язують 
аеродинамічні сили та моменти з аеродинамічним коефіцієнтами 
сил та моментів: 
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Для оцінювання аеродинамічних властивостей літака 
використовують аеродинамічну якість  

xaC
yaC

aX
aY ==Κ .    (2) 

Аеродинамічні коефіцієнти і аеродинамічна якість літака 
залежать від його форми, кута атаки, критеріїв подібності Rе, M, 
степені турбулентності потоку та ін.  

В умовах експерименту даної лабораторної роботи 
аеродинамічні сили, що діють на модель літака, паралельні його 
площині симетрії. Це означає, що із сил та моментів (1) можна 
виключити aZ , Z , yM , xM , як такі, що дорівнюють нулю. 

Під час експериментального знаходження аеродинамічних 
характеристик літака треба мати можливість визначення значень 
аеродинамічних коефіцієнтів та величин від яких вони залежать. 
Оскільки в даній лабораторній роботі визначають залежності 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )ααα 64321 ,,,, fñfññfmfñfñ xayaxazyaxa =Κ==== ,то це 

означає, що треба мати можливість безпосереднього вимірювання 
величин для знаходження zyaxa mсс ,,,α . Що стосується величини 

α , то її вимірюють безпосередньо як кут між віссю робочої 
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частини АДТ та повздовжньою віссю літака. Величини zyaxa mсс ,,  

знаходять як розв’язок відповідних рівнянь експериментальної 
аеродинаміки відносно цих величин, тобто рівняння: 

,,
Sq

Y
ñ

Sq

X
ñ a

ya
a

xa
∞∞

==  
Sbq

M
m z

z
∞

=                             (3) 

Величини S, b знаходять шляхом безпосередніх геометричних 
вимірювань крила моделі літака. Динамічний тиск ∞q  вимірюється 
безпосередньо під час проведення досліду. Величини Xa, Ya, Mza 
підраховуються з використанням показань трьохкомпонентних 
аеродинамічних ваг (схема на рис. 1) 

Модель крила утримується в робочій частині АДТ за допомогою 
підтримуючих пристроїв (державок), які кріпляться до моделі 
крила в точках А і В. Державка, що кріпиться в передній точці А 
має плоску фермову конструкцію, державка, що кріпиться в задній 
точці В - стержень. Модель літака знаходиться у рівновазі під дією 
аеродинамічних сил та реакцій в точках кріплення до державок. Ці 
реакції RAx, RAy, RBy зображені на рис. 1. На цьому ж рисунку 
зображена також і система координат, яка використовується для 
знаходження проекцій сил. 

Умови рівноваги моделі дозволяють скласти систему рівнянь: 









=α⋅⋅+−

=+−
=−

δ 0cos1
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   (4) 

Останнє рівняння представляє рівність нулю моментів відносно 
точки А. 

Виходячи зі схеми на рис. 1, можна записати: 

,;
cos

; 21 QR
l

R
PRPR AxByAy =

α⋅
⋅==

δ
  (5) 

де P1, P2, Q - показання відповідних вагових елементів. 
Для знаходження значень коефіцієнта моменту тангажу mz 

необхідно знати величину аеродинамічного моменту Mz відносно 
передньої кромки крила. Величина цього моменту підраховується 
за формулою 

αα sincos ⋅−⋅−= ппaппaAz lXlYMM   (6) 
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де ïïl  - відстань від точки А до передньої кромки крила моделі 

літака. 
 

 

Під час вимірювання показанням вагового елемента Q 
відповідає сумарна сила лобового опору, яка складається з 
аеродинамічного опору моделі літака та аеродинамічного опору 
частини підтримуючих пристроїв, які знаходяться в потоці. Для 
виділення складової, що відповідає опору підтримуючих пристроїв, 
необхідно провести додатковий дослід для встановлення зв’язку 

X

Рис. 1 Схема експерименту. 
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між опором підтримуючих пристроїв та показаннями 
мікроманометра, який використовується для вимірювання 
динамічного тиску в робочій частині АДТ. 

Для підтримуючих пристроїв в потоці справедлива формула 
експериментальної аеродинаміки для сили лобового опору: 

,ппппxaппa SqcX ⋅⋅= ∞    (8) 

де cхапп - коефіцієнт сили лобового опру підтримуючих 
пристроїв, Sпп - характерна площа підтримуючих пристроїв, ∞q - 
динамічний тиск в робочій частині АДТ. 

Динамічний тиск в робочій частині АДТ підраховується за 
формулою  

( ) µ⋅Κ⋅−= ∞∞ 0aaq     (9) 

де ( )∞− 0aa  - показання мікроманометра, К - коефіцієнт 

мікроманометру, µ - коефіцієнт градуювання сопла. 
З урахуванням останньої формули можна записати, що  

( ) ппппxaппa SaacX ⋅µ⋅Κ⋅−⋅= ∞0   (10) 

Оскільки величини ппппxa Sc ,,, µΚ , постійні, то сила лобового 

опору підтримуючих пристроїв прямо пропорційна показанням 
мікроманометра. Для знаходження коефіцієнта пропорційності 
проводиться додатковий дослід, під час якого в робочій частині 
АДТ відсутнє крило. Дослід полягає в наступному: для декількох 
значень показань ( )∞− 0aa  вимірюють відповідно значення Qпп. 

Потім, за методом найменших квадратів, знаходять коефіцієнт 
пропорційності у виразі 

( )∞−⋅= 0aaКQ пппп    (11) 

тобто використовують формулу 

( )[ ] ( ){ }

( )[ ]∑

∑

=
∞

=
∞
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i
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i
iппi
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Qaa
К

1

2
0

1
0

  (12) 

де: n - кількість вимірювань, i - індекс конкретного 
вимірювання, ( )[ ]∞− 0aa і та ( )ппQ і показання мікроманометра та 

вагового елемента Q - при i - му вимірюванні. 
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Якщо відомий коефіцієнт Кпп , то сила лобового опору крила 
знаходиться за формулою 

( )∞−−= 0aaКQX ппa    (13) 

Для знаходження аеродинамічних коефіцієнтів при різних кутах 
атаки, аеродинамічні ваги обладнані відповідним механізмом. Цей 
механізм змінює положення важелів, які утворюють паралелограм 
АДСВ (рис. 6). Зміна положення важелів може викликати зміну 
рівноваги вагових елементів Р1 та Р2. Це означає, що при 
відсутності потоку, зміна кута атаки може привести до появи 
показань вагових елементів відмінних від нуля. Щоб врахувати 
такий вплив зміни кута атаки проводять тарирування показань 
вагових елементів Р1, Р2. Це тарирування полягає в наступному. 
Для усіх значень кута атаки, при яких треба визначати 
аеродинамічні коефіцієнти, проводять зчитування показань вагових 
елементів Р1, Р2, коли вони зрівноважені. Ці показання позначають 
Р10, Р20 і фіксують (записують). 

Кінцеві вирази для підрахунку підйомної сили, сили 
лобового опору та моменту тангажа набудуть вигляду 

( ) ( ) ,
cos202101 α⋅

⋅−+−=
б

a l

R
PPPPY               (14) 

 ( ) ,0 ∞−⋅−= ааКQX ппa      (15) 

( ) α⋅−α⋅⋅−⋅−= sincos202 ппaппaz lXlYRPPM . (16) 

Відомі значення величин Ya, Xa, Mz за наведеними вище 
формулами дозволяють підрахувати аеродинамічні коефіцієнти cya, 
cxa,  mz. 

 
Обладнання, прилади та матеріали. 

Для виконання лабораторної роботи необхідні: Аеродинамічна 
труба, аеродинамічні ваги, модель літака, мікроманометр, гнучкі 
з’єднувальні трубки. 

Порядок виконання роботи 

1. Приєднати за допомогою тросиків до точок кріплення 
державки ваг контр-ваги. 

2. Зрівноважити ваговий елементи Q. 
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3. Включити АДТ і вивести електричний двигун на максимальні 
оберти. 

4. Зрівноважити ваговий елемент Q і зчитати показання Qпп мах 
зчитати показання мікроманометра ( ) max0 ∞− aa . 

5. Зменшуючи оберти двигуна вивести АДТ послідовно на 
режими, яки відповідають показання мікроманометра  0,75 
( ) max0 ∞− aa , 0,5( ) max0 ∞− aa , 0,25( ) max0 ∞− aa . На вказаних 

режимах виміряти опір підтримуючих пристроїв Qпп. Результати 
занести в таблицю 1. 

Таблиця 1 
(а-а0)∞     
Qпп , Г     

При встановленні режимів роботи АДТ немає необхідності 
точного витримування значень показань (а-а0)∞. 

6. За даними таблиці 1, використовуючи формулу (12) метода 
найменших квадратів, знайти коефіцієнт Кпп. Його розмірність 
[Кпп]=Г. 

7. Закріпити модель літака на державках. 
8. За допомогою механізму зміни кута атаки виставити модель 

літака в положення, при якому його повздовжня вісь буде 
паралельною осі робочої частини АДТ. 

9. На лімбі механізму зміни кута атаки встановити нульове 
значення. 

10. Зрівноважити вагові елементи Р1, Р2 при їхніх нульових 
показаннях. 

11. Задатися значеннями кутів атаки, для яких треба визначити 
аеродинамічні коефіцієнти. Ці значення кутів занести в перший 
рядок таблиці 2. Можна рекомендувати задати значення кутів -6о, -
3о, 0о. 3о, 6,..., ,. 21о, 24о. 

12. Послідовно встановити модель крила на вказані кути, 
врівноважити вагові елементи Р1, Р2 і зчитати їхні показання. 
Результати вимірювання занести в третій та четвертий рядки 
таблиці 2. 
13. Встановити мінімальний кут атаки моделі крила. 
14. Включити АДТ і вивести на певний режим за показаннями (а-
а0)∞. Можна рекомендувати 0,8 (а-а0)∞ max. 
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Таблиця 2 
0α  -6 ... 24 0α  -6 ... 24 

( )∞− 0aa     Ха, Г    

Р10, Г    Мz, Гмм    
Р20, Г    суа    
Р1, Г    сха    
Р2, Г    mz    
Q , Г    сy    

αcos     сx    

αsin     К    

Ya, Г        
 

15. Послідовно для усіх значень кутів атаки провести одночасні 
зчитування показань Р1, Р2, Q, (а-а0)∞. Результати вимірювань 
занести у відповідальні рядки таблиці 2. 

16. Підрахувати і заповнити значення cosα, sinα у відповідні 
рядки. 

17. Зробити список констант, необхідних для знаходження 
аеродинамічних коефіцієнтів: R=300 мм - радіус сектора механізму 
зміни кута атаки (рис.1); lδ - база підвіски моделі (знаходиться 
безпосереднім вимірюванням), lпп – відстань між точкою передньої 
підвіски і передньою кромкою в площині симетрії моделі 
(знаходиться безпосереднім вимірюванням); S – повна площа крила 
в плані моделі літака (знаходиться безпосереднім вимірюванням); 

l

S
b = - середня геометрична хорда крила, l- розмах крила 

(знаходиться безпосереднім вимірюванням). Усі геометричні 
величини треба задавати в одних одиницях вимірювання. Кпп - 
знайдено в п.1; µ - коефіцієнт коефіцієнт градуювання сопла 
(повідомляється викладачем, µ≈1); К - коефіцієнт мікроманометра 
(зчитується з дужки мікроманометра). 

18. Знайти значення Ха - формула (14). 
19. Знайти значення Yа - формула (15). 
20. Знайти значення Мz - формула (16). 
21. Знайти розрахункові дільники для спрощення підрахунків 

сya, сxa та mz. Формули (3) з урахуванням (9) можна записати 
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22. За останніми формулами підрахувати сxа, сyа, mz 
23. Підрахувати К - формула (2). 
24. За даними таблиці 2 побудувати графіки залежностей сya(α), 

сxa(α), mz(α), К(α), сya(сxa). Очікуваний вигляд залежностей 
наведений на рис. 2 - 6. 

При побудові  поляри крила масштаб коефіцієнту опору  Сха  
збільшують у п’ять (а інколи в десять) разів порівняно з масштабом 
коефіцієнту підйомної сили Суа . 

 
Рис. 2. Графік залежності  Суа= f(α) моделі літака. 
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Рис. 3. Графік залежності Сха=f(α). 

 
 
 

 
 

Рис. 4. Графік залежності mz=f(α). 
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Рис. 5. Графік залежності К=f(α). 

 

 
 

Запитання для самоперевірки. 

1. Дайте визначення аеродинамічної компоновки літака. 
2. Назвіть вимоги до аеродинамічної компоновки літака. 
3. Напишіть формули для визначення коефіцієнтів підйомної 

сили та сили лобового опору літака. 
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Рис. 6. Поляра моделі літака. 
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4. Дайте визначення кута атаки літака. 
5. Що таке інтерференція частин літака ? 
6. В чому суть інтерференції крила і фюзеляжу, крила і 

горизонтального оперення ? 
7. Написати та пояснити формулу для визначення коефіцієнта 

підйомної сили літака з урахуванням інтерференції. 
8. Зобразити та пояснити залежність Су=f(α) для літака, 

вказати характерні точки. 
9. Зобразити та пояснити залежність Сх=f(α) для літака, 

вказати характерні точки. 
10. Зобразити та пояснити залежність К=f(α) для літака, 

вказати характерні точки. 
11. Зобразити та пояснити графік поляри для літака. 
12. Визначить по полярі літака значення коефіцієнтів Сх0 , Схі , 

величину коефіцієнта А. 
13. Напишіть рівняння поляри літака у діапазоні безвідривного 

обтікання. 
14. Назвіть шляхи підвищення аеродинамічної якості при 

створені сучасних транспортних літаків. 
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ЛАБОРАТОРНА  РОБОТА  13. 
 

ВИЗНАЧЕННЯ АЕРОДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
МЕХАНІЗОВАНОГО КРИЛА 

 
 
Мета роботи – показати необхідність застосування   механізації 

крила,  розкрити фізичну сутність утворення додаткової підйомної 
сили на механізованому крилі; 

– закріпити знання основних теоретичних положень стосовно 
механізованого крила; 

 – визначити основні аеродинамічні характеристики моделі 
крила із щілинним закрилком, для чого у ході експерименту 
отримати залежності Су=f(α, δз), Су=f(Сх, δз), Кmax=f(δз), провести 
порівняльний аналіз із характеристиками крила без механізації. 

 
Основні теоретичні відомості 

 
Швидкість літака в момент відриву або торкання при посадці 

злітно-посадкової смуги визначається формулою: 

( ) ( )
00

2
,

2

ρ
=

ρ
=

посy

пос
пос

посy

відр

відр C
S

G
V

C
S

G
V   (1) 

де: Vвідр, Vпос  – швидкості відриву та посадки літака; 
     G – вага літака у момент відриву та посадки відповідно;  
     S – площа крила; 
    Су відр , Су пос, – коефіцієнти підйомної сили літака при зльоті 

та посадці відповідно(визначаються, в основному, крилом); 
   ρ0 – щільність повітря на аеродромі зльоту або посадки 

(залежить від атмосферного тиску, висоти аеродрому над рівнем 
моря, температури повітря під час зльоту чи посадки). 

Механізація задньої кромки крила у вигляді закрилків та щитків 
призначена для збільшення коефіцієнту підйомної сили крила Су на 
режимах зльоту та посадки, а завдяки цьому, – збільшенню 
підйомної сили крила(літака). 

При відхилені закрилків змінюється кривизна профілю, 
змінюється картина його обтікання за рахунок збільшення 
розрідження над верхньою поверхнею (рис. 1) та зростанням тиску 
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під крилом, збільшується кут атаки крила на +∆α за рахунок зміни 
положення хорди при відхилені закрилків (рис. 2). На важких 
літаках, де застосовуються дво- та трищілинні висувні закрилки, 
при їх випуску   збільшується також і площа крила. Все це 
приводить до того, що підйомна сила крила з відхиленим 
закрилком при одному й тому ж куті атаки збільшиться. 

 

 
Однак при відхилені простого закрилка на кути δз≈150…200 

виникає зрив потоку з його поверхні. у зв’язку з цим найшли 
застосування щілинні, двощілинні та багатощілинні закрилки, у 
яких через спеціально сформовані профільовані щілини 
здійснюється здування примежового шару, що відірвався від 
верхньої поверхні (рис. 3). Завдяки цьому зрив потоку з закрилка 
стримується, припустимі кути відхилення закрилка збільшуються, 
зростає за рахунок цього і приріст підйомної сили на крилі. 

+ ∆α 
Положення хорди крила 
при прибраних закрилках 

V∞ 

 
Положення хорди крила 
при випущених закрилках 

Рис. 2. Збільшення кута атаки крила при 
випущених закрилках 

V∞ 

1
0 

2 

Рис. 1. Вплив відхилення закрилку на векторну 
діаграму розподілу тиску по верхній поверхні 

профілю: 1 – при не відхиленому  закрилку; 2 – при 
відхиленому закрилку 
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Застосування двощілинних висувних закрилків (рис. 2) дозволяє 
відтягнути відрив потоку до кутів δз ≈ 500…600. в наслідок цього 
ефективність механізації суттєво зростає. 

 
Відхилення закрилків на великі кути викликає відрив потоку з 

передньої кромки крила, що значно зменшує його критичні кути 
атаки. Для запобігання цьому використовується механізація 
передньої кромки крила –носки, що відхиляються або передкрилки. 

При відхилені передкрилка утворюється також профільована 
щілина(рис. 4), завдяки чому потік, проходячи крізь неї, 
прискорюється, збільшується кінетична енергія примежового шару, 
що сприяє  затягуванню його відриву на більші кути атаки. 

 

Обладнання, прилади та матеріали 
 
При виконанні лабораторної роботи необхідні: аеродинамічна 

труба; моделі крил – без випущеної механізації, механізоване зі 
щілинним закрилком з кутами відхилення закрилка δз=200, 400; 

Рис. 4. Крило з двощілинним закрилком та 
передкрилком. 

         Рис. 3. Розподіл швидкостей у примежовому шарі:  
                     1 – без наявності профільованої щілини;  
                     2 – при наявності профільованої щілини між  
                           крилом та закрилком 

у 

2 

1 

V∞ 
_ 
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утримуючий пристрій, що дозволяє змінювати кут атаки; 
мікроманометр; аеродинамічні ваги. Досліджувані крила не мають 
геометричної та аеродинамічного кручення, виконані з однаковим 
профілем.  

 
Порядок виконання роботи та обробка результатів 

експерименту 
 

Визначення аеродинамічних характеристик механізованого 
крила виконується методом вагових випробувань на двох моделях: 

– моделі крила без механізації; 
– моделі крила зі щілинним  закрилком. 
Для проведення роботи моделі по черзі встановлюються у 

робочій частині аеродинамічної труби на спеціальному 
утримуючому пристрої двохкомпонентних ваг. Кути атаки моделі 
крила встановлюється за допомогою механізму кута атаки.  

Порядок виконання роботи: 
1. Спочатку продувається модель крила без механізації, яка 

встановлюється у робочій частині АДТ на утримуючому пристрої 
на куті атаки α = 00. Урівноважити ваги, занести до протоколу 
випробувань значення нульових відліків на вагових важілях – У0, 
Х0. 

2. Увімкнути АДТ, встановити задану швидкість потоку V, яка 
контролюється рівнем стовпчика рідини lM у мікроманометрі. 

3. Встановити кут атаки 40. Зняти з ваг поточні показники сил  
У! , Х! та занести до протоколу.  

4. Виконати аналогічні заміри У! , Х! для кутів атаки 80, 120, 160 

та занести до протоколу.  
5. Встановити у робочу частину модель крила зі щілинним 

закрилком з кутом відхилення закрилка 200.  
6. Виконати пункти 1…5 для моделі крила зі щілинним 

закрилком з кутом відхилення закрилка 200, занести дані 
вимірювань до протоколу. 

7. Встановити у робочу частину модель крила зі щілинним 
закрилком з кутом відхилення закрилка 400.  

8. Виконати пункти 1…5 для моделі крила зі щілинним 
закрилком з кутом відхилення закрилка 400, занести дані 
вимірювань до протоколу. 
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Під час проведення експерименту швидкість повітряного потоку 
у робочій частині аеродинамічної труби підтримується постійною 
для всіх варіантів крил та кутів відхилення механізації і 
контролюється показаннями мікроманометра.  

 
ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ 

 
Y0 =_______кгс; Х0 = ________ кгс 
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9. По отриманим для кожного кута атаки значенням підйомної 
сили та сили лобового опору необхідно розрахувати відповідні 
коефіцієнти – Су та Сх.  

У відповідності із показаннями мікроманометра коефіцієнти 
розраховуються за формулами: 

( ) SKaa

Y

S
V

Y
Cy µ−

=
ρ

=
0

2

2

    (2) 

( ) SKaa

X

S
V

X
Cx µ−

=
ρ

=
0

2

2

    (3)  

де:  Y = (Y′ – Y0) – значення підйомної сили (Y′ – поточні покази 
ваг, Y0  – покази ваг при урівноваженні сили тяжіння моделі крила 
та нульовому куті атаки ); 

(а– а0)КМ µ= l MКМ µ=q – динамічний тиск у показниках 
мікроманометру; 

(а–а0) = lM – поточні показання мікроманометру,  
КM – коефіцієнт мікроманометру,  µ – коефіцієнт поля 

динамічних тисків;  
S – площа моделі крила; 
 Х = (Х′ – Х0) – значення сили лобового опору (Х′– поточні 

покази ваг; Х0    – показання ваг при урівноваженні сили тяжіння 
моделі крила та нульовому куті атаки). 

10. По розрахованим значенням коефіцієнтів Су та Сх 
побудувати залежності Су= f(α, δз) та Су= f(Сх, δз) для двох моделей 
крила (рис. 5, 6). 

Аналіз одержаних результатів. Використовуючи залежності Су= 
f(α, δз), визначити приріст ∆Су моделі крила із двощілинним 
закрилком для кутів відхилення закрилків δз =0, 200, 400 при 
нульовому куті атаки  та побудувати графік залежності ∆Су = f(δз) 
(рис. 7)  

За побудованими полярами крила (рис. 6) визначити 
графоаналітичним способом значення максимальної 
аеродинамічної якості Кmax моделі крила із щілинним закрилком 
при δз= 0, 200, 400 та побудувати графік залежності  Кmax=f(δз) 
(рис. 8).   
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Отримані залежності проаналізувати, звернувши увагу на 

приріст коефіцієнтів Су, Сх, Кmax та критичного кута атаки  αкр   при 
різних кутах відхилення закрилків.     

 
Рис. 6. Поляри крила при різних кутах відхилення закрилків 
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1.2 

Су 

α, град 40 80 120 160 0 

δз  = 0 

δз  = 200 δз  = 400 

Рис. 5. Графік залежності коефіцієнта підйомної сили крила від 
кутів атаки при різних кутах відхилення закрилків 
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1.2 

Су 

Сх 0.2 0.4 0.6 0 

δз  = 400 
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Рис. 7. Графік залежності 

∆Су= f(δз) 
 

Рис. 8. Графік залежності  
Кmax= f(δз) 

 
Запитання для самоконтролю 

 
1.  З якою метою застосовується механізація задньої кромки 

крила ? 
2.  З якою метою застосовується механізація передньої кромки 

крила ? 
3.  Назвіть основні види механізації крила. 
4.  Як впливає відхилення закрилку на залежність Су=f(α )? 
5.  Поясніть характер розподілу тиску по поверхні крила при  

δз=0  та   δз =400. 
6.  Як впливає відхилення простого закрилку на похідну 

yCα  

крила ? 
7.  Чому при зльоті літака закрилки відхиляються на менший 

(або рівний) кут, ніж при посадці ? 
8.  В чому перевага щілинного закрилку перед простим 

закрилком ? 
9.  З якою метою застосовується механізація передньої кромки 

крила ? 
10. Як впливає відхилення механізації крила на аеродинамічну 

якість літака ? 

0 400  200 δз , град 

0.5 

∆Су 

δз , град 

Кmax 

0 400  200 

5 
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ЛАБОРАТОРНА  РОБОТА  14. 
 

ВИЗНАЧЕННЯ  АЕРОДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ПОВІТРЯНОГО ГВИНТА  ЛІТАКА 

 
Мета роботи – Визначення аеродинамічних характеристик 

повітряного гвинта експериментальним шляхом. 
Завдання роботи:  
1. Визначення геометричних характеристик крила повітряного 

гвинта. 
2. Експериментальне визначення аеродинамічних сил і 

моментів, що діють на повітряний гвинт у потоці. 
3. Визначення коефіцієнтів: сил тяги, потужності, корисної 

дії, відносного поступу повітряного гвинта. 
4. Побудова графіків аеродинамічних характеристик 

повітряного гвинта. 
 

Основні теоретичні відомості. 

Повітряний гвинт (ПГ) призначений для створення сили тяги 
шляхом перетворення механічної енергії обертального руху валу 
двигуна в механічну енергію, що витрачається на подолання сил 
опору руху літака. 

Геометричними пара-
метрами, що визначають 
форму та розміри ПГ (рис. 1) 
є:  
• діаметр гвинта D – діаметр 
кола, що описується 
найбільш віддаленою від осі 
обертання точкою лопаті; 
• діаметр втулки або кока d; 
• число лопатей k; 
• довжина лопатей R, що 
відміряється від осі гвинта. 

Перетин лопаті отримують перетинаючи лопать площиною 
перпендикулярною до її розмаху. 

Форма перетину лопаті – це форма аеродинамічного профілю, 
який характеризується основними параметрами: хордою b та 

 
Рис. 1. Геометричні параметри ПВ. 
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товщиною c, а також рядом допоміжних параметрів. Параметри 
профілю перетину залежать від радіуса r, на якому виконаний 
перетин. Зазвичай використовують не абсолютні, а відносні 

величини: Rbb /= , bcc /= , Rrr /= . 
Приблизна зміна 

геометричних параметрів 
лопаті вздовж її радіуса 
зображена на рис. 2. 

До числа геометричних 
параметрів відноситься кут 
установки лопаті ϕ - кут між 
хордою лопаті та площиною 
обертання ПГ. Кут 
установки ϕ змінюється 
вздовж лопаті. Ця зміна 
характеризується 
закрученням лопаті. Під 
закрученням розуміють 
різницю між значеннями 
кута установки на заданому радіусі і на радіусі 75.0=r . 

)75.0()( =−= rrêð ϕϕϕ . 

Зазвичай для контролю кута установки всієї лопаті 
використовують в якості характерного перетину перетин на радіусі 

75.0=r . Іноді на реальних гвинтах контрольний перетин може 
розташовуватись на іншому радіусі. Цей контрольний перетин 
відмічається контрастною лінією на поверхні лопаті. 

Поняття “крок гвинта” також відносять до його геометричних 
характеристик. Під кроком гвинта на заданому радіусі )(rH  
розуміють крок гвинтової лінії, кут підйому якої дорівнює куту 
установки лопаті )(rϕ : )(2)( rtgrrH ϕπ ⋅⋅⋅= . 

В якості кроку гвинта в цілому  крок на 75.0=r . 
Форма лопаті в плані, тобто форма проекції лопаті на площину 

обертання, може бути досить різноманітною і залежить від 
призначення гвинта, потужності, що перетворюється, швидкісних 
характеристик літака та інших факторів. Форма лопаті в плані 

задається функцією )(rfb = . 

 
Рис. 2. Зміна геометричних параметрів 

ПГ вздовж його радіуса. 
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Відношення сумарної площі лопатей до площі диску гвинта 
називається коефіцієнтом заповнення і позначається зазвичай 
символом σ . Приблизно коефіцієнт заповнення можна 
підрахувати за формулою  

ë

k

λπ
σ

⋅
= , 

де: k  - кількість лопатей, ëλ  - видовження лопаті. 
До основних кінематичних характеристик повітряних гвинтів 

відносяться (рис. 3): кут 
атаки перерізу лопаті α, кут 
притікання струменів β, 
швидкість поступального 
руху V, кутова швидкість 
обертання гвинта ω, колова 
швидкість Vr=ωr, 
результуюча швидкість руху 
перерізу лопаті W, 
коефіцієнт швидкості 

(відносний поступ) λ .  

,
Dn

V

c

=λ    (1) 

де: V – швидкість 
поступального руху; nс – 
число обертів гвинта в 
секунду. 

Коефіцієнт швидкості λ  
при даному значені кута установки лопаті φ однозначно пов'язаний 
з кутом атаки α. Нехтуючи індуктивними швидкостями, покажемо 
це: 

r
D

rD

D

rn

V

r

V

V

V

cr π
λ=

π

λ=
π

=
ω

==β
222
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Рис. 2. Кінематичні 
характеристики повітряного 

гвинта 

β 
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π

λ=β−ϕ=α

D

r
2

arctg      (2) 

Таким чином, зміна коефіцієнта швидкості еквівалентна зміні 
кута притікання струменів β, або зміні кута атаки α (при постійнім 
куті φ). 

При перетині лопаті ПГ двома площинами перпендикулярними 
до її розмаху з відстанню між ними dr  від лопаті відтинається 
елементарна частина з площею dS. Схема сил, що діють на цю 
частину зображена на рис. 3. У відповідності до схеми: dR - повна 
аеродинамічна сила, dP - проекція dR на вісь обертання, dT  - 
проекція dR на площину обертання. В свою чергу dR є векторною 

сумою елементарних підйомної сили adY  та сили лобового опору 

adX  (на схемі не зображені). За формулами експериментальної 

аеродинаміки, dS
W

yaCadY
2

2⋅
=

ρ
, dS

W
xaCadX

2

2⋅
=

ρ
. Вираз 

ω⋅⋅= rdTdN  , де  r  - відстань елементарної частини лопаті 
до осі обертання, ω  - кутова швидкість обертання ПГ, визначає 
елементарну потужність, що споживається під час обертання 
гвинта. Якщо проінтегрувати вирази для dP, dN  вздовж довжини 
лопаті та помножити їх на кількість лопатей то отримуємо вирази 
для підрахунку тяги ПГ P  та потужності, що споживається ПГ N . 

42
DcnP ρα=     (3) 

53
DcnN ρβ=     (4) 

де: α , β  - безрозмірні коефіцієнти тяги та потужності ПГ 

відповідно, ρ  - густина повітря, cn  - секундні оберти ПГ, D  - 

діаметр ПГ. 

Коефіцієнти α , β  залежать від кута установки лопаті φ, 

коефіцієнту швидкості λ , геометричної форми лопатей, кількості 
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лопатей, чисел М, Re. Ці коефіцієнти визначається зазвичай 
експериментально 

Коефіцієнт корисної дії повітряного гвинта η оцінює частку 
перетворення отриманої від двигуна енергії у роботу сили тяги 
пов’язану з рухом літака і може бути визначений наступним 
співвідношенням: 

.
Dn

V

N

PV

c

λ
β
α

β
αη ===

5
  (5) 

 
Величини α , β , η  називаються аеродинамічними 

характеристиками ПГ. 
Аеродинамічні характеристики повітряних гвинтів прийнято 

надавати у вигляді залежностей )(f λα = , )(f λβ = , )(f λη = , 
побудованих для різних значень кутів φ. Залежності коефіцієнтів 

ηβα ,,  від коефіцієнта швидкості λ  при заданому значенні φ 
називають нормальними характеристиками повітряного гвинта, 
якісний вигляд яких надано на рисунку 4. 

На нормальній характеристиці виділяються основні режими 
роботи повітряного гвинта (позначаються точками на осі λO ): 

т. 0 – режим роботи гвинта на місті; ділянка 0…А – основний 
або тяговий режим роботи; т. А – режим нульової тяги; ділянка 

V 

φ 

dТ 

dP 

 

α 

Vr 

W 

β 

V 

Обертальний момент, що 
передається від двигуна на 

вал ПГ 

dR 

Рис. 3. Утворення елементарної сил тяги dP та 
тангенційної dТ на елементі лопаті ПГ. 
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А…В – режим гальмування або зворотної тяги; т. В – режим 
нульової потужності; ділянка правіше т. В – режим вітряка. 
Нормальні характеристики повітряних гвинтів отримують в 
експерименті. 

 
Обладнання, прилади та матеріали. 

Для виконання лабораторної роботи необхідні: Аеродинамічна 
труба, аеродинамічні ваги, модель ПГ, гвинтовий пристрій, 
стробоскоп, мікроманометр, гнучкі з’єднувальні трубки. 

Гвинтовий пристрій складається з електричного двигуна, який 
через редуктор обертає кок ПГ. В коку ПГ встановлені лопаті, кут 
установки яких можна змінювати і вимірювати. Корпус редуктора 
та статор електродвигуна з’єднані між собою. Реактивний момент, 
що виникає при обертанні ПГ і прикладений до статора 
врівноважується пружнім елементом, встановленим між статором 
та корпусом гвинтового пристрою. Деформація пружнього 
елемента викликає переміщення повзунка потенціометра, 
включеного в електричний ланцюг в якому при цьому змінюється 
величина електричного струму. Вимірюючи зміну електричного 
струму можна визначити реактивний момент статора. Для цього 
попередньо проводять градуювання, що встановлює залежність між 

0 

ηβα ;;

β

η
maxη

Рис. 4. Нормальні характеристики   
повітряного гвинта 

λ

α

А В 

φ = const 

optimλ
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механічним моментом та величиною електричного струму. Вказана 

залежність має вигляд I
M

KрM ⋅= , де рM  - реактивний 

момент, I  - показання міліамперметра, 
M

K  - градуювальний 
коефіцієнт з розмірністю A)/()мГ( µ⋅ . 

Секундні оберти ротора двигуна вимірюються електричним 
тахометром, індикатор якого проградуйований в обертах ПГ за 
секунду. Силове живлення гвинтового пристрою та передача 
електричних сигналів вимірювання відбувається через гнучкий 
електричний кабель. 

Порядок виконання роботи 

1. Встановити в робочій частині аеродинамічної труби (АДТ) 
гвинтовий пристрій, з’єднавши його з державками 
трьохкомпонентних аеродинамічних ваг (рис. 5). 

2. Встановити вказаний викладачем кут установки φ лопатей 
ПГ. 

3. Зрівноважити ваговий елементи Q. 
4. Включити АДТ і вивести електричний двигун на максимальні 

оберти. 
5. Зрівноважити ваговий елемент Q і зчитати показання QГП мах 

зчитати показання мікроманометра ( ) max0 ∞− aa . 

6. Зменшуючи оберти двигуна вивести АДТ послідовно на 
режими, яки відповідають показання мікроманометра  0,75 
( ) max0 ∞− aa , 0,5( ) max0 ∞− aa , 0,25( ) max0 ∞− aa . На вказаних 

режимах виміряти опір гвинтового пристрою та підтримуючих 
пристроїв QГП. Результати занести в таблицю 1. 

Таблиця 1 
(а-а0)∞     
QГП , Г     

При встановленні режимів роботи АДТ немає необхідності 
точного витримування значень показань (а-а0)∞. 
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Рис. 5. Гвинтовий пристрій в робочій частині АДТ. 

1 – дифузор АДТ; 2 - задня підвіска аеродинамічних ваг; 3 – задня 
державка; 4 – бічна державка; 5 – електричний кабель; 6 гвинтовий 
пристрій з ПГ; 7 – передня підвіска аеродинамічних ваг; 8 – сопло АДТ. 

7. За даними таблиці 1, використовуючи формулу (6) метода 
найменших квадратів, знайти коефіцієнт КГП. Його розмірність 
[КГП]=Г. 

( )[ ] ( ){ }
( )[ ]∑

= ∞−

∑
=

⋅∞−
=

n

i i
aa

n

i
iГПQiaa

ГПК

1

2
0

1
0

   (6) 

8. Увімкнути електричне живлення гвинтового пристрою при 
відсутності потоку АДТ, встановити вказані викладачем оберти ПГ, 
провести вимірювання величин Qвим, nс, I, записати дані в таблицю 2. 

9. Увімкнути АДТ, встановити мінімальний режим роботи АДТ 

за показаннями мікроманометра ( )∞− 0aa  (вказується 
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викладачем). Провести вимірювання величин ( )∞− 0aa , Qвим, nс, I. 

Результати вимірювань занести до таблиці 2. 
10. Повторити п. 9 7 – 8 раз, змінюючи режим роботи АДТ від 

мінімального до максимального.  
Таблиця 2 

1 n 1 2 3 4 5 6 7 8 
2 ( )∞− 0aa          

3 Qвим, Г         
4 nс, об/с         
5 I, Aµ          

6 V, м/с         
7 λ          

8 QГП, Г         
9 P, Г         
10 α          
11 MK, Гм         
12 N, Гм/с         
13 β          

14 η          

В таблиці 2 величини ( )∞− 0aa , Qвим, nс, I, вимірюють 

безпосередньо, решту підраховують за відповідними формулами: 

ρ

C)aa(
V

⋅∞−⋅
= 02

 , де C  - приведений коефіцієнт; 

,
Dcn

V
=λ    ∞−⋅= )aa(

ГП
KГПQ 0  , ГПQВИМQP −=  

24
cnD

P

⋅⋅
=

ρ
α , I

M
KрMKM ⋅==  , )cn(KMN ⋅⋅⋅= π2 , 

35
cnD

N

⋅⋅
=

ρ
β  . 

N

VP ⋅
=η , 

TR

p

⋅
=ρ . 

В останньому виразі p  - тиск та T  - температура за шкалою 
Кельвіна в приміщенні, де встановлена АДТ, R  - газова стала для 
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повітря. Числові значення величин C , D , M
K  повідомляються 

викладачем. 
11. За даними рядків 7, 10, 11, 14 побудувати графічні 

залежності )(f λα = , )(f λβ = , )(f λη = . 
 

Запитання для самоперевірки 

1. Поясніть призначення та принцип роботи повітряних 
гвинтів. 

2. Назвіть основні геометричні характеристики повітряних 
гвинтів. 

3. Зобразіть трикутники швидкостей перерізу лопаті гвинта та 
назвіть основні кінематичні характеристики повітряних гвинтів. 

4. Поясніть причини виникнення аеродинамічних сил на 
елементі лопаті повітряного гвинта.  

5. Напишіть формулу, за якою визначається тяга повітряного 
гвинта. 

6. Напишіть формулу, за якою визначається потужність 
повітряного гвинта. 

7. Від чого залежать коефіцієнти тяги та потужності 
повітряного гвинта ? 

8. Що таке коефіцієнт корисної дії повітряного гвинта, чим він 
визначається ? 

9. Зобразіть нормальні характеристики повітряного гвинта, 
вкажіть характерні точки. 

10. Покажіть основні режими роботи гвинта на нормальних 
характеристиках. 

11. Побудуйте та поясніть трикутник швидкостей для 
основного режиму роботи повітряного гвинта. 

12. Розкажіть порядок виконання роботи. 
13. Чим урівноважується крутячий момент гвинта у роботі ? 
14. Як визначається сила тяги гвинта у лабораторній роботі ? 
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ЛАБОРАТОРНА  РОБОТА  15. 
 

ВИЗНАЧЕННЯ  АЕРОДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
НЕСУЧОГО ГВИНТА  ВЕРТОЛЬОТА 

 
Мета роботи – розкрити фізичну сутність роботи несучого 

гвинта (НГ) вертольота на режимі осьової та косої обдувки; 
– закріпити знання основних теоретичних положень 

стосовно аеродинамічних характеристик несучого гвинта;  
– у ході проведення фізичного експерименту з несучим 
гвинтом вертольота на режимі косої обдувки отримати 

залежності коефіцієнта підйомної сили ty , пропульсивної сили  tx та 
крутячого моменту mK  від коефіцієнтів режиму роботи несучого 
гвинта µ.  

  
Основні теоретичні положення 

 
Несучий гвинт вертольота призначений для створення 

підйомної сили, сили тяги (пропульсивної сили) та керування 
вертольотом(рис. 1). 

 
Рис. 1. Аеродинамічні сили несучого гвинта: R – повна аеродинамічна 
сила;   Ya – підйомна сила; Хa – пропульсивна сила; Т – сила тяги 

несучого гвинта;  Н – повздовжня сила 
 

Підйомна сила Ya урівноважує вагу вертольота G, пропульсивна 
сила Xa долає силу лобового опору, а керування здійснюється 
зміною величини та напряму сили тяги T несучого гвинта і, за 

Ra 
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у 

Т 

Xa 
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0 α НГ 



 149

рахунок цього, – створення керуючих моментів відносно трьох 
осей зв’язаної системи координат.  Таким чином, несучий гвинт 
вертольота виконує функції крила, двигуна та керуючих поверхонь.   

 Орієнтація несучого гвинта в цілому та лопаті окремо 
відносно повітряного потоку характеризується кутом атаки αнг  та 
кутом азимутального положення лопаті φ.            

Кутом атаки несучого гвинта  αнг називають кут поміж вектором 
швидкості набігаючого потоку і плоскістю обертання втулки 
несучого гвинта(рис. 2).   

 
Кутом азимутального положення лопаті ψ називають кут поміж 

напрямком польоту вертольоту та повздовжньою віссю   
лопаті у даний момент часу(рис. 3).   

 

α >0 
V 
 

V 
α < 0 

 

Рис. 2. До визначення кута атаки 
несучого гвинта 

900 

ω 

ψ= 00 

  1800 

 2700 

V  V  

ψ 

Рис. 3. До визначення кута азимутального 
положення лопатей ψ несучого гвинта 
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Фізична сутність утворення тяги несучого гвинта та його 
реактивного моменту пояснюється двома теоріями – ідеального 
гвинта і елементу лопаті. 

Згідно теорії ідеального гвинта несучий гвинт, обертаючись, 
підсмоктує повітря і відкидає його за плоскість обертання із 
більшою швидкістю. Сила реакції повітря, що відкидається, і є 
собою силу тяги несучого гвинта. 

Теорія елемента лопаті розглядає лопать як крило, здійснююче 
складний рух, який залежить від режиму руху вертольоту. Кожний 
елемент лопаті утворює елементарну силу тяги (проекція повної 
аеродинамічної сили елемента лопаті на вісь обертання), сума яких 
складає силу тяги несучого гвинта.  

Система елементарних сил опору обертанню приводиться до 
пари сил, момент яких називають моментом гальмування. Для 
подолання моменту гальмування до гвинта  необхідно прикласти 
крутячий момент від двигуна. 

Аеродинамічні коефіцієнти сил несучого гвинта: коефіцієнт 
тяги СТ , коефіцієнт підйомної сили tya, коефіцієнт пропульсивної 
сили tхa, коефіцієнт крутячого моменту mK визначаються 
наступними співвідношеннями 
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σρωπ
=

σπωρ
=
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=             (4) 

У виразах (1), (2), (3), (4) : 
F

iFЛ=σ – коефіцієнт заповнення – 

відношення загальної площі всіх лопатей (FЛ ·i) до площі несучого 
гвинта, яку він займає при обертанні (F=πR2); 
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ρ – щільність повітря;  
ω – кутова швидкість обертання несучого гвинта; 
R – радіус несучого гвинта. 
Розрізняють два основних режими роботи несучого гвинта: 

режим осьового обтікання, за якого αнг =±900, та режим косого 
обтікання, за якого αнг ≠ ± 900. 

На режимі осьового обтікання напрям повітряного потоку 
співпадає з напрямом осі обертання втулки гвинта. 

На режимі косого обтікання вісь конуса обертання відхиляється 
від осі втулки. 

Для характеристики режиму роботи гвинта запроваджується 
коефіцієнт режиму роботи несучого гвинта µ. Це безрозмірна 
величина, яка являє собою відношення проекції швидкості потоку 
на плоскість обертання гвинта до колової швидкості кінця лопаті 
гвинта: 

R

V

ω
α=µ нгcos

    (5) 

Аеродинамічні коефіцієнти несучого гвинта залежать від 
режиму роботи гвинта, тобто від коефіцієнта µ та кроку гвинта φ. 

 
Порядок виконання роботи та обробка результатів 

експерименту 
 

Модель 4-х лопатевого несучого гвинта з редуктором 
встановлюється в робочій частині аеродинамічної труби під 
заданим кутом атаки αнг (рис. 4). Гвинтова установка 
(електродвигун) з приладом для вимірювання крутячого моменту 
приводить в обертання модель гвинта та урівноважує крутячий 
момент МК  відповідним відхиленням вантажу G на кут ψ (рис. 4а, 
б).  

Осьове зусилля Х', еквівалентне пропульсивній силі Хa несучого 
гвинта, і нормальне зусилля Y', еквівалентне підйомній силі Ya 
несучого гвинта, вимірюються аеродинамічними вагами АДТ. 

Для заданого кута встановлення лопатей φ та кута атаки 
несучого гвинта αнг , змінюючи коефіцієнт режиму роботи гвинта µ, 
визначити наступні дані: 

- осьові зусилля Х', які еквівалентні пропульсивній силі Х 
гвинта; 
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- нормальні зусилля Y', які еквівалентні підйомній силі Y гвинта; 
- кути Ψ відхилення вантажу G, що еквівалентні крутячому 

моменту МК   гвинта. 

 
Рис. 4. Принципова схема експериментальної установки для визначення 

аеродинамічних характеристик НГ 

Модель НГ 

Робоча частина 
АДТ 

Стренги утримуючого 
пристрою 

А 

Редуктор 

αнг 

V Х

Y

Б Б 

По А  

Гвинтовий пристрій з 
приладом для 
вимірювання 

крутячого моменту 

Гнучка ресора 

Ванта

Ψ 

G 

b  

Шкала відрахунку 
кутів ψ 

По Б  
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По отриманим в ході експерименту значенням осьових зусиль 

Х', нормальних зусиль Y' та кутів Ψ розрахувати коефіцієнти 
пропульсивної сили tх, підйомної сили  ty, крутячого моменту mK , 
використовуючи наступні співвідношення: 
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M
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K .  (8) 

У цих формулах: 
             Х0 та Y0 – початкові показання аеродинамічних ваг; 
             Хуп – сила лобового опору утримуючого пристрою 

(державки) – визначається по графіку додатка 4; 
           Х' – поточні значення осьових зусиль; 
           Y' – поточні значення нормальних зусиль; 
           Ψ – поточні значення кутів відхилення вантажу, який 

урівноважує крутячий момент. 
Коефіцієнт режиму роботи несучого гвинта   визначається в 

залежності від швидкості повітряного потоку в аеродинамічній 
трубі(контролюється показаннями мікроманометру): 

( )
нгR

Kc

R

V α
ω

α−α
ρ

=
ω

α=µ cos

2

cos
0

нг    (9)  

За результатами розрахунків побудувати залежності 
аеродинамічних коефіцієнтів ty , tx , mK  від коефіцієнтів режиму 
роботи несучого гвинта µ, якісний вигляд яких надано на рис. 5.  
         У висновках по роботі слід проаналізувати характер зміни 
побудованих залежностей та пояснити фізичну сутність впливу на 
них коефіцієнту режиму роботи. 
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Питання для самоконтролю 

 
1. Поясніть призначення та принцип роботи несучого гвинта 
вертольоту. 
2. Назвіть основні геометричні параметри несучого гвинта. 
3. Назвіть основні кінематичні характеристики несучого гвинта. 
4. Що розуміють під кутом атаки несучого гвинта ? 
5. Яка лопать зветься наступаючою, а яка – відстаючою ? 
6. Як створюється тяга несучого гвинта? 
7. Чому виникає реактивний момент при обертанні несучого 
гвинта ? 
8. Яким чином здійснюється компенсація реактивного моменту ? 
9. За яким принципом здійснюється класифікація вертольотів ? 
10. Що розуміють під підйомною силою несучого гвинта ? 
11. Що таке пропульсивна сила несучого гвинта ? Як вона 
визначається ? 
12. Написати та пояснити формулу крутячого моменту. В чому 
полягає сутність режиму осьового обтікання несучого гвинта ? 
13. Охарактеризуйте режим косого обтікання несучого гвинта. 
14. Назвіть режими польоту, які відповідають режиму осьового 
обтікання несучого гвинта. 
15.  Чим пояснюється маховий рух лопатей НГ ? 
16.  З якою метою застосовується шарнірне кріплення лопатей ? 

0.2 

txa 

0.4 0.6 

mK 

0.2 

0.4 

tya 

0 

µ
 

ty 

mK 

tx 

Рис. 5. Залежності аеродинамічних характеристик несучого гвинта від 
коефіцієнту режиму роботи 
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17.  З якою метою застосовується горизонтальний шарнір лопаті 
несучого гвинта ? 
18.  З якою метою застосовується осьовий шарнір лопаті несучого 
гвинта ? 
19.  Показати та пояснити зони, пов’язані із критичними режимами 
обтікання НГ. 
20.  Що таке коефіцієнт режиму роботи НГ ? 
21.  Як здійснюється управління вертольотом класичної схеми по 
крену ? 
22.  Як здійснюється управління вертольотом у курсовому каналі 
(класична схема) ? 
23.  Як здійснюється управління вертольотом співосної схеми у 
курсовому каналі ? 
24.  Розкажіть порядок виконання лабораторної роботи по 
визначенню аеродинамічних характеристик НГ. 
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Додаток 1. 
                   МІЖНАРОДНА СТАНДАРТНА АТМОСФЕРА                                            

                      /ГОСТ 4401-81/ 
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0 
500 
1000 
2000 
3000 
4000 
5000 
6000 
7000 
8000 
9000 
10000 
11000 
12000 

288,15 
284,90 
281,65 
275,15 
268,65 
262,16 
255,67 
249,18 
242,70 
236,21 
229,73 
223,25 
216,77 
216,67 

1,0132+5 
9,5461+4 
8,9876+4 
7,9501+4 
7,0121+4 
6,1660+4 
5,4048+4 
4,7217+4 
4,1105+4 
3,5651+4 
3,0800+4 
2,6499+4 
2,2699+4 
1,9399+4 

1,225+0 
1,167+0 
1,111+0 
1,006+0 
9,092-1 
8,193-1 
7,364-1 
6,601-1 
5,900-1 
5,257-1 
4,670-1 
4,135-1 
3,648-1 
3,119-1 

1,000 
9,76-1 
9,52-1 
9,06-1 
8,61-1 
8,17-1 
7,75-1 
7,34-1 
6,94-1 
6,55-1 
6,17-1 
5,80-1 
5,45-1 
5,04-1 

340,2 
338,3 
336,4 
332,5 
328,5 
324,5 
320,5 
316,4 
312,3 
308,1 
308,8 
299,5 
295,1 
295,1 

1,7894-5 
1,7737-5 
1,7579-5 
1,7260-5 
1,6938-5 
1,6612-5 
1,6282-5 
1,5949-5 
1,5612-5 
1,5271-5 
1,4926-5 
1,4577-5 
1,4223-5 
1,4216-5 

1,46-5 
1,52-5 
1,58-5 
1,71-5 
1,86-5 
2,03-5 
2,21-5 
2,41-5 
2,64-5 
2,90-5 
3,19-5 
3,52-5 
3,90-5 
4,56-5 

9,8066 
9,8051 
9,8036 
9,8005 
9,7974 
9,7943 
9,7912 
9,7882 
9,7851 
9,7820 
9,7789 
9,7759 
9,7728 
9,7099 
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Додаток 2 
 

 
 

Залежність коефіцієнту в’язкості повітря  ν від тиску та температури 
 
 

Додаток 3 
 
 

 
 

Графік для визначення щільності повітря в залежності від 
атмосферного тиску та температури 
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Додаток 4 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

∆Х ,кг 

0 

0.05 

0.1 

0.15 

50 (а-а0) • k, мм 
•К 

. Тарувальний графік залежності сили лобового опору 
утримуючого пристрою ∆Х від швидкісного напору q=(a-

a0)k   (у показаннях мікроманометру) 
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Додаток 5 

 
 
 
 

A α alpha ☺ N ν nu 

B β beta ☻ Ξ ξ xi 

Г γ gamma ☼ O ο omicron 

∆ δ delta ☺ П π pi 

E ε epsilon ☻ P ρ rho 

Z ζ zeta ☺ Σ σ sigma 

H η eta ☼ T τ tau 

Θ θ theta ☺ Y υ upsilon 

I ι iota ☻ Ф φ phi 

K κ kappa ☼ X χ chi 

Λ λ lambda ☺ Ψ ψ psi 

M µ mu ☻ Ω ω omega 

 
Грецький алфавіт(великі та малі літери) з англійським прочитанням 
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Додаток 6 
 
 

КАФЕДРА АЕРОДИНАМІКИ ТА БЕЗПЕКИ ПОЛЬОТІВ ЛА 
 

Звіт з  лабораторної  роботи:  
            

"ВИЗНАЧЕННЯ АЕРОДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ПОВІТРЯНИХ ГВИНТІВ" 

 
студента ________н.гр. ФЛА АКІ     ___________________________  
                                                                             (прізвище,  ініціали ) 
МЕТА РОБОТИ____________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
ОБ'ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ : __________________________________ 
 
ОБЛАДНАННЯ ТА  ВИМІРЮВАЛЬНА АПАРАТУРА:__________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
УМОВИ ЕКСПЕРИМЕНТУ:   Ратм ____Па;  Т ____ 0К; ρ ____ кг/м3; 
 
  υ_____ м2/с; К ______ ;  D _____ м; nc _____ об/с ;    φ______ град; 
 
   Gb _____ кГсм;    
___________ ;   
__________  ;  ___________ ;  
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СХЕМА УСТАНОВКИ 
 

 
 
 
                                        ФІЗИЧНА МОДЕЛЬ ЯВИЩА 
 

 
 

Б Б 

По А  

Гвинтовий пристрій з 
приладом для 

вимірювання крутячого 
моменту 

Гнучка ресора 
Вантаж 

ψ 

G 

b  

Шкала відрахунку 
кутів ψ 

По Б  

V 

V 

φ 

dX 

dP 

 
α 

Vr 

W 

β 

V 

Обертаючий момент від 
двигуна на вал  обертання 

повітряного гвинта 

dR 

 Утворення сили тяги dP та лобового опору dX  
на елементі лопаті повітряного гвинта 
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РОЗРАХУНКОВІ  ФОРМУЛИ 
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ПРОТОКОЛ   ЕКСПЕРИМЕНТУ 
 
                             а0  =_________             Х утр.пр =_________ кГс.        
 
№ 
п/ 
п 

             №    заміру 

Параметри 

 
1 
 

 
2 

 
3 
 

 
4 
 

 
5 
 

 
6 
 

 
7 
 

 
8 
 

 
9 
 

 
10 

1 а 
          

2 (а – а0) 
          

3 0( )a a−  
          

4 λ  
          

5 Х′ 
          

6 Хутр. пр. 
          

7 Х=(Х+Хутр пр.)–Х′ 
          

8 α  
          

9 ψ                  , град. 
          

10 sin ψ 
          

11 β  
          

12 η 
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                                               ВИСНОВКИ 
 
 
 
 
Підпис виконавця _________ Робота 

зарахована_________________ 
                      (підпис викладача, дата) 

 
 

Додаток 7 
 

 
 
Примітка: Графіки за результатами проведеного у лабораторній 

роботі  експерименту виконуються на окремому 
аркуші міліметрового  паперу розміром А4 або А5(в 
залежності від кількості та розмірів графіків) простим 
олівцем. Надписи червоного кольору робити 
забороняється. Обов'язково наносити точки, отримані 
в експерименті . Усереднююча   крива проводиться за 
правилами апроксимації і повинна відповідати 
дійсному закону  зміни досліджуваної величини. 

0.4 0 0.8 
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φ = const 
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,α β η

α
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ηηηη

     Графік нормальних характеристик повітряного гвинта 
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