
(7) тәуелділігін параметрлердің берілген мәндерін қойып 
тұтқырлықтың температураға байланысты тұрғызылған 
графигіне салсақ, осы екі қисықтың қиылысу нүктесін 

табамыз: 𝑇 ≈ −2.3℃, 𝜂 ≈ 0.42 кг/(м ∙ с) (төмендегі суретке 

қараңыз). 
 

 
 

Сурет 150 
 

e) Қысымдар айырымын табу. Бұл үшін Хаген-Пуазейль 

ағынының келесі заңдылығын пайдаланымыз: 
 

�̇� =
𝜋

8

𝑅4

𝜂

∆𝑝

𝑙
= −

𝜋

8

𝑅4

𝜂

𝜕𝑝

𝜕𝑧
⇒ −

𝜕𝑝

𝜕𝑧
=

8�̇�𝜂

𝜋𝑅4
= 8𝜂

𝑈

𝑅2

= 0.4032
бар

км
. 

 

4.2-3-есеп. Құбырдағы тербелмелі ағын 

 
Тығыздығы 𝜌 және тұтқырлығы 𝜇 сығылмайтын 

ньютондық сұйықтың шексіз ұзын түзу құбыр арқылы ағыны 
периодты қысым өзгерісіне ұшырайды. Құбырдың радиусы 



𝑅. Қысымның өзгеруі 𝜕𝑝 𝜕𝑧⁄ = −𝑝𝐾 cos(𝜔𝑡) заңдылығымен 

берілген, мұндағы 𝐾 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. 
 

 
 

Сурет 151 

 

Сұйықтың орнықталған тербелмелі ағыны 

қарастырылады. Массалық күштерді ескермей, құбырдағы 
жылдамдықтың таралуын есептеңіз. 

 

Берілгендері: 𝐾, 𝑅,𝜌, 𝜂. 
 
4.2-4-есеп. Куэтт-Пуазейль ағыны 

 
Екі параллель горизонталь қалақшалар бір-бірінен 𝑙 

қашықтықта орналасқан. Қалақшалар арасында тұтқырлығы 
𝜇 сұйық ағады. Сонымен қатар, жоғарғы қалақша өзіне 

параллель және 𝑥 осінің өсу бағытында 𝑉 жылдамдықпен 

қозғалады. қалақшалардың ұзындығы бойынша қысым 
градиентін, әрбір қалақшаның бетіндегі 𝜏 үйкеліс кернеуін 

және қуыстың биіктігі бойынша 𝜏 = 0 болатын 𝑧 

координатасын анықтаңыз. Қалақшалардың бірлік еніне 
сәйкес шығын 𝑄-ге тең. 

 

 
 

Сурет 152 



 
Берілгендері: 𝑙 = 8 мм,𝜇 = 0.2 Па ∙ с, 𝑉 = 1,5 м с⁄ , 𝑄 =

20 л с⁄ . 

 
4.2-5-есеп. Куэтт-Пуазейль ағынын әртүрлі 

сұйықтар үшін салыстыру 

 
Тығыздығы 𝜌 тұрақты сұйық 𝑥 және 𝑧 бағыттары 

бойынша шексіз созылған екі параллель пластиналар 
арасымен ағады. Жоғарғы пластина тұрақты �⃗⃗� 𝑤 = 𝑈�⃗�𝑥 

жылдамдығымен суретте көрсетілген бағытта қозғалады. 
Пластинаның қозғалысы және қысымдар айырымы 𝜕𝑝 𝜕𝑥⁄ =
−𝐾 орнықталған Куэтт-Пуазейль ағынын тудырады. 

 

 
 

Сурет 153 

 
Массалық күштерді ескермегей: a) диссипация Ф 

функциясын және б) пластиналар арасындағы бірлік ұзындық 

пен ендікте бірлік уақытта диссипацияланған энергия 𝐸𝐷 
мәнін: 1) ньютондық; 2) реологиясы төмендегі заңдылықпен 

анықталатын 𝜏𝑖𝑗 = −𝑝𝛿𝑖𝑗 + 2𝛼𝑒𝑖𝑗 + 4𝛽𝑒𝑖𝑘𝑒𝑘𝑗 сұйықтар, және 

3) Бингам заңына бағынатын материал (𝜃, 𝜂1, 𝐺) үшін 

анықтаңыз. 



𝐾 > 0, 𝑈 > 0 және ℎ параметрлерінің нақты мәндері 

үшін материалдық константаларды ,, ,
1
 және  өзгерте 

отырып, алынған нәтижелерді салыстырыңыз. 

Берілгендері: ℎ, 𝑈, 𝐾, ,,
1
,,, = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. 

 
 

Жаттығулар 

 

1. Ұзындығы 𝐿 = 1м, диаметрі 10 мм горизонталь 

түтік бойымен температурасы Т = 2880К глицерин ( =
11.37 ∙ 10−3 Па ∙ с,  = 1260 кг/м3) Р = 3530 Па қысымдар 

айырымы салдарынан тасымалдануда. Глицериннің 

шығынын, құбыр қабырғасындағы кернеуді және Рейнольдс 
санын табыңыз. 

2. Диаметрі 150 мм құбыр бойымен 60 л/с шығынмен 
су тасымалданып жатыр. Құбырдың 𝐿 = 24 м ұзындығында 

қысымдар айырымы 120 мм су бағ. (1200 Па) тең. Құбырдың 

кедергі коэффициентін  анықтаңыз. 
3. Сұйық қозғалмайтын параллель пластиналар 

арасымен ламинарлы режимде ағып жатыр. Пластиналардың 
арасы 𝑙 болса, онда жергілікті жылдамдық орташа 

жылдамдыққа тең болатындай биіктік бойындағы 𝑦 
координатасын табыңыз. 

4. Диаметрі 𝑑 құбыр бойымен кинематикалық 

тұтқырлығы   болатын сұйық ағып жатыр деп есептеп, 
ондағы екпіннің (напор) 𝐻 жоғалуын анықтаңыз. Құбырдың 
ұзындығын 𝐿 және ағыстың орташа жылдамдығын 𝑉 деп 

алыңыз. Параметрлердің келесі мәндерінде: 𝑑 = 10 мм, 𝐿 =

10 м, 𝑉 = 5 м/с,  = 4.510−3 м2/с есептеулер жүргізіңіз. 

5. Құбырдың бойымен оның көлденең қимасының 
ауданы 𝑆 мәнінен 𝑠 (𝑆𝑠 ) мәніне дейін біртіндеп кішірейеді. 

Осы қималардың қайсысында Рейнольдс саны үлкен мәнге ие 
болады. 



6. Тұтқырлы сұйық екі конценртрлік түтіктер (осьтері 
беттесетін түтіктер) арасындағы қуыспен ағып жатыр. 
Ағысты ламинарлы деп есептеңіз. Түтіктердің осінен 

жылдамдығы ең үлкен мәнге ие болатын сұйық қабатына 
дейінгі арақашықтықты және жылдамдықтың мәнін 

анықтаңыз. 
7. Жоғары атқылап тұрған тұтқыр сұйықтың ағыс 

жылдамдығы мен осы сұйық ағынының әсерінен бір орнында 

қалықтап тұрған кішкентай шардың салмағы арасындағы 
байланысты табыңыз. 

8. Шарды тұтқыр сұйықтың ағып өтуі кезінде беттік 
кедергі коэффициенті Рейнольдс санының 800 және 300000 
аралығындағы мәндерінде тұрақты болатындығын ескеріп, 

ағыстың салдарынан бір орнында қалықтап тұрған шардың 
салмағы ағыс жалдамдығының алтыншы дәрежесіне 

пропорционалды екендігін көрсетіңіз. 
9. Ағысты ламинарлы деп есептеп, сұйықтың түтік 

арқылы 𝑄 шығынмен ағуын қамтамасыз ететін күшті 

анықтаңыз. Сұйықтың тұтқырлығы , түтіктің ұзындығы 𝐿 

және диаметрі 𝑑 алыңыз.  

Есептеулерді мұнайдың келесі параметрлері үшін 
жүргізіңіз: 𝑄 = 5.5 л/с,  = 1.0 Нс/м2, 𝐿 = 1.0 км, 𝑑 =
75 мм. 

10. Кинематикалық және динамикалық тұтқырлық 
коэффициенттері  және  болатын сұйық 𝑝/(𝑔) 

пьезометриялық биіктіктен ұзындығы 𝐿, диаметрі 𝑑 түтік 
арқылы ауырлық күшінің әсерінен ағып жатыр. Сұйық 

шығынын табыңыз. 
Есептеулерді керосиннің келесі параметрлері үшін 

жүргізіңіз:  = 3.9 ∙ 10−6 м2/с,  = 3.2 ∙ 10−3 Нс/м2, 𝑝/(𝑔) =
1 м, 𝐿 = 100 м, 𝑑 = 6 мм. 

11. Егер құбыр қабырғасындағы жанама кернеудің, 

динамикалық тұтқырлықтың және меншікті салмақтың 
мәндері сәйкесінше ,  және  болса, онда қысым градиентін, 



орташа жылдамдықты және Рейнольдс санын табыңыз. 
Құбырдың диаметрін 𝑑 деп алыңыз. 

Есептеулерді глицериннің келесі параметрлері үшін 
жүргізіңіз:  = 200 Н/м2,  = 7 пуаз,  = 1.3 г/см3, 𝑑 =
10 см. 

12. Сұйықтың радиусы 𝑟 болатын дөңгелек құбыр 
бойындағы ламинарлы ағысы үшін көлденең қима бойынша 

қабырғадан бастап санағандағы орташа жылдамдықтың 
орнын табыңыз. 

13. Динамикалық тұтқырлығы  болатын сұйық 
арақашықтығы ℎ параллель пластиналар арасымен ағады. 

Егер пластиналардың арақашықтығының дәл ортасында 
жылдамдық мәні 𝑉 болса, онда ағыс бағыты бойынша қысым 

градиенті қандай болатындығын табыңыз. Сонымен қатар 
ағыстың орташа жылдамдығын 𝑉орт табыңыз. 

Есептеулерді мұнайдың келесі параметрлері үшін 

жүргізіңіз:  = 8.35 пуаз, ℎ = 2 см, 𝑉 = 6 м/с. 
14. Тұтқырлығы  сұйық диаметрі 𝑑 болатын құбыр 

бойымен ағып жатыр. Ағыстың орташа жылдамдығы 𝑉орт. 𝐿 

арақашықтықтан кейін қысымның құлауын және құбыр 
қабырғасынан ℎ арақашықтықтағы сұйық жылдамдығын 

анықтаңыз. 
Есептеулерді мұнайдың келесі параметрлері үшін 

жүргізіңіз:  = 0.048 кг/(м ∙ с), 𝑑 = 50 мм, 𝑉орт = 0.12 м/с, 

ℎ = 10 мм. 

15. Сығылмайтын тұтқыр сұйық екі үлкен параллель 
пластинаның арасында орналасқан (Сурет 154). Астыңғы 
пластина бекітілген және үстіңгі пластина U жылдамдықпен 

қозғалады. Пластина арасындағы жылдамдықтың таралуы 
сызықты және келесі түрде өрнектеледі 

𝑢 = 𝑈
𝑦

𝑏
 



а) көлемдік ұлғаю жылдамдығын (жылдамдық 
дивергенциясы); б) құйын векторын; в) бұрыштық 
деформация жылдамдығы  𝑒𝑥𝑦  есептеңіз.  

 

 
Сурет 154 

 

16. Сығылмайтын тұтқыр сұйық өзектес цилиндрдің 
сақиналы қуысында орналасқан (Сурет 155). Ішкі цилиндр 

бекітілген, ал сыртқы цилиндр ω - бұрыштық жылдамдықпен 
айналады. Қуыстағы жалдамдықтың таралуы суретте 

көрсетілгендей сызықты деп қарастырылады. Суретте 
көрсетілген элементар кішкентай төртбұрыш үшін γ - 
бұрышының сұйық ағысы әсерінен өзгеру жылдамдығын 𝑒𝑥𝑦  

табыңыз. Есептің жауабын r0, ri ,𝜔 − ға қатысты өрнектеңіз.  

 

 
Сурет 155 

 

17. Екі жазық пластинаның арасындағы тұтқыр 
сұйықтың екі өлшемді ағысы кезінде жылдамдық 

параболалық түрде таралады (Сурет 156) 



𝑢 = 𝑈с [1 − (
𝑦

ℎ
)

2

];     𝑣 = 0. 

 
Егер мүмкін болса, сәйкес ағын функциясы мен 

жылдамдық потенциалын табыңыз. 

 

 
Сурет 156 

 

18. Тұтқырлығы µ = 0,4 Н ∙ с/м2   және тығыздығы ρ =
900 кг/м3  болатын май диаметрі D = 0.02 м  болатын 

құбырда ағып жатыр. Егер құбыр 𝑥1 = 0 және 𝑥2 = 10 м 

горизонталь орналасқан болса, 𝑄 = 2 ∙ 10−5 м3/с шығынмен 
ағысты айдау үшін қысымдар айырмашылығы 𝑝1 − 𝑝2   

қандай болуы керек?   
19. Сығылмайтын тұтқыр сұйық горизонталь 

орналасқан шексіз параллель пластиналар арасында 

орналасқан (Сурет 157). Екі пластина бір-біріне қарама-қарсы 
бағытта суретте көрсетілгендей U1 және U2 жылдамдықпен 
қозғалады. Қысым градиенті х-бағытында нөлге тең және 

сұйық салмағының әсерінен тек массалық күштің әсері бар. 
Ағысты ламинар деп қарастырыңыз. Навье-Стокс теңдеуін 

пайдаланып пластиналар арасында жылдамдықтың таралуын 
сипаттайтын өрнекті қорытып шығарыңыз.   

 



 
Сурет 157 

 
20. Тығыздықтары бірдей тұтқырлықтары әртүрлі екі 

араласпайтын, сығылмайтын, тұтқыр сұйық шексіз екі 
параллель пластиналар арасында орналасқан (Сурет 158). 

Астыңғы пластина бекітілген, ал үстіңгі пластина тұрақты U 
жылдамдықпен қозғалады. Екі сұйықтың жанасу бетіндегі 
жылдамдықты анықтаңыз. Жауапты U, µ1 және µ2 арқылы 

өрнектеңіз. Сұйық ағысы үстіңгі пластинаның қозғалысы 
әсерінен ғана болады, х бағытында қысым градиенті жоқ. 

Сұйық жылдамдығы және үйкеліс кернеуі екі сұйықтың 
жанасу бетінде үзіліссіз. Ағысты ламинарлы деп 
қарастырыңыз.  

  
 

Сурет 158 

 
21. Екі параллель пластина арасындағы сығылмайтын 

тұтқыр сұйық ағысы астыңғы пластинаның қозғалысы мен 

қысым градиенті 
𝜕𝑝

𝜕𝑥
 әсерінен орын алады (Сурет 159). Осы 

ағыс үшін 𝑃 = − 
𝑏2

2𝜇𝑈  

𝜕𝑝

𝜕𝑥
  өлшемсіз параметрі берілген, 



мұндағы 𝜇-сұйық тұтқырлығы.  𝑃 = 3 болғанда өлшемсіз 
жылдамдықтың таралуы графигін салыңыз. Осы ағыс үшін 

қай жерде жылдамдық максималды мәнге ие болатынын 
анықтаңыз.  
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22. Екі шексіз пластиналар бір-бірінен b қашықтықта 
горизонталь түрде параллель орналасқан (Сурет 160). Осы 
пластиналар арасында тұтқыр сұйық орналасқан. Астыңғы 

пластина бекітілген ал үстіңгі пластина U жылдамдықпен 
оған параллель қозғалады. Ағыс үстіңгі пластинаға сұйықтың 

жабысуы әсерінен орын алады. Ағыс бағытындағы қысым 
градиенті нөлге тең. а) Навье-Стокс теңдеуінен пластиналар 
арасындағы жылдамдықтың таралуын анықтаңыз. б) Бірлік 

ені үшін пластиналар арасындағы шығын өрнегін 
анықтыңыз. Жауабыңызды U және b арқылы өрнектеңіз. 
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3 - ТАРАУ 
 

ГАЗ ДИНАМИКАСЫ 
 

5. Газдың орнықталған және орнықталмаған 

ағысы 
 

5.1. Газдың орнықталған ағысы 
 

5.1-1-есеп. Дыбыс жылдамдығына дейінгі ағысқа 

батырылған пластинаға әсер ететін күш 

 
Суретте көрсетілгендей ауа [1] үлкен ыдыстан көлденең 

қимасы ауданы 𝑏 × 𝐻 тіктөрбұрыш болатын түтік арқылы 

ағып шығып жатыр. Ал түтіктің ішіне көлденең қимасы 𝑏 ×
𝐻/2, ұшы үшкір пластина ауа ағынына қарсы қойылған 

(батырылған). Ауаны тұтқырсыз газ деп қарастыруға болады 

және пластинаны ұстап тұратын бекіткіш [3] қимадан 
әлдеқайда алыс орнатылған. 
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Газдың [1] ыдыс пен [3] қима арасындағы ағысы 
изоэнтропиялық деп есептеледі және ыдыстағы қысымның 

қоршаған орта қысымына қатынасы мынадай 
𝑝1 𝑝0

⁄ = 4. 

Сонда: 



а) газдың [3] қимадағы жылдамдығы 𝑢3 мен қысымын 
𝑝3  анықтаңыз; 

б) [2] қимадағы қысым мен жылдамдықты 𝑝2 , 𝑢2 және 

Мах санын 𝑀2 табыңыз; 

в) газдың пластинаға әсер ететін күштің х құраушысын 
табыңыз; 

г) мына табылған функциялардың графиктерін салыңыз 

𝑀(
𝑥

𝑙
), 𝑝(

𝑥

𝑙
), 𝑢(

𝑥

𝑙
). 

 

Берілгендері: 𝑝1 = 4 бар, 𝑇1 = 300 К, 𝛾 = 1.4, 𝑅 =
287 Дж (кг ∙ К)⁄ . 

 

Шешуі 
а) Жылдамдық 𝑢3 пен қысымды 𝑝3  анықтау. 

𝑀3 = 1 болғандықтан ыдыстағы ауа қысымының 

қоршаған орта қысымына қатынасы – критикалық екендігін 
көреміз: 

 
𝑝1 𝑝0⁄ = 4 

 
сондықтан қысымдардың қатынасы критикалық болып 
саналады: 

 

𝑝3

𝑝1

=
𝑝

𝑝𝑡

= (
2

𝛾 + 1
)

𝛾
𝛾−1

= 0.528 ⇒ 𝑝3 = 2.112 бар. 

 
Шыға беріс қимадағы дыбыс жылдамдығы: 

 

𝑎3

𝑎1

=
𝑎∗

𝑎1

= √
2

𝛾 + 1
= 0.913, 

 

𝑎1 = 𝑎𝑡 = √𝛾𝑅𝑇1 = 347 м/с ⇒ 



 
𝑢3 = 𝑎3 = 0.913𝑎𝑡 = 317 м/с 

б) [2] қимадағы ағын мөлшері. Критикалық [3] қиманың 
ауданы: 

 
𝐴∗ = 𝐴3 = 0.5𝑏𝐻, 

 
сондықтан [2] қима үшін мынаны жазуға болады: 

 
𝐴∗

𝐴2

=
𝐴3

𝐴2

=
1

2
. 

 
Бұл табылғандар үшін кестеден мыналарды аламыз: 

 

𝑀2 = 0.306,𝑝2 𝑝𝑡⁄  = 0.937 ⇒ 𝑝2 = 3.748 бар. 
 

Бұдан басқа: 

 
𝑎2 𝑎𝑡⁄ = 0.991 ⇒ 𝑎2 = 344 м/с. 

 
Ағыс жылдамдығы: 

 
𝑢2 = 𝑀2𝑎2 = 105 м/с. 

 

в) Пластинаға әсер етуші күшті табу. 
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Тұрақталған ағын үшін импульстің сақталуы 



 

−𝜌2 𝑢2
2 𝐴2𝜏2 + 𝜌3 𝑢3

2 𝐴3𝜏3 = 𝑝2𝐴2 𝜏2−𝑝3 𝐴3𝜏3 − �⃗� 

түрінде жазылады. 
𝜏1 = 𝜏2 = �⃗�𝑥 болуы себепті 𝐹𝑥 шамасы пластина бетіне әсер 

ететін �⃗� күшінің жалғыз ғана нөлдік емес құраушысы болып 

табылады. Канал қабырғасында кернеу 𝑡 = −𝑝�⃗⃗� тензоры �⃗�𝑥 
векторына перпендикуляр. Жоғарыдағы теңдеудің екі жағын 

да �⃗�𝑥 векторына скаляр көбейту арқылы мынаны аламыз: 

 
𝐹𝑥 = 𝜌2 𝑢2

2 𝐴2 − 𝜌3 𝑢3
2 𝐴3 + 𝑝2 𝐴2−𝑝3 𝐴3 

 
және 𝜌𝑢2 = 𝜌𝑀2𝑎2 = 𝜌𝑀2𝛾𝑝/𝜌 = 𝛾𝑀2𝑝 екенін ескеріп, 

 

𝐹𝑥 =
1

2
𝑏𝐻(2𝛾𝑀2

2𝑝2 − 𝛾𝑀3
2 𝑝3 + 2𝑝2 −𝑝3) ⇒ 

 
𝐹𝑥

𝑝2
1
2 𝑏𝐻

= [2(𝛾𝑀2
2 + 1) −

𝑝3

𝑝2

(𝛾𝑀3
2 + 1)]. 

 
𝑝3 /𝑝2 = 2.112/3.748 = 0.5635 болғандықтан, 

 
𝐹𝑥

𝑝2
1
2

𝑏𝐻
= 0.9098. 

шығады. 

г) 𝑀(
𝑥

𝑙
), 𝑝(

𝑥

𝑙
), 𝑢(

𝑥

𝑙
) функцияларының графигін салу. 

 

𝑥/𝑙 𝐴∗/𝐴 𝑀 𝑝/𝑝𝑡 𝑎/𝑎𝑡 𝑢/𝑎𝑡 

0 0.500 0.31 0.94 0.991 0.307 

0.25 0.571 0.36 0.915 0.987 0.355 

0.50 0.667 0.43 0.88 0.982 0.422 

0.75 0.800 0.56 0.81 0.971 0.534 

1 1 1 0.53 0.913 0.913 



 
(𝑝𝑡 = 𝑝1 = 4 бар,𝑎𝑡 = 𝑎1 = 347 м/с екендігін ескергенде) 

 
Қима аудандары арасындағы белгілі қатынасты пайдалана 

отырып, 
 

𝐴∗

𝐴(𝑥/𝑙)
=

1

2 − 𝑥/𝑙
 

 

газ динамикасы кестесінен 𝑀(
𝑥

𝑙
), 𝑝(

𝑥

𝑙
), 𝑢(

𝑥

𝑙
) функцияларының 

таралуын оңай алуға болады. Төменде осы функциялардың 

графигі көрсетілген. 
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5.1-2-есеп. Жылу алмасу жүретін каналдағы ағын 

 
Екі үлкен ыдыс көлденең қимасы 𝐴 болатын жіңішке 

каналмен жалғанған және бір ыдыстан екінші ыдысқа дейінгі 
аралықтағы (яғни канал ішінде) ауа ағысы орнықталған деп 
саналады. Қысымы 𝑝𝑡1 , температурасы 𝑇𝑡1 бірінші ыдыстағы 



ауа қысымы 𝑝4  екінші ыдысқа изэнтропиялық ағып барады. 
[2] қимадағы қысым 𝑝2  мен температура 𝑇2 белгілі. [2] және 

[3] қималар арасына [3] қиманың температурасы [2] қиманың 

температурасынан екі есе артық болатындай етіп 𝑄 жылу 
мөлшері берледі. Ауаны идеалды газ деп санауға болады. 

Мах саны барлық жерде бірден кіші, яғни ауа ағысы дыбысқа 
дейінгі ағыс деп қарастырылады. Сонда: 
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а) [2] қимадағы ауаның жылдамдығын, тығыздығын 

және массалық шығынын анықтау керек; 
б) [3] қимадағы ауа қысымын, температурасын және 

каналға бірлік уақытта берілетін жылу мөлшерін анықтаңыз; 
в) толық температураны 𝑇4 және тығыздықтардың 

қатынасын 𝜌𝑡1/𝜌4  табу керек. 
 

Берілгендері: 𝛾, 𝑅, 𝑐𝑝, 𝑝𝑡1 , 𝑇𝑡1, 𝑝2 , 𝑇2, 𝑇3 = 2𝑇2, 𝐴, 𝑝4 . 

 
5.1-3-есеп. Лаваль түтікшесінің кеңейетін бөлігінде 

пайда болатын соқпа толқын 

 
Тұтқырсыз газ тежелу қысымы 𝑝𝑡 = 2 бар және тежелу 

температурасы 𝑇𝑡 = 500К болатын үлкен ыдыстан Лаваль 

түтікшесі арқылы ағып шығып жатыр. Газдың адиабата 
көрсеткіші 𝛾 = 1.4 және түтікшенің критикалық қимасының 

ауданы 𝐴𝑒 тең. Ал Лаваль түтікшесі көлденең қимасы 𝐴3 =
5𝐴𝑒 тұрақты болатын құбыр арқылы екінші бір үлкен ыдысқа 
жалғанған. Лаваль түтікшесінің кеңейетін 𝐴1 = 2𝐴𝑒 



қимасында тік соқпа толқын пайда болады. Тік соқпа толқын 
аймағы мен екінші үлкен ыдыстағы араласу жүретін 
аймақтарды қоспаған жерлердің барлығында ауаның ағысы 

изоэнтропиялық деп саналады. Сонда: 
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а) соқпа толқынға дейінгі және кейінгі Мах 𝑀1, 𝑀2 

санын, қысымды 𝑝1, 𝑝2  және температураны 𝑇1, 𝑇2 анықтау 

қажет; 
б) құбыр ішіндегі Мах 𝑀3 санын, қысымды 𝑝3  және 

температураны 𝑇3 анықтау қажет; 

в) екінші ыдыстағы тежелу температурасын 𝑇4 және 

қысымын 𝑝4  табу керек. 
 

Берілгендері: 𝑝𝑡, 𝑇𝑡, 𝛾, 𝐴1/𝐴𝑒, 𝐴3/𝐴𝑒. 
 

5.1-4-есеп. Дыбыс жылдамдығынан жоғары 

ағыстағы доғал дене 
 

Суретте көрсетілгендей 
осьтік симметриялы ұшы доғал 

денені тұтқырсыз газ дыбыс 
жылдамдығынан артық 

жылдамдықпен ағып өтіп жатыр. 
Газдың денеден алыс жердегі 
қысымы 𝑝∞, және Мах саны 

𝑀∞ > 1 бірден артық. 

                          Соқпа    

                                 толқын                                
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Тежелу нүктесіндегі қысымды және температураны 
табу керек. Соқпа толқынға дейінгі ағысты изоэнтропиялық 
деп санауға болады. 

Берілгендері: 𝛾, 𝑀∞, 𝑝∞, 𝑇∞. 

 

5.1-5-есеп. Жылдамдығы жоғары поездың 

туннельдегі қозғалысы 

 
Жоғары жылдамдықты поезд туннель ішімен тұрақты 

𝑢 𝑇 жылдамдықпен қозғалып бара жатыр. Суретте 
көрсетілгендей алдыңғы вагонды ауа ағып өтіп жатыр – 

алғашында ағыс вагонның тұмсығынан ажырап, соңынан 
вагон қабырғасына қарай жанасады, сонымен қатар ағыстың 
кішірею коэффициенті 𝛼 < 1 тең. Ауаның тұтқырсыздығын 

және сығылатындығын ескеру қажет. 

Поездан алыс [1] қимадағы 
қысым 𝑝1 мен тығыздық 𝜌1 

белгілі және жылдамдық 
мынадай 𝑢1 ≠ 𝑢 𝑇. Сонда: 

а) [1] және [2] қималар 
арасындағы ауа ағысын 

изоэнтропиялық деп санап 
[2] қимадағы жылдамдықты 

𝑢2, қысымды 𝑝2  және 
тығыздықты 𝜌2  анықтау 

қажет; 
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б) [2] және [3] қима арасына 𝑝3  қысым белгілі деп 

импульстің сақталуынан 𝑢3 жылдамдықты табыңыз. 

 

Берілгендері: 𝑢1, 𝑝1, 𝜌1, 𝐴, 𝑘, 𝛼, 𝑢𝑇 . 

 

5.1-6-есеп. Газдың саңылау арқылы ағып шығуы 

 



Көлденең қимасы 𝐴1 болатын құбырдан қимасы 𝐴2 
саңылау арқылы тұтқырсыз жетік газ ағып шығып жатыр 

және адиабаталық көрсеткіші 𝛾 = 1.4 тең. Саңылау арқылы 

өткенде ағыншаның көлденең қимасы 𝐴3 = 𝛼𝐴2  ие болады, 
мұндағы, 𝛼 = 𝛼(𝑀3), 𝛼 < 1: 

 

𝛼(𝑀3) =
𝜋

𝜋 + 2/(1 + 0.5(𝛾 − 1)𝑀3
2)1/(𝛾−1)

 

 

 
Сурет 168 

Сонда: 
a) [1] қимадағы қысымды 𝑝3 , Мах санын 𝑀3 анықтаңыз; 

б) ағыстың саңылауға әсер ететін күшін табыңыз. 
 

Берілгендері: 𝑝0 = 1 бар, 𝑝1 = 1.2 бар, 𝜌1 = 1.3 кг/м3, 
𝑀1 = 0.2, 𝐴1 = 10 см2, 𝐴2 = 5 см2, 𝛾 = 1,4. 

 

5.1-7-есеп. Иіру машинасындағы дыбыстан жоғарғы 

түтік 

 
Ыстық ауа кедергілі ұзын каналға ағып кіріп жатыр. 

Канал бойында Мах саны [1] қимадағы мәніне жеткенге дейін 

азаяды және ауаны тұтқырсыз деп есептеп, адиабата 
көрсеткішін 𝛾 = 1.4 деп алу керек. Жіптер ауаның ағысына 

ілесіп бір үлкен оралған жіпке айналады. Ауа одан әрі қарай 



қысқалау, бірақ кеңейетін кедергісіз түтікке енеді. [1] қимадан 
𝑙 қашықтықта түтікте ауаның тығыздалуы байқалады (соқпа 

толқын). Сонда: 
a) [1] қимадағы табылған қысым 𝑝1 мен температура 𝑇1 

арқылы машинадан ағып өтетін ауаның массалық шығынын 

�̇� анықтау керек; 

b) [2] және [3] қималардағы 𝑀2, 𝑀3 Мах сандарын, 𝑝2 , 

𝑝3  қысымдарды анықтау қажет; 

c) 𝑀4-ті және 𝑝4 -ті табу керек. 
 

 
 

Сурет 169 
 

Берілгендері: 𝑀1 = 1, 𝑝1 = 1.5 бар, 𝑇1 = 400К, 𝑅 =
287 Дж/(кг ∙ К), 𝛾 = 1.4, 𝑑 = 3 мм, 𝐷 = 7 мм, 𝐿 = 16 мм, 
𝑙 = 11 мм. 

 


