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                                   ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΡΕΥΣΤΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ                                  

                                                  Ασκήσεις και Εφαρµογές      
βασιζόµενες στην ύλη του οµώνυµου Κεφαλαίου 14 του βιβλίου Ρευστοδυναµικές 

Μηχανές (ΡΔΜ) του συγγραφέα.                                                 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Η αρίθµηση ασκήσεων, σχέσεων, σχηµάτων και πινάκων αντιστοιχεί στην αρίθµηση στο βιβλίο ΡΔΜ

               Εισαγωγικές παρατηρήσεις και παραδοχές. 
.1   Υπολογισµός ώθησης και προσακτέας ισχύος ελικοφόρου αεροπλάνου 
14.1.4A  14.1.5  ισχύς κινητήρων αεροπλάνου καθέτου απογειώσεως σε κατάσταση αιώρησης
14.1.4B   Υπολογιστική εκτίµηση διαµέτρου και αριθµού στροφών του έλικα ελικοπτέρου
14.2.2A   Απώλειες ισχύος κατά τη κίνηση αντλίας µέσω υδροδυναµικού συµπλέκτη  (SU S245).  
14.2.2Β.   Μέγιστη απώλεια ισχύος κατά την  κίνηση αντλίας µε υδροδυναµικό µετατροπέα ροπής/

στροφών

***************************************************************************

.2 Υπολογισµός ώθησης και προσακτέας ισχύος ελικοφόρου αεροπλάνου 

Δικινητήριο ελικοφόρο αεροπλάνο κινείται µε ταχύτητα c = 432 km/h σε ατµόσφαιρα πυκνότητας ρ = 1,275 
kg/m3 µε θεωρητικό αξονικό βαθµό απόδοσης ηΑ = 88%. Ζητούνται:
(α)   Το εξιδανικευµένο ροϊκό πεδίο του έλικα, η κατανοµή ταχύτητας και πίεσης κατα µήκος του άξονα του 
έλικα σε αδρό σκαρίφηµα. 

(β)   Η παροχή όγκου Q και µάζας αέρα στους έλικες. 
(γ)   Η διαφορά πίεσης ΔpAK = pK - pA στο  επίπεδο  των ελίκων µε pΑ την πίεση πριν και pK τη πίεση µετά 
τον έλικα.
(δ)   Η ώθηση Fε και η προσακτέα ισχύς Ρε σε κάθε κινητήρα.

ΛΥΣΗ:(α) Χαρακτηριστικά µεγέθη του εξιδανικευµένου ροϊκού πεδίου  του έλικα και  κατανοµή ταχύτητας 
και  πίεσης κατά µήκος του άξονα. Η  πρόσδοση ενέργειας στη ροή  οδηγεί στην αύξηση ταχύτητας εκροής 
c2 > c1 (από  ΣΧΗΜΑ 14.1/1ΡΔΜ).  
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******************************************************

14.1.4A  14.1.5  ισχύς κινητήρων αεροπλάνου καθέτου απογειώσεως σε κατάσταση αιώρησης

.5 Ισχύς κινητήρων αεροπλάνου καθέτου απογείωσης σε κατάσταση αιώρησης 

Δικινητήριο αεροπλάνο καθέτου απογείωσης έχει  µάζα m = 28 τόνων και  διάµετρο ελίκων D = 12 

m  µε αριθµό αξίας  και  απώλειες ισχύος µεταφοράς κίνησης 5%. Υπό συνθήκες 

ατµόσφαιρας pa = 1 atm  και  ta = 15 oC  να ευρεθεί η προσακτέα ισχύς του αεροπλάνου Pε σε κατάσταση 

αιώρησης (ειδική σταθερά αέρα ).

ΛΥΣΗ:   Υπολογισµός ίσχύος, σχ.(14.1.10β),  για τον έναν έλικα και µε  διπλασιασµό τελικού 

αποτελέσµατος ευρίσκεται η ολική ισχύς. 

Επιφάνεια του έλικα:  

Αναγκαία ανωστική δύναµη στο επίπεδο του έλικα:  

*********************************************************************

14.1.4Β   Υπολογιστική εκτίµηση διαµέτρου και αριθµού στροφών του έλικα ελικοπτέρου σε
                αιώρηση

 Για το ελικόπτερο  Airbus H125  ο κατασκευαστής δίνει  ισχύ κινητήρα  PK = 632 kW και µέγιστη 
µάζα m = 5.000 kg. Εκτιµώντας ότι  ο αριθµός αξίας είναι  Me = 0,78 και  ο αριθµός Mach ακροπτερυγίων   
M = 0,7 να υπολογισθούν η διάµετρος D και  ο αριθµός στροφών n του έλικα µε δεδοµένες απώλειες 
µετάδοσης κίνησης  5%, δηλ. µηχανικός βαθµός απόδοσης  ηm = 0,95. Η ατµόσφαιρα αναφοράς 
λαµβάνεται µε πίεση pα = 1 atm και  θερµοκρασία tα = 15 0C  µε ειδική σταθερά του αέρα 

,  κανονική θερµοκρασία  Tn = 273,15 K  και σαν πτητική κατάσταση αναφοράς 

είναι η αιώρηση του ελικοπτέρου σε εύλογη απόσταση από το έδαφος. 
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ΛΥΣΗ:   Με τον αριθµό αξίας, σχ.(14.1.53) ΡΔΜ,  υπολογίζεται  η ελάχιστη ισχύς ανυψώσεως    

 µε ισχύ  προσακτέα στον άξονα του έλικα . 

, η οποία συνδέεται µε την δύναµη ώθησης  και  µε  την επιφάνεια 

του στροφείου  µε D την διάµετρο ακροπτερυγίων του έλικα, σχ.(14.1.54,55):

.  Η ώθηση είναι ίση µε το βάρος του ελικοπτέρου 
***********************************************************************

14.2.2A Απώλειες ισχύος κατά τη κίνηση αντλίας µέσω υδροδυναµικού συµπλέκτη  (SU S245).  

 Αντλία κινείται µε τη βοήθεια ηλεκτροκινητήρα µέσω κιβωτίου κίνησης για τη µετατροπή ισχύος και  
στροφών απαρτιζόµενο από  µηχανικό οδοντωτό µετατροπέα αύξησης στροφών και  υδροδυναµικό 
µετατροπέα αυξοµείωσης στροφών (συµπλέκτη) της αντλίας (σε εύρος περίπου 4:1). Στον άξονα εισόδου 
ισχύος του  συµπλέκτη εισάγεται ισχύς Ρ1, στροφική ροπή Μ1 υπό αριθµό στροφών n1 και εξάγεται στον 
άξονα προς την αντλία ροπή Μ2 υπό n2. Για αµελητέες απώλειες ισχύος λόγω τριβών µε τον αέρα 
περιβάλλοντος και  των εδράνων οι  στροφικές ροπές εισόδου και  εξόδου  είναι  ίσες και ανάλογες της 
πυκνότητας του εργαζόµενου υγρού (συνήθως ειδικού ελαίου) ρ και  του µεγέθους του υδροδυναµικού 

µετατροπέα, π.χ. της εξωτερικής διαµέτρου Dp του στροφείου του:    

µε Κ τον πολλαπλασιαστικό  παράγοντα (Κ<1) χαρακτηριστικό για τις διαστάσεις και  τις λοιπές 
παραµέτρους λειτουργίας του συµπλέκτη. Λόγω της σύµφυτης µε την υδροδυναµική µετάδοση κίνησης 

υστέρησης του n2 έναντι του n1 είναι  n2<n1 και  ορίζεται ο συντελεστής διολίσθησης , ενώ 

ο συσχετισµός µεταξύ  ισχύος εισόδου Ρ1 και  Ρ2  δίνεται (κατά έγκυρη πρόταση των εταιρειών Sulzer, 

Neyrtec και  Voith) µε τον τύπο       ,  όπου: Ρ2 η αναλαµβανόµενη από 

την αντλία ισχύς υπό αριθµό στροφών n2, s ο συντελεστής διολίσθησης, a  = 1,2 έως 1,18 συντελεστής 
απώλειας ισχύος στο κύκλωµα ανακυκλούµενης  παροχέτευσης ελαίου και από µηχανικές απώλειες, b = 
10 έως 50 kW ισχύς απαιτούµενη για τις βοηθητικές αντλίες ελαίου (που κινούν και  λιπαίνουν το κύκλωµα 
ελαίου) και y = 0,97 έως 0,985 η απόδοση του ενσωµατωµένου στο κιβώτιο µηχανικό µετατροπέα (εφόσον 
υπάρχει!). Ζητούνται:

(α)  Να ευρεθούν οι λόγοι  n2/n1, P2/P1, ο βαθµός απόδοσης µετατροπής κίνησης  ως 

συνάρτηση του  συντελεστή  διολίσθησης s και η ισχύς απωλειών του  υδροδυναµικού συµπλέκτη Pv 
µετατρεπόµενη σε θερµότητα αύξησης της θερµοκρασίας του εργαζόµενου µέσου. 

(β) Οι  απώλειες ισχύος Pv κατά τη µετατροπή της ισχύος Ρ1 σε Ρ2 και η µέγιστη τιµή  τους Pvmax σε 

συγκριµένη τιµή του λόγου  των δύο αριθµών στροφών για την ιδανική περίπτωση του s=0.

ΛΥΣΗ:     (α) Διολίσθηση, σχ.(…….),  είναι 

Ισχύει γενικώς  µε τη γωνιακή ταχύτητα , οπότε ένεκα ισχύει  µεταξύ 
εισόδου και εξόδου του υδροδυναµικού µετατροπέα:

*************************************************************************
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14.2.2Β.   Μέγιστη απώλεια ισχύος κατά την  κίνηση αντλίας µε υδροδυναµικό µετατροπέα ροπής/
στροφών

 Κιβώτιο ταχυτήτων για τη κίνηση αντλίας µε ηλεκτροκινητήρα αριθµού  στροφών 

περιλαµβάνει µηχανισµό µετάδοσης αποτελούµενο από οδοντωτό συµπλέκτη και 
υδροδυναµικό µετατροπέα ροπής/στροφών, όπως δείχνει το ΣΧΗΜΑ 14.2.2Β/1. Η αντλία απαιτεί 

ρυθµιζόµενη ισχύ υπό αριθµό στροφών  στο κανονικό 
σηµείο λειτουργίας (ΚΣΛ). Η ισχύς από τη κινητήρια µηχανή (εδώ από τον ΗΚ) που εισάγεται  στον άξονα 

εισόδου του υδροδυναµικού µετατροπέα δίνεται από τον τύπο    , 
βλ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ παραγράφου 14.2.2Α, µε δεδοµένα από τον κατασκευαστή του  µετατροπέα a = 1,15, b = 
15 kW και y = 0,98, που αντιστοιχεί σε συντελεστή διολίσθησης s = 2%.
(α)  Να υπολογισθεί  ο αριθµός στροφών εισόδου n1 και  η αντίστοιχη ισχύς εισόδου P1 στον υδροδυναµικό 
µετατροπέα, η αντίστοιχη εισαγόµενη ισχύς για µηδενική διολίσθηση (s = 0). 
(β)  Να ευρεθεί η µέγιστη απώλεια ισχύος Pvmax και  ο αντίστοιχος αριθµός στροφών n2 της αντλίας 
χρησιµοποιώντας (από την ΕΦΑΡΜΟΓΗ παραγράφου 14.2.2Α) τον τύπο 

                              
 όπου Α = a+y-1 και  B = b/y

(γ)   Να υπολογισθεί η εισαγόµενη ισχύς στην αντλία και η εισαγόµενη ισχύς στον µετατροπέα.
(δ)   Στο σηµείο λειτουργίας, όπου ΡVmax να ευρεθεί η παροχή της αντλίας QN σε σχέση µε την παροχή Q2 
(ε)   Να υπολογισθεί  η διαφορά ισχύος µεταξύ ρυθµιζόµενου αριθµού στροφών µε τον υδροδυναµικό 
µετατροπέα και την ρύθµιση της παροχής µε στραγγαλισµό. 

ΛΥΣΗ:    (α)   
Ρυθµιζόµενη ισχύς αντλίας αναλόγως αριθµού στροφών n2:

****************************************************************************
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