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Ашық кеңістікте жел ағынын тудыратын қондырғының  
аэродинамикалық параметрлерін зерттеу 

Мақала ашық кеңістікте жел ағынын тудыратын қондырғының аэродинамикалық параметрлерін 
зерттеуге арналған. Ауа винтінің үлгісінен 10 см-ден 130 см-ге дейінгі ара қашықтықтағы ағын 
жылдамдықтары мен айналу саны өзгерген кездегі жылдамдықты анықтау бойынша жүргізілген 
эксперименталдық зерттеулердің нəтижелері келтірілген. Эксперименталды түрде ауа винтінен 
тараған ағыншадағы y=+10 см, y=-10 см болғандағы жылдамдықтар ара қашықтық ұзарған сайын 
төмендеуі, ал ауа винтінен тараған ағыншадағы остік жылдамдық өсуі анықталды. 

Кілт сөздер: жел энергетикасы, аэродинамикалық қондырғы, ауа винті, құйынды жел, винт қалағы, 
аэродинамикалық құбыр. 

 

Кіріспе 

Қазіргі кезде көптеген елдер электр энергиясын əр түрлі жолдармен өндіруде. Экологиялық 
экономика мен орнықты даму экономикасына өту табиғи ресурстарды қолданумен байланысты. 
Электр энергиясының жетіспеушілігінен жəне экологиялық ахуалды жақсарту мақсатымен 
жаңартылатын энергия көздеріннен энергия алу соңғы уақытта өзекті мəселе болып отыр [1]. Отын-
энергетикалық ресурстарды үнемдеу, қоршаған ортаны зиянды əсерден сақтау жəне аймақтарды 
электр энергиясымен қамту үшін жаңартылатын энергия көздері қажет. Жаңартылатын энергия 
көздерін қолдану кезінде энергия тұтынушылықтың өсуі жерде жалпы жылулық тепе-теңдікті 
бұзбайды жəне əлемдік жылынып кетуге əкелмейді. Жерге келіп түсетін жəне жерден кететін энергия 
мөлшері өзгермейді. Əлемде жаңартылатын энергия көзінің дамып келе жатқан түріне жел 
энергетикасы жатады [2, 3]. 

EXPO-2017 көрмесі техникалық прогресті қалыптастырудың, жаһандану процесіне қол 
жеткізудің, инновациялық экономика құрудың қайнар көзі, басты нышаны ретінде айқындалады. 
Бұл біздің еліміз үшін жаңа энергетика жəне «жасыл» технологиялар алуда аса зор мүмкіндік. 
«Жасыл» экономика бірінші кезекте, қазіргі уақытта сарқылуға ұшыраған ресурстарды үнемді 
тұтынуға жəне сарқылмайтын ресурстарды тиімді пайдалануға бағытталған [4]. Ал жер аумағы 
үлкен Қазақстан Республикасында аз жылдамдықтағы жел кезінде тиімді жұмыс жасайтын жел 
агрегаттардың болмауы жəне жел энергиясының көп көлеміндегі қорын қажетті мөлшерде 
қолданбау өзекті мəселелердің бірі. Жел энергетикасы экологиялық таза энергия көзі болуымен 
қатар, əлеуметтік-экономикалық даму, энергетикалық қауіпсіздік болып табылады [5, 6]. 

Тəжірибе 

Жұмыстың мақсаты — ашық кеңістікте жел ағынын тудыратын аэродинамикалық қондырғыны 
жобалау, жасау жəне оның аэродинамикалық параметрлерін зерттеу. 

Ашық кеңістікте бірқалыпты емес жылдамдықты жел ағынын тудыратын аэродинамикалық 
қондырғының үлгісі жасалынды. Қондырғы жел турбинасының аэродинамикалық сипаттамаларын 
зерттеу үшін арналған. Бірқалыпты емес жылдамдықты жел ағынын тудыратын аэродинамикалық 
қондырғы сұлбасы 1-суретте көрсетілген.  
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1 — ау
3 —

1-сурет. Жел ағынын

Құйынды жел ағынын туд
қашықтықтағы жылдамдықтарды
анықтау үшін Skywatch Xplorer
шеңбер бойымен айналады. Төмен
болғандағы жылдамдықтың вин
көрсетілген. 

2-сурет. Ауа ви
болғандағы жылдамдық

Құйынды жел ағынын тудыр
7,6 м/с жылдамдыққа дейін ауа
қашықтықтағы жылдамдықтар ан
ағыншадағы y=+10 см, y=-10 см б
ал ауа винтінен тараған ағыншад
Содан кейін винттен ара қашықты
болды. Ағыншадағы остік максим
сайын жылдамдық төмендейді. 

Ашық кеңістікте жел ағынын
қашықтықта ағын жылдамдық
барысындағы берілген нүктелер
болғандағы жылдамдықтың винт
көрсетілген. 

Вестник Караг

 

уа винті; 2 — ДКМ-1УХЛ4 типті қозғалтқыш; 
— тіреуіштер; 4 — қосқыш сым; 5 — тірек 

н тудыратын аэродинамикалық қондырғы үлгісінің

ыратын аэродинамикалық қондырғы үлгісі 
ы анықтау үшін тəжірибе жасалынды. Ағынш
1 анемометрі қолданылды. Ауа винтінің қа
гі 2-суретте ауа винтінен тараған ағыншадағы y
нттен ара қашықтығына байланысты өзгеру

 

интінен тараған ағыншадағы y=+10 см, y=0, y=-10 
қтың винттен ара қашықтығына байланысты өзгеру

атын аэродинамикалық қондырғы үлгісі 1 м/с
а ағынын тудырды. Тəжірибеде 10 см-ден 
нықталды. 2-суреттен көріп тұрғанымыздай,
болғандағы жылдамдықтар ара қашықтық ұза
дағы остік жылдамдық бірінші 10 см болған к
ық ұзарып 50 см-ге жеткенде, ағыншадағы ос
малды жылдамдық 4,9 м/с жеткеннен кейін 

н тудыратын ауа винтінің үлгісінен 10 см-ден
тарын анықтау үшін тəжірибе жасалын
рде ауа винтінен тараған ағыншадағы y=+1
ттен ара қашықтығына байланысты өзгеруі

гандинского университета 

ң сұлбасы 

көмегімен əрбір ара 
шадағы жылдамдықты 
алағы эллипс пішінді, 
y=+10 см, y=0, y=-10 см 
уінің ағынша сүлбесі 

см  
уінің сүлбесі 

 жылдамдықтан бастап 
130 см-ге дейінгі ара 
, ауа винтінен тараған 
арған сайын төмендеді, 
кезде нөлге тең болды. 
тік жылдамдық 4,9 м/с 
ара қашықтық ұзарған 

н 130 см-ге дейінгі ара 
ды. Тəжірибе жасау 
10 см, y=0, y=-10 см 
інің графигі 3-суретте 
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 — ауа винтін
 — ауа ви

 — ауа винтін

3-сурет. Ауа винтіне
жылдамдықтың 

3-суретте U=f(x) тəуелділігі 
ағыншадағы y=+10 см, y=-10 см б
ал ауа винтінен тараған ағыншада
Содан кейін винттен ара қашықты
болды. Ағыншадағы остік максим
сайын жылдамдық төмендеді. 

Аэродинамикалық қондырғы
Тəжірибе жасау барысында ауа в
басқару пульті қолданылды. Əр т
санды өзгерте отырып, ауа 

( ) 0,U f x y    ( )U f x y 
винтінің айналу саны 120 айн/ми
ағыншадағы ( ) 10U f x y   
байланысты өзгеру графигі көрсет

 

 — 120 ай

4-сурет. Ауа винті үлгісінің айналу 
тараған ағыншадағы ( )U f x

4-суреттегі графиктен ауа в
қашықтығы ұзарған сайын төм
жоғарлатқан сайын ауа винтінен т

0               
 

ен тараған ағыншадағы y=+10 см болғандағы жылд
интінен тараған ағыншадағы остік (y=0) жылдамды
нен тараған ағыншадағы y= -10 см болғандағы жыл

н тараған ағыншадағы y=+10 см, y=0, y=-10 см бол
винттен ара қашықтығына байланысты өзгеру граф

бейнеленген графиктен көріп тұрғанымыздай
болғандағы жылдамдықтар ара қашықтық ұза
ағы остік жылдамдық бірінші 10 см болған ке
ық ұзарып 50 см-ге жеткенде, ағыншадағы ос
малды жылдамдық 4,9 м/с жеткеннен кейін 

ы үлгісіне айналу санын өзгерте отырып, 
винті үлгісінің айналу санын өзгерту үшін ай
түрлі аралықта, 10 см-ден 130 см-ге дейін, бас
винті үлгісінен тараған ағыншадағы U

10   см болғандағы жылдамдығы анық
ин, 710 айн/мин, 1200 айн/мин болған кездег
0  см болғандағы жылдамдықтың винтте
тілген. 

 

йн/мин,  — 710 айн/мин,  — 1200 айн/м

саны 120 айн/мин, 710 айн/мин, 1200 айн/мин болғ
10y    см болғандағы жылдамдықтың винттен

байланысты өзгеру графигі 

винті үлгісінен тараған ағыншадағы жылда
мендеуін көреміз. Сонымен қатар ауа ви
тараған ағыншадағы жылдамдықтар да жоғарл

20             40              60              80             100           120            140 
х, см 
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дамдық;  
ық;  
лдамдық 

лғандағы  
фигі 

й, ауа винтінен тараған 
арған сайын төмендеді, 
езде нөлге тең болады. 
тік жылдамдық 4,9 м/с 
ара қашықтық ұзарған 

тəжірибе жасалынды. 
йналу санын реттейтін 
сқару пультінен айналу 

( ) 10f x y     см, 

қталды. 4-суретте ауа 
гі ауа винтінен тараған 
ен ара қашықтығына 

мин  

ған кездегі ауа винтінен 
н ара қашықтығына 

амдықтың винттен ара 
интінің айналу санын 
лады. 
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5-суретте ауа винтінің айнал
винтінен тараған ағыншадағы ос
графигі көрсетілген. 

 

 — 120 ай

5-сурет. Ауа винті үлгісінің айналу 
тараған ағыншадағы остік жы

Жоғарыдағы 5-суретте көрсе
айн/мин, 710 айн/мин, 1200 ай
жылдамдық винттен ара қашықты
ұзарғаннан кейін остік жылдамды
төмендейді.  

Ашық кеңістікте жел ағыны
зерттеу үшін тəжірибеден алынған

1. Құйынды жел ағынын ту
қашықтықта ағын жылдамдықта
ағыншадағы y=+10 см, y=-10 см б
ал ауа винтінен тараған ағынш
болатыны анықталды. Содан кей
остік жылдамдық 4,9 м/с болады
кейін ара қашықтық ұзарған са
аэродинамикалық қондырғы үлг
ағынын тудырды. 

2. Ауа винтінің айналу саны 
тараған ағыншадағы ( )U f x 
байланысты өзгеру графигі көрсе
ара қашықтығы ұзарған сайын 
жоғарлатқан сайын ауа винтінен т

3. Ауа винтінің айналу саны 
тараған ағыншадағы остік жылд
тұрғызылды. Ауа винтінің айналу
винтінен тараған ағыншадағы ост
нөлге тең болатыны анықталды. А
жылдамдық 4,9 м/с-қа дейін жетіп

Жаңартылатын энергия түрл
үлкен ізденісті талап етеді. Осы э
зор үлес қосады. 

 

Вестник Караг

лу саны 120 айн/мин, 710 айн/мин, 1200 айн/м
стік жылдамдықтың винттен ара қашықтығы

йн/мин;  — 710 айн/мин;  — 1200 айн/м

саны 120 айн/мин, 710 айн/мин, 1200 айн/мин болғ
ылдамдықтың винттен ара қашықтығына байланыст

етілген графигінен байқағанымыздай, ауа вин
йн/мин болған кездегі ауа винтінен тарағ
ығы 10 см болғанда жылдамдық нөлге тең б
ық өсіп максималды жылдамдық 4,9 м/с-қа де

Қорытынды 

ын тудыратын аэродинамикалық қондырғын
н нəтижелерден мынандай қорытынды шығару
удыратын ауа винтінің үлгісінен 10 см-ден 
арын анықтау үшін тəжірибе жасалынды. А
болғандағы жылдамдықтар ара қашықтық ұзар
шадағы остік жылдамдық бірінші 10 см бо
йін винттен ара қашықтық ұзарып 50 см-ге ж
ы. Ағыншадағы остік максималды жылдамд
айын жылдамдық төмендейді. Құйынды же
гісі 1 м/с жылдамдықтан бастап 7,6 м/с жы

120 айн/мин, 710 айн/мин, 1200 айн/мин болға
10y    см болғандағы жылдамдықтың винт

етілген. Ауа винтінен тараған ағыншадағы ж
төмендеуін көреміз. Сонымен қатар ауа в
тараған ағыншадағы жылдамдықтар да жоғарл
120 айн/мин, 710 айн/мин, 1200 айн/мин болға
дамдықтың винттен ара қашықтығына байла
у саны 120 айн/мин, 710 айн/мин, 1200 айн/м
тік жылдамдық винттен ара қашықтығы 10 см
Ара қашықтық ұзарғаннан кейін остік жылдам
п, содан кейін төмендейді.  
лерін қолданып тиімді энергия алу көздерін қ
энергия түрін жақсы меңгеру — еліміздің экон

гандинского университета 

мин болған кездегі ауа 
ына байланысты өзгеру 

 

мин  

ған кездегі ауа винтінен 
ты өзгеру графигі 

нтінің айналу саны 120 
ған ағыншадағы остік 
болады. Ара қашықтық 
ейін жетіп, содан кейін 

ның аэродинамикасын 
уға болады: 
130 см-ге дейінгі ара 
Ауа винтінен тараған 
рған сайын төмендейді, 
олған кезде нөлге тең 
жеткенде, ағыншадағы 
дық 4,9 м/с жеткеннен 
ел ағынын тудыратын 
ылдамдыққа дейін ауа 

ан кездегі ауа винтінен 
ттен ара қашықтығына 
жылдамдықтың винттен 
интінің айналу санын 
лайды. 
ан кездегі ауа винтінен 
анысты өзгеру графигі 
мин болған кездегі ауа 
м болғанда жылдамдық 
мдық өсіп максималды 

қарастыру зор еңбекті, 
номикасының дамуына 



Ашық кеңістікте жел… 
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К.К.Кусаиынов, Н.К.Танашева, А.Г.Дюсембина, М.М.Тургунов, Н.Н.Шуюшбаева  

Исследование аэродинамических параметров установки по созданию  
потока ветра в открытом пространстве 

Статья посвящена исследованию аэродинамических параметров установки по созданию потока ветра 
в открытом пространстве. В работе приведены результаты экспериментальных исследований 
по определению числа оборотов винта и изменению скорости на расстоянии от 10 см до 130 см. 
В экспериментальном виде определено, что при y=+10 см, y=-10 см скорость воздушного потока 
уменьшается, а осевая скорость воздушного винта увеличивается. 

 

K.K.Kussaiynov, N.K.Tanasheva, A.G.Dyussembina, M.M.Turgunov, N.N.Shuyushbayeva  

The study of aerodynamic parameters of the production setup  
of the wind flow in open space 

Article devotes to the study of aerodynamic parameters of the production setup of the wind flow in the open 
space. The paper presents the results of experimental studies to determine the number of revolutions of the 
screw and the change of speed at distances from 10 cm to 130 cm. Experimentally determined that the air 
flow at y=+10 cm, y=-10 cm, air velocity decreases, and axis speed of the propeller increases. 
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