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Вступ. Створюється враження, що проведення експериментальних 

досліджень тепловіддачі залишилося в минулому, про що свідчить помітне 
зменшення публікацій по цій темі в останні роки. Проте створення ефек-
тивних тепловіддаючих поверхонь і зараз є актуальним завданням. Експе-
риментальне дослідження тепловіддачі досить копіткий і складний процес, 
що вимагає від дослідники не тільки завзятості, а й інтуїції. Хотілося б, 
щоб досвід, який був придбаний співробітниками кафедри турбінобуду-
вання в 60–80 роки минулого століття не був загублений. У зв’язку з цим в 
даній роботі описується експеримент з вивчення тепловіддачі на пластині з 
докладним аналізом можливих експериментальних похибок. Можна споді-
ватися, що цей опис буде корисним не тільки для молодих дослідників є, 
але дозволить переосмислити деякі результати минулих років. 

Мета роботи. Виконати наступні етапи роботи: 
1 Експериментально дослідити тепловіддачу на пластині при обтікан-

ні її повітрям. 
2 Виконати детальний аналіз витоків теплоти від нагрівальних елеме-

нтів із застосуванням чисельного моделювання температурного стану ро-
бочої пластини. 

3 Провести зіставлення експериментальних значень тепловіддачі зі 
значеннями, отриманими за надійним рівнянням подібності інших авторів. 

4 Оцінити придатність установки для проведення досліджень такого 
роду. 

Загальна частина. Складність і дорожнеча експериментального об-
ладнання змушує шукати можливість створення малогабаритних автоном-
них установок. В рамках цієї тези на кафедрі турбінобудування НТУ 
«ХПІ» була створена автономна малогабаритна аеродинамічна труба, потік 
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повітря в якій створювався системою вентиляторів на виході з труби. По-
перечний переріз труби (каналу) становило 350×150 мм2, довжина труби – 
500 мм. Труба розміщувалася на лабораторному столі, що виявилося дуже 
зручним для її експлуатації в студентській аудиторії. 

Верхня і бічні стінки труби були виготовлені з плексигласу, а нижня - 
з текстоліту. Повітря в трубу надходив через вхідний конфузор, який за-
безпечував рівномірне поле швидкості. На нижній стінці уздовж каналу 
були приклеєні три нагрівача у вигляді смужок з матеріалу костантан. На-
грівачі були з’єднані послідовно і живилися постійним струмом. На ниж-
ній поверхні центральної смужки прилеглої до стінки каналу були прива-
рені 20 термопар. 

Експериментальні значення коефіцієнта тепловіддачі на пластині ви-
явилися в два рази більшими, ніж ті, які були визначені за критеріальним 
рівнянням як для ламінарного, так і турбулентного режиму течії. Таким 
чином майже половина потужності, яка виділялася в нагрівачі, губилася. 
Установка додаткової теплової ізоляції з зовнішньої поверхні труби не 
змінили значення коефіцієнта тепловіддачі. Це дозволило припустити, що 
теплота відводиться з вільної частини пластини, тобто поза нагрівачів. 

Це припущення здавалося б неймовірним, так як низька теплопровід-
ність текстоліту повинна була перешкоджати перетіканню теплоти по тілу 
пластини. Для обґрунтування цього припущення були розраховані мето-
дом кінцевих елементів температурні поля деяких поперечних перерізів 
пластини вздовж течії. При цьому коефіцієнт тепловіддачі при заданій по-
тужності нагрівачів підбирався таким чином, щоб розрахункова темпера-
тура нагрівача дорівнювала експериментальної. Таким чином була вирі-
шена обернена задача теплопровідності. Отриманий таким чином коефіці-
єнт тепловіддачі повністю відповідав ламінарному режиму течії. 

Висновки. 1 Встановлено, що основні витоку теплоти пов’язані з 
конвективним теплообміном на поверхнях експериментальних моделей, 
що не обігрівалися. 

2 Цей висновок може бути використаним для уточнення раніше про-
ведених експериментів. 
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