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АНАЛІЗ ЗМІНИ ТИСКУ ВИХРОВИХ ПОВІТРЯНИХ ПОТОКІВ В УМОВАХ 

ПЛАНОВАНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ 

 

Наведені результати є продовженням  досліджень, що присвячені 

генерації вихрових потоків (торнадо). В результаті реалізації пла-

нованого експерименту, отримана математична модель, що дає 

змогу прогнозувати зміну тиску повітря в верхніх шарах вихрових 

потоків (в межах факторів варіювання).  

Ключові  слова: генерація торнадо, планований експеримент, тиск в 

зоні вихрових потоків. 

 

1. Вступ 

Вихрові рухи повітряного середовища у вигляді смерчів (торна-

до) є одним із найменш вивченими явищами в природі. Такі потоки 

характеризуються рухом в полі центробіжних сил та принципово від-

різняються від осьових потоків газу такими параметрами як: осьова, 

обертальна, радіальна швидкості, особливо градієнтами статичного і 

повного тиску і т.і. Не дивлячись на те, що властивості закручених 

потоків на сьогоднішній день висвітлені в багатьох роботах як вітчи-

зняних, так і закордонних дослідників запитання щодо динаміки і 

умов виникнення торнадоподібних станів повітряного середовища 

залишаються актуальними. 

Особливо це стосується природи утворення цих процесів в роз-

різі різниці тисків в тілі торнадо. Наведемо, в загальних рисах, су-

часне уявлення формування торнадо: 

При спостереженні фіксується формування чіткої внутрішньої 

полості вихору, в якій реалізується потік холодного повітря з верхніх 

атмосферних шарів до низу торнадо, швидкість повітря в цій області 

невелика, що супроводжується низьких тиском. Рівновага між граді-

єнтами тиску і центробіжною силою формують внутрішню стабільну 

зону. В стінці вихору реалізується рух повітря, що характеризується 

спіральним рухом повітря знизу до верхньої частини торнадо, яке 

характеризується високими значеннями швидкості. Такий рух ви-

значає наявність області низького тиску в основі і відповідно «всмо-

ктування» чергових порцій теплого повітря, що знаходиться в безпо-
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середньому контакті до основи торнадо. В міру послаблення притоку 

теплого повітря, швидкість процесів знижується, тиск в стінці підви-

щується, що призводить до згортання внутрішньої області. Візуально 

це проявляється в поступовому зменшенні діаметру вихору торнадо, 

його скривленні і наступним обривом [4]. 

Наведена нижче методика планованого експерименту є однією  

із спроб дослідження зміни градієнту тиску в верхніх шарах вихро-

вих потоків і наближення до розуміння динаміки цих процесів в при-

роді. 

Вивчення зміни вихрових потоків проводилось за допомогою 

планованого експерименту на установці, що була описана [1].  

Досліди проводились у режимі, визначеному матрицею трифак-

торного плану Бокса-Бенкіна (табл. 1). 

Були обрані наступні фактори, варіювання (дослідження): 

● Оберти двигуна – Vd;  

● Кут направляючих (що створюють вихровий рух повітря в 

установці) в нижній частині установки – α; 

● Площа відкриття повітряних заслонок (для регулювання 

об’єму повітря, що прокачувалось через установку) – 
z
S .  

Таблиця 1 

Умови планування експерименту 

Фактори  Рівні варіювання Інтервал 

варію-

вання 
Натуральний вигляд Кодова-

ний ви-

гляд 

-1 0 +1 

Оберти двигуна – Vd X1 1500 2000 2500 500 

Кут направляючих – α ; X2 5o 10o 15o 5o 

Відношення площі відкритих 

повітряних заслонок до за-

гальної площі установки – 

z
S  

X3 0,2 0,25 0,3 0,05 

 

За вихідні параметри при дослідженні вихрового руху повітря 

була прийнята абсолютна різниця зміни температури в верхньому 

шарі вихрового руху на початку досліду і через часовий проміжок  

10 хвилин   

010 PPP  .  

Такий вибір параметра диктувався наступними підходами 

- знівелювати перепад атмосферного тиску в часі, та можливі 

абсолютні похибки датчиків; 
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- фіксувати тиск в найбільш віддаленому шарі повітря від на-

правляючих повітря (зменшення швидкості закрутки). 

 

Вимірювання температурних показників проводились за допо-

могою датчиків BME280 5В I2C (датчик температури, вологості, тиску) 

з інтерфейсом підключення I2C (автоматичне зняття показників)0 

межею вимірювання тиску від 300 гПа до 1100 гПа, і точністю вимі-

рювання 1 гПа. 

Режими проведення дослідів і отримані значення вихідного па-

раметра наведені в табл. 2.  

Датчики Т1, Т2,, Т3,, Т4, Т5 – розташовувались: Т1 – на вході повіт-

ря в установку (направляючі повітря), Т2,, Т3,, Т4, Т5 – по радіусу (0,3 м) 

установки від центу до бокової поверхні (через 10 см). 

Зміна тиску в абсолютних значеннях наведено на прикладі до-

сліду D1-90 (рис. 1). Динаміка якого показує про зниження тиску в 

часі (лінія тренду y = -0,0113x + 100476).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Зміна тиску в часі на прикладі досліду D1-90 

 

В табл. 2 наведені обрані режими планованого експерименту та 

вихідні дані по датчикам. Аналізуючи за  наведеними даними можна 

помітити, що переважно по датчику Д-4 (на відстані 20 см від центру 

установки) спостерігається знакозмінні покази. Це на нашу думку, 

говорить про певні якісні зміни в закручуючому потоці, тобто саме в 

цьому перерізі формується стінка торнадо, яка проявляється у різни-

ці тиску в сусідніх областях повітряного потоку.  

Тому було прийнято рішення побудувати математичну модель, 

за планом Бокса-Бенкіна, саме для цієї досліджуваної зони (за да-

ними датчика Д-4). 

 

Па 



                                                                                                                                

 153

Вісник  

НУВГП 

Таблиця 2 

Режими проведення дослідів 

 

На підставі планованого експерименту віднайдені математичні 

моделі, які описують зміну тиску в зоні можливого формування сті-

нок торнадо, а саме в зоні 20 см від центру (при загальному радіусі 

установки 30 см).   

З урахуванням кодованих значень факторів та відповідності 

граничним умовам при довірчій імовірності 0,95 отримані наступні 

рівняння регресії: 

1

2

12 3
7,14 1,63375 0,86125 0,9175 0,3315761

P
k X X X X

       

2 2

2 3 1 2 1 3 2 38,0440761 1,6375 0,12 0,430,8484239 X X X X XX XX     . (1) 

де 
1

2000

500

d
V

X


 , 
2

10

5
X

 
 , 

3

0,25

0,05

z
S

X


 .   

Точки 

плану 

 

Шифр 

призм 

Режими навантажен-

ня 

Датчики тиску  

(вихідний параметр) 

Д2 Д3 Д4 Д5 
d
V  

Оберти 

вети-

лятора 

α  

кут на-

прав-

ляю-

чих 

z
S  

Площа 

засло-

нок 

1 Д-1/90 2500 15 0,25 -14,95 1,65 -13,59 -3,56 

2 Д-2/90 1500 5 0,25 -2,66 4,48 -7 -1,45 

3 Д-3/90 2500 5 0,25 6,46 2,42 -5,04 -9,72 

4 Д-4/90 1500 15 0,25 -15,78 -12,38 -5 -11,92 

5  Д-5/90 2500 10 0,3 -10,89 -2,54 0,01 -12,12 

6 Д-6/90 1500 10 0,2 4,03 19,12 1,2 -6,23 

7 Д-7/90 1500 10 0,3 -8,8 -9,43 1,03 -1,61 

8 Д-8/90 2500 10 0,2 -5,83 0,05 2,7 -0,78 

9 Д-9/90 2000 15 0,3 -5,78 0,71 2,97 -2 

10 Д-10/90 2000 5 0,2 4,63 3,28 -2,99 -2,57 

11 Д-11/90 2000 5 0,3 11,39 2,37 2,24 19,11 

12 Д-12/90 2000 15 0,2 -13,44 -13,66 -2 -10,66 

13 Д-13/90 2000 10 0,25 9,78 3,94 -10,91 -1,45 

14 Д-14/90 2000 10 0,25 4,44 -1,95 -2,11 4,62 

15 Д-15/90 2000 10 0,25 -5,47 1,39 -8,4 -5,11 
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Співставлення параметрів, отриманих дослідним шляхом із тео-

ретичними, які були знайдені за залежністю (1) свідчить про їх бли-

зьке збігання (табл. 3).  

Таблиця 3 

Порівняльна таблиця збігання дослідних і теоретичних даних  

зміни досліджуваного параметра для Д-4 (ПА) 

Шифр Різниця температур Відхилення 

Дослідні 

дP   

Теоретичні 

Pt
   

д тP РP
     2

д

2

т
( )

Р P Р
     

Д-1/90 -13,59 -11,789 -1,801 3,242 

Д-2/90 -7 -6,799 -0,201 0,040 

Д-3/90 -5,04 -6,792 1,752 3,069 

Д-4/90 -5 -5,247 0,247 0,061 

Д-5/90 0,01 0,639 -0,629 0,396 

Д-6/90 1,2 2,072 -0,872 0,760 

Д-7/90 1,03 3,667 -2,637 6,953 

Д-8/90 2,7 -1,436 4,136 17,103 

Д-9/90 2,97 0,542 2,428 5,896 

Д-10/90 -2,99 0,429 -3,419 11,692 

Д-11/90 2,24 1,404 0,836 0,698 

Д-12/90 -2 -2,153 0,153 0,023 

Д-13/90 -10,91 -7,140 -3,770 14,213 

Д-14/90 -2,11 -7,140 5,030 25,301 

Д-15/90 -8,4 -7,140 -1,260 1,588 

При цьому, розрахункові значення критерію Фішера були знач-

но менші за теоретичні (табл. 4), що в свою чергу говорить про вели-

ку тісноту кореляційного зв’язку і надійність отриманих моделей. 

Підтвердженням останнього висновку можуть слугувати і статистики 

за варіаційними рядами, наведені для порівняльної таблиці 4.  

 

Таблиця 4 

Порівняльна таблиця оціночного критерію Фішера при визначенні 

коефіцієнтів рівнянь регресії (1) 

  Вихідний параметр 

P  

Розрахунковий критерій Фішера 2,719 

Теоретичний критерій Фішера 6,94 

Графічні моделі, отримані за результатами планованого експе-

рименту дозволяють виявити зміну вихідного параметру (зменшення 
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або збільшення тиску в часі) при різних комбінаціях варійованих фа-

кторів. 

Так з динаміки отриманої моделі (рис. 2), видно, що при фіксо-

ваному значенні  α=5° збільшення швидкості обертів двигуна (для 

створення повітряного потоку через установку) практично не приз-

водить до зміни тиску, тиск залишається стабільним і його різниця 

залежить тільки від зафіксованої величини 
z
S  (площа відкриття 

верхніх повітряних заслонок). При будь-яких інших комбінаціях варі-

йованих факторів збільшення швидкості обертів двигуна призводить 

до суттєвих змін в бік зменшення тиску в 20 см зоні установки. Зміна 

вихідного параметру, при цьому тим суттєвіша, чим більше значення 

кута відкриття направляючих закрилків і має практично лінійну за-

лежність із поступовим зменшенням куту нахилу до осі У. Однак для 

всіх випадків найбільші значення щодо зменшення тиску відповіда-

ють 
z
S =0,25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Вплив швидкості обертів двигуна на зміну тиску в генерованому ви-

хровому русі повітря (при фіксованих значеннях кута направляючих) 

 

Особливості висвітлені вище, стосовно суттєвого впливу зміни 

площі відкриття випускних повітряних заслонок, що регулюють об’єм 

пропускного повітря через установку, можна продемонструвати в 

іншому графічному представленні (рис. 3). Оскільки дана залежність 

фіксувалась при всіх значеннях Vd, наводимо цю залежність лише 

для максимальних значень швидкості обертів двигуна – 2500. 

Як видно із рисунку, спостерігається найменший «оптимум», 

вихідного параметру P . 
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 Цьому оптимуму відпові-

дає значення 
z
S =0,25. Отрима-

ний графік має явно виражену 

криволінійну залежність, з най-

більшим мінімумом при: 

 α=5°   відповідно -6,792 

 α=10°   відповідно -8,442 

 α=15°    -11,789.  

Зміна значення 
z
S  в будь-

який бік по осі призводить до 

поступового затухання вихідно-

го параметру. 

 Висновок. Обрані факто-

ри варіювання за планом Бок-

са-Бенкіна мають різний сту-

пінь впливу на досліджувану 

зміну тиску в повітряному ви-

хровому потоці. Причому найбі-

льший ефект завжди спостері-

гався при 
z
S =0,25 і подальшо-

му збільшенні швидкості обер-

тання двигуна (збільшення інтенсивності повітряного потоку в екс-

периментальній установці). Причому зафіксована різниця тиску  в 

сусудніх зонах повітряного вихору, радіусом в межах 20 см, експери-

ментально підтверджує висновок, що явище торнадо реалізується і 

може існувати тільки при наявності різниці градієнтів тиску повітря-

них мас. Ці градієнти є основою, яка стабілізує це явище (розділяє 

саме тіло торнадо від оточуючого атмосферного повітря). Тим самим 

досягається рівновага між градієнтами тиску і центробіжною силою, 

що формують внутрішню стабільну зону і стінку вихору.  
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Рис. 3. Вплив відкритих заслонок 

на зміну тиску в генерованому ви-

хровому русі повітря (при фіксова-

них значеннях інших параметрів) 
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ANALYSIS OF CHANGES IN VORTEX AIRFLOW PRESSURE IN THE 
CONDITIONS OF THE PLANNED EXPERIMENT 
 
The vortical movements of the air in the form of tornadoes (tornadoes) 
are one of the least studied phenomena in nature.  Such flows are 
characterized by movement in the field of centrifugal forces and 
fundamentally different from the axial flows of gas by parameters 
such as axial, rotational, radial velocities, especially gradients of 
static and full pressure, etc.  Despite the fact that the properties of 
twisted streams today are highlighted in many papers by both 
domestic and foreign researchers, the question of the dynamics and 
conditions of the occurrence of tornadoes of the air environment 
remain relevant. 
The following methodology for predicting temperature regimes under 
the conditions of swirling air flow has made it possible to determine 
the main significant parameters, modes and time characteristics that 
led to changes in the studied parameters. 
The study of changes in temperature indices in the upper layers of 
vortex flows was carried out with the help of a planned experiment on 
the installation described [1]. 
Experiments were carried out in a mode determined by the matrix of 
the three-factor plan of Box-Behnken (Table 1). 
The following factors, variations (studies) were selected: 
Engine revolutions – Vd; 
Angle of guides (creating vortex air movement in the installation) at 
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the bottom of the installation – α ; 
The area of opening of air damper (for adjusting the volume of air 
pumped through the installation) – Sz. 
The chosen variables of the planned experiment have different 
degrees of influence on the studied change in pressure in the air 
vortex flow. 
For the initial parameters in the study of the vortex air movement, an 
absolute difference in temperature variation in the upper layer of the 
vortex motion at the beginning of the experiment was adopted and 
after a time interval of 10 minutes. Selected variance factors 
according to the Box-Benkin plan have different degrees of influence 
on the investigated change in pressure in the air vortex stream.  
Moreover, the greatest effect has always been observed at Sz = 0.25 
and the subsequent increase in the speed of the engine (increasing the 
intensity of air flow in the experimental installation).  Moreover, the 
difference in pressure in the dry zones of the air vortex, within a 
radius of 20 cm, is experimentally confirmed by the conclusion that 
the phenomenon of tornadoes is realized and can only exist if there is 
a difference in gradients of pressure of air masses.  These gradients 
are the basis that stabilizes this phenomenon (it divides the body of 
the tornado from the surrounding atmospheric air).  Thus, an 
equilibrium between the gradients of pressure and centrifugal force, 
forming the internal stable zone and the wall of the vortex is achieved. 
Keywords: tornado generation, planned experiment, pressure in the 
vortex flow zone. 
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ВИХРЕВЫХ ВОЗДУШНЫХ  
ПОТОКОВ В УСЛОВИЯХ ПЛАНИРОВАННОГО ЕКСПЕРИМЕНТА  
 
Наведены результаты, которые продолжают исследования по ге-
нерации вихревых потоков (торнадо). В результате реализованного 
планированного эксперимента была получена математическая мо-
дель, которая дает возможность прогнозировать изменение давле-
ния воздушных масс в верхних слоях вихревых структур (в грани-
цах факторов варьирования) 
Ключевые слова: генерация торнадо, планированный эксперимент, 
давление в зонах вихревых потоков, вихревые структуры. 
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