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ՀՏԴ 53.03 

Վիճակի հավասարումը գերձայնային արագությունների դեպքում Վիճակի հավասարումը գերձայնային արագությունների դեպքում Վիճակի հավասարումը գերձայնային արագությունների դեպքում Վիճակի հավասարումը գերձայնային արագությունների դեպքում 
((((Հյուգինյոյի հավասարումը)Հյուգինյոյի հավասարումը)Հյուգինյոյի հավասարումը)Հյուգինյոյի հավասարումը)    

Քոչարյան ՎիլենՔոչարյան ՎիլենՔոչարյան ՎիլենՔոչարյան Վիլեն    

Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. գազային և հեղուկ միջավայրեր, հարվածային 
ալիք, հարվածային ադիաբադ, Մախի թիվ, էնթալպիա, էնտրոպիա 

Տիեզերագնացության, գերձայնային և հիպերձայնային տեխնիկայի 
զարգացումը և սարքավորումների ստեղծումը էապես պայմանավորված 
են գազային և հեղուկ միջավայրերում մեծ արագությունների ստացման և 
այդ պայմաններում տեղի ունեցող երևույթների ու պրոցեսների հետա-
զոտման ու կիրառման հնարավորությունների մանրակրկիտ ուսումնա-
սիրություններով։  

Հայտնի է, որ հեղուկ կամ գազային միջավայրում վերջավոր չափ-
սերի մարմնի գերձայնային արագություններով շարժման կամ այն գեր-
ձայնային հոսքերով շրջհոսման ընթացքում միջավայրում առաջանում են 
հարվածային ալիքներ: Գազերում հարվածային ալիքների ճակատի լայ-
նությունը մոլեկուլների ազատ վազքի երկարության կարգի է [4, 309]: 
Պարզ է, որ այդպիսի փոքր հեռավորությունների վրա տեղի ունի միջա-
վայրի խտության և ջերմադինամիկական մյուս բոլոր պարամետրերի 
թռիչքային փոփոխություն: Այս հարցերն ընդգրկված չեն ֆիզիկայի 
ուսումնական ծրագրում, հետևաբար, ուսանողների համար իմացաբա-
նական տեսանկյունից անհրաժեշտ է հարվածային ալիքներում միջա-
վայրի խտության և ջերմադինամիկական պրոցեսների առանձնահատ-
կությունների նկարագրությունը և ներկայացումը ներառել ֆիզիկայի բու-
հական ուսումնական դասընթացում։  

Հոդվածում դիտարկվում են հրթիռային շարժիչում վառելիքի այրման 
ընթացքում առաջացած գազերի՝ Լավալի փողրակով դուրսհոսման գեր-
ձայնային արագությունների ստացումը, հարվածային ադիաբադի հա-
մար վիճակի հավասարումը և հարվածային ալիքում գազի խտության 
փոփոխման կախումը հոսքի արագությունից: 

[2, 10] աշխատանքում ներկայացված է հոսող միջավայրի ծավալի 
էլեմենտի համար լրիվ էներգիայի պահպանման օրենքը՝ 	
 + 	� = 	(� + �� + ���� +��)  (1) 

Քննարկենք հրթիռային շարժիչում գազերի շարժումը՝ ընդունելով 
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հրթիռի պատյանը ադիաբադ և հաշվի չառնելով արտաքին ուժերի 
դաշտի ազդեցությունը (�� = 0): Այս պայմաններում գազերի հոսքը 
իզոէներգետիկ է (	
 + 	� = 0) և (1)-ից կստանանք՝ � + �� + ���� = �����  (2) 

Շարժիչում վառելիքի այրման արդյունքում առաջացած գազն 
ընդունենք μ միջին մոլային զանգվածով և հաստատուն �� ջերմունակու-
թյամբ իդեալական, որի էնթալպիան հավասար կլինի 

 � = � + �� = �� ���, այսինքն [2, 13]՝ �� ��� + ���� = �����  (3) 

 
Ենթադրենք` այրման խցում � = ��և = 0, իսկ Լավալի փողրակի 

ելքում՝  � = ��և  =  ": (3)-ից կունենանք �� ���� = �� ���� + ��#��   (4) 

Այստեղից՝ � "�2 = �% ���� &�� − ���� ( = )� (5) 

որտեղ ) = *+,*�*+  ջերմային շարժիչի օ.գ.գ.-ն է: Համաձայն (5)-ի՝ այրման 

արդյունքում առաջացած գազերի մոլեկուլների ջերմային շարժման 
էներգիայի (էնթալպիայի) միայն որոշ մասն է վերածվում մեխանիկական 
շարժման կինետիկ էներգիայի, որը որոշվում է իդեալական ջերմային 
շարժիչի η  օ.գ.գ.-ով:  

Հաշվի առնելով, որ �� = - ..,�	[1, 127]`(5)-ից կստանանք  " = 0 �..,� 1*+� )  (6) 

 
որտեղ γ-ն այրման արգասիք գազերի համար ադիաբադի ցուցիչն է: 

Հայտնի է, որ ձայնի � արագությունը գազում որոշվում է հետևյալ 
բանաձևով [4, 59] � = 02 1*� , որը, տեղադրելով (6)-ում, կստանանք՝ 
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 " = �0 �3.,� կամ 4 = �#5 = 0 �3.,�  (7) 

(7)-ում 4-ը Մախի թիվն է: 
Հեղուկ օրգանական վառելիքով և հեղուկ թթվածնով հրթիռների հա-

մար �� ≈ 3000Կ, 			�� ≈ 300Կ, γ=1,31 (բազմատոմ գազեր), % ≈ 30 կգ/կմոլ 
(ածխաթթու գազի և ջրիգոլորշիների խառնուրդ) [4, 304], (7)-ից կունե-

նանք () = 0,9) 4 = �#5 = 0�∙",:",;� ≈ 2,4: Հետևաբար, հրթիռի փողրակից 
գազի հոսքն ունի գերձայնային արագություն: 

Գազի հոսքի արագության համար ստացված (6) բանաձևը շատ 
մոտավոր է, որովհետև հրթիռի պատյանը ընդունել ենք ադիաբադային, 
իսկ այրման արդյունքում առաջացած գազերը՝ իդեալական: Իրականում 
այրման արդյունքում առաջացած էներգիայի մոտ 3%-ը շարժիչի 
պատերի ջերմահաղորդման հետևանքով կորչում է, իսկ առաջացած ոչ 
իդեալական գազերը բարձր ջերմաստիճանում մասամբ դիսոցվում են, 
ինչի հետևանքով ևս տեղի ունեն էներգիայի որոշակի կորուստներ: 

Արդյունքում  
�#5   հարաբերությունը որոշ չափով փոքրանում է [4, 305]: 

Ինչպես նշվել էր հոդվածի սկզբում, միջավայրում հարվածային 
ալիքների ճակատի լայնությունը մոլեկուլների ազատ վազքի երկարու-
թյան կարգի է, և այդպիսի փոքր հեռավորությունների վրա տեղի ունի 
միջավայրի խտության և ջերմադինամիկական մյուս բոլոր պարամետ-
րերի թռիչքաձև փոփոխություն: Հարվածային ալիքի թռիչքաձև փոփոխ-
ված խտացման տիրույթը տարածվում է գերձայնային արագությամբ, որի 
մեծությունը կախված է ալիքային ճակատի երկու կողմում ճնշումների 
տարբերությունից (միջավայրի խտության փոփոխման գրադիենտից), 
ընդ որում՝ ճնշման անկման զրոյի ձգտելիս ալիքային ճակատի տարած-
ման արագությունը ձգտում է ձայնի արագության:  

Դիտարկենք գազային միջավայրում մխոցով սեղմման դեպքում 
հարթ հարվածային ալիքի առաջացումը (նկար 1) [4, 310]: Եթե սկզբում 2 
մխոցը սեղմենք փոքր արագությամբ և աստիճանաբար արագացնենք, 
ապա անմիջապես հարվածային ալիք չի առաջանում: 
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ՆկարՆկարՆկարՆկար    1. 1. 1. 1. ՀարթՀարթՀարթՀարթ    հարվածայինհարվածայինհարվածայինհարվածային    ալիքիալիքիալիքիալիքի    առաջացումըառաջացումըառաջացումըառաջացումը    
 
Սկզբում սկսվում է տարածվել խտւթյան և ճնշման անընդհատ 

բաշխման ակուստիկական ալիքի 1 ճակատը (նկար 1ա): Արագության 
մեծացմանը զուգընթաց ալիքի տարածման 2 → 1 տիրույթում գազի 
խտությունը սկսում է արագ աճել՝ առաջնային ճակատից դուրսմասում 
մնալով փոքր: Արդյունքում խտւթյան անկման գրադիենտը կտրուկ մեծա-
նում է: Մեծ մոտավորությամբ միջավայրում խտության փոփոխությունը 
կարելի է ներկայացնել աստիճանաձև թռիչքով [3, 779] (նկար 1բ):  

Երբ մխոցի տեղաշարժման  " արագությունը սկսում է գերազանցել 
տվյալ միջավայրում ձայնի � արագությանը, առաջանում է հարվածային 
ալիք, որի ալիքային ճակատը տեղափոխվում է  � >  " արագությամբ 
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(նկար 1 բ) և հանդիսանում է ջերմադինամիկական պարամետրերի 
խզման մակերևույթ: 

Ենթադրենք՝ հարվածային ալիքի ճակատից առաջ, չգրգռված միջա-
վայրում պարամետրերը @�, ��, �� են, իսկ ճակատի ետևում՝ @�, ��, �� 
(նկար 1ա): Դիտարկենք գազի պարամետրերի փոփոխությունները 
խտության թռիչքի հետ շարժվող կոորդինատային համակարգի 
նկատմամբ (նկար 1գ): Հաշվարկի այս համակարգում չգրգռված 
միջավայրը շարժվում է դեպի ալիքային ճակատը գերձայնային  � 
արագությամբ, իսկ ալիքային ճակատի ետևում սեղմված միջավայրում 
կձևավորվի տեղափոխման մինչձայնային  � =  � −  " արագություն: 
Ընտրված համակարգում միջավայրի պարամետրերի փոփոխման նկա-
րագրման համար օգտվենք զանգվածի, շարժման քանակի և էներգիայի 
պահպանման օրենքներից: 

Ալիքային ճակատի երկու կողմից միավոր ժամանակում միավոր 
մակերեսով զանգվածի հոսքերը (զանգվածի հոսքի խտությունը) պետք է 
միատեսակ լինեն: Այսինքն, ընտրված կոորդինատային համակարգում 
կարող ենք գրել. @� � = @� �  (8) 

Դեպի ալիքային ճակատը  �արագությամբ շարժվող հոսքի @� � 
խտությամբ զանգվածի շարժման քանակը կլինի @� � ∙  � = @� ��, իսկ 
ալիքային ճակատի մյուս կողմում՝ @� ��: Եթե միջավայրի մածուցիկու-
թյունը հաշվի չառնենք, ապա այս շարժման քանակների տարբերու-
թյունը, ըստ Նյուտոնի երկրորդ օրենքի, պետք է հավասար լինի հարվա-
ծային ալիքի երկու կողմերի ճնշումների տարբերությանը՝ @� �� − @� �� = �� − ��  (9ա) 

@� �� + �� = @� �� + ��  (9բ) 

Գազն ընդունելով իդեալական՝ գրենք միավոր զանգվածի համար 
էներգիայի պահպանման օրենքը՝ ըստ (3)-ի՝ ABC+D + E+�� = ABC�D + E���   (10ա) 

Իդեալական գազի համար �� = 1..,� և *� = FG1 մեծությունները 
տեղադրելով (10ա)-ում, կստանանք 
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22 − 1��@� + v��2 = 22 − 1��@� + v��2  (10բ) 

(8), (9բ) և (10բ) պահպանման օրենքներից կստանանք հավասարում-
ների հետևյալ համակարգը՝ 

I @� � = @� �@� �� + �� = @� �� + ��..,� F+G+ + E+�� = ..,� F�G� + E���
J  (11) 

(11) համակարգի առաջին հավասարումից  � =  � G+G�:  � տեղադրե-
լով (11)-ի երկրորդ և երրորդ հավասարումների մեջ, կունենանք՝ 

K �� − �� = @� �� G�,G+G�..,� LF�G� − F+G+M = �+�� G��,G+�G��
J  (11ա) 

(11ա) համակարգից 
F�F+-ի համար կստանանք ՀյուգինյոյիՀյուգինյոյիՀյուգինյոյիՀյուգինյոյի    ((((HugoniotHugoniotHugoniotHugoniot)))) 

հավասարումը [3, 779; 5]: ���� = (2 + 1)@� − (2 − 1)@�(2 + 1)@� − (2 − 1)@� (12) 

Հաշվի առնելով, որ @ = �N , (12)-ից կստանանք F�F+ = (.O�)N+,(.,�)N�(.O�)N�,(.,�)N+  և  N�N+ = (.,�)F�O	(.O�)F+(.O�)F�O(.,�)F+   (13) 

 
(13)-ում ստացված Հյուգինյոյի ադիաբադը էապես տարբերվում է 

Պուասոնի F�F+ = LN+N�M. ադիաբադից (նկար 2): 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

    
ՆկարՆկարՆկարՆկար    2. 2. 2. 2. ՊուասոնիՊուասոնիՊուասոնիՊուասոնի    ևևևև    ՀյուգինյոյիՀյուգինյոյիՀյուգինյոյիՀյուգինյոյի    ադիաբադներըադիաբադներըադիաբադներըադիաբադները    
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Պուասոնի ադիաբադ պրոցեսում համակարգի էնտրոպիան մնում է 
հաստատուն: Հարվածային ալիքի առաջացումը հանդիսանում է ջերմա-
դինամիկական անշրջելի պրոցես, հետևաբար միջավայրով նրա անցման 
ընթացքում էնտրոպիան աճում է (իրական գազերում թույլ հարվածային 
ալիքների դեպքում էնտրոպիայի աճը համեմատական է ճնշման հարա-
բերական աճի խորանարդին [5]): Էնտրոպիայի աճը նշանակում է, որ 
հարվածային սեղմման դեպքում հարվածային ալիքի ներսում ճնշումը 
զգալիորեն մեծանում է, և էապես մեծանում են միջավայրի ջերմահաղոր-
դականությունը և մածուցիկությունը՝ առաջացնելով լրացուցիչ դիմադ-
րության ուժեր, որոնց հաղթահարումով էլ բացատրվում է չգրգռված 
միջավայրի հոսքի կինետիկ էներգիայի փոխակերպումը միջավայրի ներ-
քին էներգիայի: 

Հարվածային ալիքում գազի սեղման կախումը Մախի 4 թվից 
որոշվում է հետևյալ արտահայտությամբ [3, 779] @�@� = (2 + 1)4�(2 − 1)4� + 2  

(14) 
 

Համաձայն (14)-ի, 4 → ∞ սահմանային դեպքում իդեալական 
գազում հարվածային ալիքի սեղմումը չի կարող գերազանցել հետևյալ 
արժեքը՝ G�G+ = (.O�)(.,�)  (15) 

Միատոմ գազերում 2 = 1,66 և սահմանային սեղմումը համաձայն 
(15)-ի կլինի 4, երկատոմ գազում՝  2 = 1,4  և  G�G+  չի կարող գերազանցել 6: 

Վառելիքի այրման ընթացքում առաջացող բարձր ջերմաստիճաննե-
րում (≈ 3000-4000Կ) գազերի ջերմունակությունը կախված է ջերմաստի-
ճանից, տեղի ունի նաև մոլեկուլների դիսոցում: Հետևաբար, գազն արդեն 
չենք կարող ընդունել որպես իդեալական, և իրական գազերի համար 
ներկայացված արտահայտություններն ունեն որակական բնույթ: 
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(уравнен(уравнен(уравнен(уравнение ие ие ие ГюгоГюгоГюгоГюгонннниииио)о)о)о)    
Кочарян ВиленКочарян ВиленКочарян ВиленКочарян Вилен    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: газовая и жидкая среды, ударная волна, ударная 

адиабада, число Маха, энтальпия, энтропия 
При движении тел конечных размеров в жидкой или газообразной 

среде со сверхзвуковыми скоростями или при его обтекании сверхзвуко-
выми потоками, в среде возникают ударные волны, ширина фронта 
которых порядка длины свободного пробега молекул. Уравнение ударного 
адиабадического процесса Гюгонио    обусловленօ скачкообразными изме-
нениями плотности и других термодинамических параметров на таких 
малых расстояниях. 

Явления, наблюдаемые в газобой среде при сверхзвуковых скоростях, 
не включены в учебную программу физики, поэтому для студентов с 
гносеологической точки зрения возникает необходимость описания и 
представления в вузовской учебной программе физики особенностей 
изменений плотности среды и термодинамических процессов в ударных 
волнах. 

В статье рассмотрены получение сверхзвуковых скоростей вытекания 
газов в ракетном двигателе, уравнение состояния ударной адиабады и 
зависимость изменения плотности газа в ударной волне от скорости 
потока. Показано, что энтропия системы возрастает при ударном адиабади-
ческом сжатии и объяснены причины роста энтропии. 
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Equation of State at Supersonic Speeds Equation of State at Supersonic Speeds Equation of State at Supersonic Speeds Equation of State at Supersonic Speeds     
(Huguignot Equation)(Huguignot Equation)(Huguignot Equation)(Huguignot Equation)    

KocharyanKocharyanKocharyanKocharyan    VVVVilenilenilenilen    
SummarySummarySummarySummary    

KeyKeyKeyKey    words: words: words: words: gaseous and liquid media, shock wave, shock adiabat, Mach 
number, enthalpy, entropy 

When bodies of finite dimensions move in a liquid or gaseous medium at 
supersonic velocities or when supersonic flows move around it, shock waves 
arise in the medium, the front width of which is of the order of the free path of 
molecules. The Huguignot shock adiabatic process equation is due to abrupt 
changes in density and other thermodynamic parameters at such small 
distances. 

Phenomena observed in a gaseous medium at supersonic speeds are not 
included in the curriculum of physics, therefore, from an epistemological point 
of view, students need to be presented curriculum of physics, the features of 
changes in the density of the medium and thermodynamic processes in shock 
waves in the university. 

The article considers obtaining supersonic gas outflow velocities in a 
rocket engine, the equation of state of the shock adiabat, and the dependence of 
the change in gas density in the shock wave on the flow velocity. It is shown 
that the entropy of the system increases under adiabatic shock compression, 
and the reasons for the increase in entropy are explained. 
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