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ДИНАМИКА НА 
ФЛУИДНИТЕ ТЕЧЕНИЯ.

гл.ас.д-р.инж.Наталия Иванова



Мара Белчева

◦ Втурна се вихър, разпъдил нощта,

◦ вихром целуна зората в уста,

◦ и се понесе нехаен насам,

◦ люшнал дървесни вършини, ей там.

◦ Сви да отмине, но пак връхлетя

◦ в миг и се сблъска в мойте врата.

◦ Спомен от минали вихрени дни -

◦ как той сърцето ми лудо плени!
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1 Уравнение на Бернули

– описва зависимостта между налягането и скоростта на течението.

Анализира са флуидна частица с формата на цилиндър, отсечен от елементарна

токова тръбичка със сечение dS, дължина dL и разлика в нивата dZ.



Изведена е зависимостта:

p – статично налягане

𝑝.𝑣2

2
– динамично налягане /скоростен напор/

ρ g z  –хидростатично налягане

имат размерностна налягане [Pa]

Единицата за налягане Pa = N/m2 = J/m3 следователно можем да говорим

единица енергия в единица обем от флуида (специфична енергия на флуида)

Енергиен смисъл – закон за запазване на механичната енергия по дължината

на токовата линия (тръбичка)

p + ρ g z  – специфична потенциална енергия на флуида

– специфична кинетична енергия на флуида

𝑝 +
𝑝𝑣2

2
+ 𝑝𝑔𝑧 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 



Валидност на уравнението на Бернули:

- и за реален флуид, но с допълнителен член, отчитащ загубите от триене;

- и за квазистационарно течение, но само за средните стойности на V и P;

- за неограничен размер на сечението S на токовата тръбичка.

Следствие:

При стеснени участъци нараства скоростта на въздушното течение /токовата

тръбичка с променливо сечение/, вследствие на което динамичното налягане се 

увеличава значително. Поради постоянната му сума със статичното налягане, 

статичното налягане може да се понижи под атмосферното.

/при относително ниски скорости плътносттa на въздуха ρ = const /

https://www.youtube.com/watch?v=bC8v6hlXnSk



Изводи:
- Съществуват условия дори и при слаб вятър за засмукване на прах и 

отпадъци вследствие понижение на налягането при: 

• високи и дълги сгради, разположени наблизо;

• изпъкнали елементи от към наветрената страна – стрехи, балкони и др.

Отпадъците и прахта се отлагат в зони с ниска скорост и повишено налягане .  Там 

се образуват и навявания от сняг, отнесен от местата с понижено налягане .



- при покриви – реална опасност от засмукване на покривното

покритие,  дори на цялата конструкция.

Особено големи подналягания – при плосък покрив. 



Подходящи архитектурни решения:
 вертикални улеи по фасадата  – създаване на предпоставки за 

формиране на вертикално течение, което да компенсира 

подналягането; 

 
 

 предпазен борд или парапет; 

 
 

 озеленяване на покрива  



линкове

◦ https://www.youtube.com/watch?v=h6aphv1JbV4

◦ https://www.youtube.com/watch?v=-c_oCKm5FLU

https://www.youtube.com/watch?v=h6aphv1JbV4


2  Число на Рейнолдс

Числото на Рейнолдс е отношението на инерчните сили към вискозните сили и се използва за 
определянето дали един поток е ламинарен или турбулентен. Ламинарен поток възниква при ниски
числа на Рейнолдс, при които вискозните сили са преобладаващи и се характеризира с гладко и 
постоянно движение на флуида, докато турбулентният поток, възниква при големи числа на 
Рейнолдс и е с преобладаващи инерчни сили, образуващи вихри, водовъртежи и други флуктуации 
на потока.

Преходът от ламинарен към турбулентен поток често се определя от критично число на Рейнолдс, 
което зависи от точната конфигурация на потока и се определя експериментално.

Потокът в тръби с кръгло сечение е:

◦ ламинарен ако Re < 2300

◦ преходен ако 2300 < Re < 2600

◦ турбулентен ако Re > 2600



Критерий на Рейнолдс
◦ – характеризира вида на течението на реален флуид /ламинарно или 

турболентно/ , както и прехода от единия тип към другия, като съотношение на:

◦ - инерционните сили / плътността ρ,  скоростта v , размерите на 

пространството , през което то преминава /характерен линеен размер d /

◦ - силите на вътрешното триене /изразени чрез динамичния вискозитет η или 

кинематичния ν/

◦ /еластичните сили при несвиваеми флуиди могат да се пренебрегнат/

𝑅𝑒 =
𝜌𝑣𝑑

𝜂
=
𝑣𝑑

𝜈



◦ Ниските стойности на Rе са характерни за ламинарните течения, а високите – за турболентните. 

◦ При ламинарните течения силите на вътрешно триене / η / преобладават над инерционните / ρ, 
v, d /, докато при турболентните е обратното.

◦ При ниски скорости и тесни пространства /фуги на дограма, пори на строителните
материали/ течението е ламинарно.

◦ При високи скорости и големи размери на обектите /градска среда/ течението е турболентно.

◦ При високи числа на Рейнолдс /високи скорости или големи размери, или и двете, както и нисък
вискозитет на флуида/ влиянието на силите на вътрешно триене могат да станат
пренебрежимо малки спрямо инерционните сили. При такива условия свойставата на реалния
флуид се доближават до свойствата на идеалния. 

◦ Преход от ламинарно към турболентно течение – при критични числа на Рейнолдс - Rекр.

◦ Rекр. силно зависи от конкретните условия. Когато за дадено ламинарно течение Rе нарастне
над Rекр , то става нестабилно и при внасяне на смущения в течението, то преминава
необратимо в турболентно. За остроръбести тела /и повечето архитектурни обекти/ Rекр ~ 104



изображение

◦ https://www.youtube.com/shorts/l3CRE3EF2lA

◦ https://www.youtube.com/watch?v=acxNh4tIDO8

◦ https://www.youtube.com/watch?v=boeDQrHQPxQ

◦ https://www.youtube.com/watch?v=30_aADFVL9M

https://www.youtube.com/shorts/l3CRE3EF2lA
https://www.youtube.com/watch?v=acxNh4tIDO8
https://www.youtube.com/watch?v=boeDQrHQPxQ


3. Точка на заприщване при строителните съоражения.

◦ Заприщване на течението е състояние, при което вследствие на препятствие 

срещу движението му то напълно или частично спира. 

◦ - пълно заприщване – скоростта на цялото течение се довежда до нула

/язовирна стена/

◦ - частично заприщване – създава се от всяко тяло, намиращо се в течението

◦ Разглеждаме едно полубезкрайно заоблено тяло.  

Тялото внася смущение в течението и деформира

/сгъстява/ токовите линии.

Течението се разделя и заобикаля тялото отгоре и 

отдолу.  Една от токовите линии, обаче среща

тялото нормално в т.А.  В тази точка течението

напълно спира . Тази точка се нарича точка на 

заприщване.



Изхождайки от уравнението на Бернули, можем да намерим налягането pA в 

точката на заприщване:

𝑃𝑎 = 𝑃0 +
𝑃. 𝑣0

2

2

т.е. налягането в точката на заприщване е сума от общото налягане на течението –

статично и динамично.  В точката на заприщване пълната енергия на флуида се 

реализира като статично налягане, поради което натоварването в нея достига

максимални стойности.

При произволно крайно тяло има две точки на заприщване – предна и задна – и за 

идеален флуид налягането в задната точка има същата стойност, но при реалните

флуиди тази точка липсва поради вихровата следа на тялото.     



Изводи и препоръки:

Поради голямата стойност на налягането в точката на заприщването се създават

условия за висока въздухопроницаемост в областта около нея. Негативните

последствия могат да се ограничат чрез следните мерки:

• областта с повишено налягане се редуцира по площ чрез приложение на 

обтекаеми форми,  ако това е функционално и естетически оправдано;

• сградата се ориентира с тясната си страна към преобладаващото

въздушно течение;

• като се предвиждат материали и конструкции с минимална

въздухопроницаемост и се обърне специално внимание на уплътнението на 

фугите между строителните елементи;

• по възможност в зоната около точката на заприщването да не се 

предвиждат отваряеми прозорци, балкони и лоджии.



Архитектурен обект, при който са изпълнени всички гореспоменати препоръки – 

Берлин, Остбанхоф 

 



4 Разделителна повърхнина и вихрообразуване
при строителните съоръжения.

◦ Разделителна повърхнина възниква зад остър ръб при събиране на две течения с различни по 
големина скорости /за едното от тях скоростта може да е равна на нула/, но и двете - с една
и съща посока.

◦

◦ • В момента на събиране на теченията /τ = 0/ разделителна повърхнина е нестабилна, 
тъй като скоростта рязко се различава. 

◦ • С отдалечаване от раздлителното тяло двете течения в резултат от вътрешното триене си 
взимодействат и разделителната повърхнина се превръща в зона на непрекъснато
изменение на скоростта /скоростната крива при τ ≠ 0 /.    

◦ • Поради разликите в скоростта се появяват разлики в налягането съгласно уравнението
на Бернули,  което поражда напречни на течението сили. 

◦ • В резултат от от напречните сили разделителната повърхнина се разпада на отделни
вихри, които се отнасят от течението.



◦ Типичен пример – остър планински връх /хребет/

◦ Разделителната повърхнина се простира на десетки километри, а разликата в 

наляганията предизвиква обратни и възходящи течения, които трябва да се имат

предвид при разпространението на замърсяванията, като особено уязвим е 

подветрения склон.



◦ По аналогичен начин става разпадането на разделителната повърхнина при обтичане

на строителни обекти и съоръжения с определени последици:

◦ • комини – постига се размесване на изхвърляните отпадъчни газове с основното

въздушно течение, но и опасност от замъсяване вследствие вихрите;

◦ • сгради

◦ o допълнително охлаждане вследствие обратните и възходящи течения /малки 

винтообразни вихри/ на подветрената страна и страничните стени;

◦ o разнасяне на прах и отпадъци по вертикала откъм подветрената страна, 

особено при по-високи сгради;



Граничен слой.  

Граничен слой – преходна област между повърхността на тяло и обтичащия

го флуид.

Причина за възникване – полепваемостта на реалните флуиди. 



Характерни особености:

• Висок градиент /нарастване/ на скоростта от нула при повърхността на тялото
перпендикулярно на течението.

• Наличност на три характерни области

- ламинарен граничен слой – в началото на обтичаната повърхност

- турбулентен граничен слой – на извесно критично разстояние от 

началото – стенна турбулентност

- ламинарен подслой - непосредствено прилежащ към

повърхността

• В турбулентната област скоростта нараства рязко. Налице е активно размесване на 
флуида и висок енергообмен с повърхността.

• Остри ръбове и грапава повърхност водят до по-бързо турбулизиране на граничния
слой.  

• Дебелината на граничния слой δ зависи от числото на Рейнолдс и размерите на 
обтичаната повърхност.



Откъсване на течението. 

Възниква при закъснително течение и наличие на граничен слой. 

Пропорционално на намаляването на скоростта на течението нараства налягането. В 

граничния слой вследствие полепваемостта скоростта е още по-малка, в резултат на което част 

от флуидните частици в тази област:

- изчерпват кинетичната си енергия и напълно спират

- засмукват се назад в областите с по-висока скорост, респективно

по-ниско налягане.

- образуват клин с обратна посока на движение

Оформящата се в резултат на различните скорости разделителна повърхнина е неустойчива. Тя

се разпада на вихри, които се размесват и се отнасят от течението.



Аналогичен е процесът при обтичане на цилиндър.

След обтичане на най-широката част на цилиндъра съществува зона на закъснително

течение. Скоростта в граничния слой около стената на цилиндъра рязко пада, вследствие 

на което налягането се увеличава и флуидните частици се засмукват от зоната с висока

скорост и ниско налягане. Образуват се вихри,  които се отнасят от течението.

Всеки образувал се вихър в резулатат от откъсване на течението намалява налагането зад 

тялото и увеличава налягането от страната, от към която се е образувал. В резулатат на това

върху тялото въздейства сила в противположната посока, напречно на течението.



Следствия от откъсването на течението:

- спираловидни вихри напречно на течението от към наветрената страна на сградите, 
разнасящи прах и отпадъци

- аналогично вихрообразуване на всяко ниво при стъпаловидно застрояване от към наветрената
страна;

- силно завихряне в района на козирки над входове и балкони от към наветрената страна 
на сградата;

Подходящи решения на проблема:

- ориентиране на сградата с дългата страна успоредно на преобладаващата посока на 
вятъра;

- предвиждане на лоджии вместо балкони или оформление на балконите като лоджии от 
към наветрената страна;

защита на входовете не с козирки, а с ветробрани. 



link

◦ https://www.youtube.com/watch?v=UEgk2Bgz16s

◦ https://www.youtube.com/watch?v=xU7i4FcLS_E

◦ https://www.youtube.com/watch?v=_u3SyjNmtAI

https://www.youtube.com/watch?v=UEgk2Bgz16s
https://www.youtube.com/watch?v=xU7i4FcLS_E


В уравнението на Бернули се подразбира, че енергията на течността се състои от 

три компонента:

◦ - Кинетичен компонент, който е резултатът от скоростта, с която течността се 

движи.

◦ - Потенциален или гравитационен компонент, който се дължи на височината, на 

която е течността.

◦ - Енергия на налягане, която е тази, която течността притежава в резултат на 

налягането, на което е подложена.

Примери 



Теоремата на Бернули има много и 
разнообразни приложения в области, различни
като наука, инженерство, спорт и др.
◦ Интересно приложение се намира в дизайна на камини. Комините са изградени

високо, за да се постигне по-голяма разлика в налягането между основата и изхода на 
комина, благодарение на което е по-лесно да се отделят газовете от горенето.

◦ Разбира се, уравнението на Бернули се отнася и за изследването на движението на 
течните потоци в тръбите. От уравнението следва, че намаляването на площта на 
напречното сечение на тръбата, за да се увеличи скоростта на течността, 
преминаваща през нея, също предполага намаляване на налягането.

◦ Уравнението на Бернули също се използва в авиацията и във превозни средства от 
Формула 1. В случая на авиацията ефектът на Бернули е началото на повдигането на 
самолетите.

◦ Крилата на самолетите са проектирани с цел постигане на по-голям въздушен поток в 
горната част на крилото.



Приложения

https://www.youtube.com/watch?v=eJqQr9h42dQ

https://www.youtube.com/watch?v=pBX8w9hMr-w



Примери

А.  При особено взимно разположение на сгради

Такова разположение на сгради с височина над 5 

етажа и дължина над 50 m, съчетано с посочената

преобладаваща посока на вятъра, води до рязко

на нарастване на скоростта на въздушното

течение между тях /затъмнените области/ дори и 

при относително слаб вятър – т.н ефект на 

Вентури



Циклон и антициклон

Циклонът представлява спираловидното

възходящо движение на въздуха в посока от 

периферията към центъра на въздушната маса в 

резултат на кръгово разположение на изобари, 

понижаващи своите стойности в същата посока. 

Ветровете в циклона духат обратно на 

часовниковата стрелка в Северното полукълбо

Антициклон - въздушна маса, в която въздухът се 

движи низходящо от центъра към периферията, 

където налягането е по-ниско. В антициклоните

винаги има само една въздушна маса – топла

или студена.





Екологични проблеми

Формиране на киселинен дъжд



Действие на звуковия източник при флейта (в ляво) и кавал (в средата). В 

дясно е показан нов вид наустник за кавал с подобрено звукоизвличане.

Към острието (2) се подава въздушна струя -ламинарен поток въздух (3), идващ от устния канал на 

изпълнителя. Острието разделя ламинарния поток на две части - външен поток (4), който не участва в 

създаването на звука и вътрешен поток (5), който играе основна роля при възбуждането на звуковото

трептене в тръбата. Обикновено, вътрешният поток (5) представлява само няколко % от 

първоначалната въздушна струя (3), освен това само няколко % от неговата енергия се превръща в 

звук. Едновременно с разделянето на потока, острието променя посоката на неговото

разпространение. От хидродинамиката е известно, че когато посоката на движение на един 

ламинарен поток се промени в него се появяват вихри (турбуленция). При това, колкото е по-голям

ъгълът на закривяване на потока, толкова повече вихри се генерират. По тази причина във вътрешния

поток (5) се генерират вихри със звукова честота, които възбуждат звуково трептене в тръбата



◦ https://www.youtube.com/watch?v=GPezX1tEj3Q


