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У мобільних енергетичних засобах сільськогосподарського призначення 

застосовуються різні конструкції мехатронних вузлів, через які рухається робоча рідина. 
Хоча цей рух прийнято характеризувати критерієм або числом Рейнольдса Re, пропорційним 
швидкості руху рідини v та діаметром каналу d, де вона рухається, конструкція вузла може 
суттєво впливати на способи визначення цих параметрів і, отже, на складність виразу для 
обчислення Re. Найбільш просто розрахувати Re для трубопровода [1]. Тут v – це усереднена 
за його перерізом швидкість руху рідини, а d – еквівалентний діаметр, який для круглого 
перерізу збігається з його звичайним діаметром. Для щілинного або площинного каналаd 
рівний входу в трубопровід можна знехтувати, то потік рідини вважається ламінарним. 

Складніше розрахувати Re навіть для такого простого вузла, як циліндричний 
підшипник ковзання (ЦПК). Такі вузли широко застосовуються у поршневих двигунах і 
компресорах та потребують постійного підведення змащувальної рідини під певним тиском. 
В роботі [2] наведено два способи визначення Re для ЦПК: в першому добутку vd 
пропорційний відношенню подачі рідини до діаметра вала, а в другому vd пропорційний 
добутку частоти обертання вала, його діаметра та величини зазору в підшипнику. У свою 
чергу, подача рідини до нього сама залежить від частоти обертання, тиску рідини та ряду 
інших факторів. Також двома способами визначається і межа ламінарного руху рідини в 
ЦПК, причому можливі ситуації, коли результати суперечать один одному. 

Для інших мехатронних вузлів, зокрема тих, що застосовуються в об’ємних 
гідроприводах, рекомендується [3] обчислювати Re через відношення подачі рідини до 
ширини канала або зазора b, де вона тече. Це обумовлено тим, що середня швидкість рідини 
зворотно пропорційна добутку b∆, а добуток цієї швидкості на d=2∆, якому пропорційно 
число Re, від ∆ не залежить. Є відомості [4], що в щілинах і зазорах гідроапаратів порушення 
ламінарного руху рідини відбувається при Re<103. Водночас, від ∆ суттєво залежать втрати 
тиску рідини, бо вони пропорційні квадрату її швидкості. 

Для складних мехатронних вузлів, як насос або гідромотор, прийнято визначати 
питомий робочий об’єм, як відношення робочого об’єму до 2π ≈ 6,283. Для шестеренного 
насоса, наприклад, робочий об’єм пропорційний добутку ширини шестерен на квадрат їх 
початкового діаметра [5]. Звідси випливає, що крім ширини b каналів та (або) робочих 
елементів, експлуатаційні властивості таких вузлів залежать від інших макроскопічних 
розмірів.  
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