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Висновки
Залежність тяги повітряних гвинтів від обертової швидкості носить
квадратичний характер.
Діапазон значень тяги повітряних гвинтів при відповідній кутовій
швидкості складає:
1000 об/хв – 4…85 гс.
2000 об/хв – 13…376 гс.
3000 об/хв – 31…713 гс.
4000 об/хв – 58…1001 гс.
На споживаєму напругу електродвигуна суттєво впливає шорсткість
робочої поверхні повітряного гвинта.
Значимость окремих частин повітряного гвинта в формуванні тяги
може бути представлена у вигляді графіка наведеного на рисунку 3.16.
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