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ТЕМИ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

 
1. Записати конспект лекцій по темам 4, 5, 6, 7, 8.  

Використати керівництво з використання програмного комплексу 

цифрової технології, тема: «Проєктування осьової турбіни».  

Література: AxSTREAM керівництво AT1 "ПРОЄКТУВАННЯ ОСЬОВОЇ 

ТУРБІНИ". 

Необхідно законспектувати і вивчити призначення кожної кнопки в 
програмному комплексі AxSTREAM та послідовність дій для розв’язання 

конкретних задач, які описані в керівництві з використання програмного 

комплексу цифрової технології, тема: «Проєктування осьової турбіни». 

 

2. Практичні завдання будуть продовжені після карантину з використанням 

ліцензійного програмного комплексу цифрової технології AxSTREAM 
для розв’язання задач проєктування турбомашин.  
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Номер семестру (якщо дисципліна викладається  

у декількох семестрах). 

Назви змістових модулів. 

Найменування тем та питань кожного заняття. 
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1 2 3 4 5 

1.  

 

30 

Змістовий модуль № 1 (Призначення та 

можливості цифрових технологій проєктування та 

виробництва турбомашин. Пряма та обернена 

задачі цифрової технології проєктування 

турбомашин) 

 

2.  Л 2 

Тема4. 

Обернена задача цифрової технології проєктування 

турбомашин програмного комплексу  AxSTREAM. 

 

3.  ПЗ 2 

Налаштування програмного комплексу AxSTREAM 

для розв’язання задач проєктування турбомашин з 

використанням оберненої задачі. 

 

4.  ПЗ 2 Можливості інтерактивного вікна оберненої задачі.  

5.  ПЗ 2 
Інтерактивне редагування меридіональних обводів 

цифрової моделі проточної частини осьової турбіни. 

 

6.   34 

Змістовий модуль № 2 (Графічні редактори. S1 

оптимізація проточних частин турбомашин. 

Цифрова технологія проєктування газової турбіни. 

Розширена процедура цифрової технологія 

створення концептуальних проєктів проточних 

частин турбомашин) 

 

7.  Л 2 
Тема5. 

Графічні редактори цифрової технології програмного 
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комплексу  AxSTREAM. 

8. с ПЗ 2 
Інтерактивне графічне редагування геометрії 

проточної частини турбомашин. 

 

9.  ПЗ 2 
Інтерактивне графічне редагування термогазодина-

мічних параметрів в h-s діаграмі. 

 

10.  ПЗ 2 

Аналіз можливостей та результатів графічного 

редагування геометрії та термогазодинамічних 

параметрів в h-s діаграмі. 

 

11.  Л 2 
Тема 6. 

 S1 оптимізація проточних частин турбомашин. 

 

12.  ПЗ 2 
Настройки та постановки задач S1 оптимізації 

проточних частин турбомашин. 

 

13.  ПЗ 2 

Вибір параметрів оптимізації та мультидисциплінарні  

обмеження в задачах S1 оптимізації проточних 

частин турбомашин. 

 

14.  ПЗ 2 

Проведення тестових розрахунків з S1 оптимізації 

параметрів проточної частини турбіни та аналіз 

отриманих результатів. 

 

15.  Л 2 

Тема 7. 

Особливості задач попереднього проєктування 

газових турбіни. 

 

16. с ПЗ 2 
Попереднє проектування і вибір рішення для 

формування цифрової моделі газової турбіни. 

 

17.  ПЗ 2 

Вплив граничних умов та обмежень для генератора 

рішень на результати попереднього проєктування 

газових турбін. 

 

18.  ПЗ 2 
Вплив критеріїв якості на вибір концептуального 

рішення для конструкції газової турбіни. 

 

19.  Л 2 

Тема 8. 

Розширена процедура задач попереднього 

проєктування багатоступеневої турбіни з 

декількома відсіками (модулями). 

 

20.  ПЗ 2 
Налаштування опцій простору рішень для 

багатомодульної турбіни. 

 

21.  ПЗ 2 
Додавання елементів в конструкцію: канали 

(патрубки), клапани відбору, теплообмінник. 

 

22.  ПЗ 2 Особливості імітації відборів робочого тіла з турбіни.  

23.    
Контрольна робота за період дистанційного 

навчання на карантині 

 

24.     

 
  



 4 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

(надається перелік складових навчально-методичного забезпечення навчальної 

дисципліни та посилання на сайт, де вони розташовані) 

 

1. Методичні вказівки до виконання практичного завдання «Оптимальне 

проектування ступеня за допомогою програми AxStream» з курсу 
«Основи теорії оптимального проектування турбомашин» для студ. спец. 

142 «Енергетичне машинобудування», у тому числі для іноземних 

студентів.  / Склали: Бойко А.В., Усатий О.П., Авдєєва О.П., 

Бараннік В.С.   – Харків: НТУ «ХПІ», 2019. – 22 с. 

2. Методические указания к лабораторным работам по курсу «Паровые 

турбины» для студентов специальностей 6.090506, 6.090511 / Сост. 
Зайцев М.В., Гуринов А.А. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2007. – 36 с. 

3. Методические указания к практическим занятиям по курсу «Паровые 

турбины» для студентов по направлениям «Энергомашиностроение» 

6.050604 / Сост. А.П. Усатый, С.П. Науменко. –– Харьков: НТУ «ХПИ», 

2016. ––   22   с.  

4. Методические указания к расчетным работам по курсу «Паровые 
турбины» по направлению «Энергомашиностроение» 6.050604 / Сост. 

М.В. Зайцев, А.П. Усатый, С.П. Науменко. –– Харьков: НТУ «ХПИ», 

2016. ––   22   с. 
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РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА  

 
Базова література 

1 Оптимальне проектування турбомашин (основи теорії, розрахунок, 

експеримент) : підручник для студ. в.н.з., які навч. за напрямами 

підготовки «Енергомашинобудування» та «Теплоенергетика» / 

А.В. Бойко. –  Харків : НТУ «ХПІ», 2011. –  384 с. ISBN 978-966-593-917-7 

2 Многокритериальная многопараметрическая оптимизация проточной 

части осевых турбин с учетом режимов эксплуатации: монография / А.В. 

Бойко, А.П. Усатый, А.С. Руденко. – Харьков: НТУ «ХПІ», 2014. – 220 с.  

3 Аэродинамический расчет и оптимальное проектирование проточной 
части турбомашин: монография / А.В. Бойко, Ю.Н. Говорущенко, С.В. 

Ершов, А.В. Русанов, С.Д. Северин. –  Харьков; НТУ «ХПИ»; 2002, 356с. 

4 AxSTREAM керівництво AT1 

"ПРОЄКТУВАННЯ ОСЬОВОЇ ТУРБІНИ" 

5 AxSTREAM керівництво AT2 

"РОЗРАХУНОК І ОПТИМІЗАЦІЯ ОСЬОВОЇ ТУРБІНИ" 

 

Допоміжна література 

6 Д. Химмельбау «Прикладное нелинейное программирование; - изд-во 

«Мир»; 1975, 543с. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ 

 

(перелік інформаційних ресурсів) 

 
Інтернет-ресурси:  

1. http://library.kpi.kharkov.ua/ 

2. http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-

Press/41229/1/prohramy_2019_Optimalnoe_proektirovanie.pdf 

 

  

http://library.kpi.kharkov.ua/
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/41229/1/prohramy_2019_Optimalnoe_proektirovanie.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/41229/1/prohramy_2019_Optimalnoe_proektirovanie.pdf
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КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

 

1. Огляд основних програмних інструментів та їх призначення в 

програмному комплексі AxSTREAM. 

2. Створення нового проєкту парової турбіни в режимі проєктування. 

3. Послідовність дій для організації процесу попереднього проектування 

парової турбіни високого тиску. 

4. Налаштування параметрів проектування. 

5. Формування та введення даних для генератора рішень. 

6. Налаштування параметрів конструкції проточної частини турбіни. 

7. Обернена задача цифрової технології проєктування турбомашин 

програмного комплексу  AxSTREAM. 

8. Можливості інтерактивного вікна оберненої задачі. 

9. Інтерактивне редагування меридіональних обводів цифрової моделі 

проточної частини осьової турбіни. 

10. Графічні редактори цифрової технології програмного комплексу  

AxSTREAM. 

11. Інтерактивне графічне редагування геометрії проточної частини 

турбомашин. 

12. Інтерактивне графічне редагування термогазодинамічних параметрів в h-s 

діаграмі. 

13. Попереднє проектування і вибір рішення для формування цифрової 

моделі газової турбіни. 

14. Вплив граничних умов та обмежень для генератора рішень на результати 

попереднього проєктування газових турбін. 

15. Вплив критеріїв якості на вибір концептуального рішення для конструкції 

газової турбіни. 

 

Питання та відповіді надсилайте на е-mail: alpaus@ukr.net 

 

Завідувач кафедри  

турбінобудування, д.т.н.        Усатий О.П.  

 

 

mailto:alpaus@ukr.net

