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ТЕМИ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

Тема 2. Термодинаміка циклів ГТУ 

 1. Скласти конспект розділів 2.4 – 2.9.  

 2. Практичні завдання – ознайомитись з прикладами вирішення задач за 

розділами 2.5 – 2.9 

«Конспект лекцій та практичні завдання з курсу Газотурбінні 
установки», лектор Литвиненко О.О. 
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Номер семестру (якщо дисципліна викладається  

у декількох семестрах). 

Назви змістових модулів. 

Найменування тем та питань кожного заняття. 

Завдання на самостійну роботу. 
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1 2 3 4 6 
1 Л 2 2.4 Цикл з підводом теплоти при постійній температурі. Цикл 

Карно. Передумови створення ступінчастих циклів ГТУ. 

2.5 Цикл зі ступінчастим стиском. Основні характеристики 

ідеального та реального циклів. 

[1] – [4] 

2 Л 2 2.6 Цикл зі ступінчастим згоранням.  Основні характеристики 

ідеального та реального циклів. 

2.7 Цикл зі ступінчастим згорянням та ступінчастим стиском. 

Основні положення ідеального та реального циклів. 

[1] – [4] 

3 ПЗ 2 Вирішення задач за темою «Термодинаміка циклів ГТУ». 

Ступінчасті  цикли 

[1] – [4] 

4 Л 2 2.8 Введення регенерації  в простий та ступінчастий цикли. 

Основні положення ідеального та реального циклів. 

2.9 Цикли з використанням теплоти відхідних газів ГТУ в 

паротурбінних установках. Використання в якості робочого тіла 

ГТУ водяної пари. 

[1] – [4] 

5 

 

ПЗ 4 Вирішення задач за темою «Термодинаміка циклів ГТУ». 

Ступінчасті  цикли. Цикли з регенерацією. 

[1] – [4] 

   Контрольна робота за матеріалами дистанційного навчання  
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КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

 
1. Схема ГТУ простого циклу з підведенням теплоти при постійному тиску без 

регенерації. Опис процесів. T-S діаграма. Принцип визначення ККД, надлишкової 

роботи, підведеної теплоти. 
2. Схема ГТУ простого циклу з підведенням теплоти при постійному тиску з 

регенерацією. Опис процесів. T-S діаграма. Принцип визначення ККД, 

надлишкової роботи, підведеної теплоти. 

3. Схема ГТУ циклу з 2-х ступінчастим стисненням з підведенням теплоти при 

постійному тиску без регенерації. Опис процесів. T-S діаграма. Принцип 

визначення ККД, надлишкової роботи, підведеної теплоти.  

4. Схема ГТУ циклу з 2-х ступінчастим стисненням з підведенням теплоти при 

постійному тиску з регенерацією. Опис процесів. T-S діаграма. Принцип 

визначення ККД, надлишкової роботи, підведеної теплоти.  

5. Схема ГТУ циклу з 2-х ступінчастим згорянням, з підведенням теплоти при 

постійному тиску без регенерації. Опис процесів. T-S діаграма. Принцип 

визначення ККД, надлишкової роботи, підведеної теплоти. 
6. Схема ГТУ циклу з 2-х ступінчастим згорянням, з підведенням теплоти при 

постійному тиску з регенерацією. Опис процесів. T-S діаграма. Принцип 

визначення ККД, надлишкової роботи, підведеної теплоти.  

7. Схема ГТУ циклу з 2-х ступінчастим стисненням і згоранням, з підведенням 

теплоти при постійному тиску без регенерації. Опис процесів. T-S діаграма. 

Принцип визначення ККД, надлишкової роботи, підведеної теплоти.  

8. Схема ГТУ циклу з 2-х ступінчастим стисненням і згоранням, з підведенням 

теплоти при постійному тиску з регенерацією. Опис процесів. T-S діаграма. 

Принцип визначення ККД, надлишкової роботи, підведеної теплоти.  

 
Питання та відповіді надсилайте на е-mail: 

lytvynenko.oksana2016@gmail.com 
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