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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 

Дисципліна спрямована на оволодіння теоретичними основами та сучасними підходами розв’язання задач з оптимального 
проектування в турбінобудуванні. Розглянуті загальні питання оптимального проектування складних технічних систем і, як конкретні 
випадки, сучасні постановки багатокритеріальних та багатопараметричних задач оптимізації турбінних профілів, окремих ступенів 
турбіни та багатоступеневих осьових турбін з використанням одномірного, вісесиметричного та тривимірного моделювання процесів в 
турбомашинах. Надається класифікація й огляд методів пошуку оптимальних рішень. Особливий акцент зроблений на сучасних 
методах, що набули широкого поширення в останнє десятиліття. 

Мета та цілі 

Виробити у аспіранта теоретичні уявлення та практичні навички з оптимального проектування складних технічних систем, формування 
постановок та розв’язання багатокритеріальних та багатопараметричних задач оптимізації турбінних профілів, окремих ступенів 
турбіни та багатоступеневих осьових турбін і узагальнення отриманих результатів оптимального проектування турбін в процесі 
наукової роботи 

Формат Лекції, практичні заняття/лабораторні роботи, консультації. Підсумковий контроль - іспит 

Результати навчання 

Знати та розуміти: теоретичні підстави вирішення важливих науково-практичних завдань створення нового або оптимізацію існуючого 
елемента енергетичного обладнання. Знати та вміти використовувати сучасні оптимізаційні методи для моделювання фізичних 
процесів в елементах енергетичного обладнання.  Вміти обробляти результати наукових досліджень. Аналізувати та обґрунтовувати їх 
у відповідності до наявних науково-технічних досягнень, а також представляти та обґрунтовувати результати запропонованих рішень 
на сучасному науково-технічному  та професійному рівні. 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 120 год.: лекції – 30 год., практичні/лабораторні роботи – 10 год., самостійна робота – 80 год. 

Пререквізити 
«Газодинаміка», «Технічна термодинаміка», «Теплові розрахунки в турбомашинах», «Змінні режими парових турбін», «Основи теорії 
оптимального проектування турбін» 



Вимоги 
викладача 

Аспірант зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу, не спізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Працювати з 
навчальної та додатковою літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску лекційних занять проводиться 
усна співбесіда за темою. Відпрацьовувати практичні/лабораторні заняття при наявності допуску викладача. З метою оволодіння 
необхідною якістю освіти з дисципліни потрібно відвідуваність і регулярна підготовленість до занять. Без особистої присутності 
аспіранта підсумковий контроль не проводиться. 

СТРУКТУРА  ДИСЦИПЛІНИ  

Лекція 1 Елементи теорії інженерного проектування. Поняття про 

системне проектування. Етапи процесу проектування. 
Практичні 
заняття 1 
(2 
години) 

Оптимізація ступеня турбіни з 

використанням чисельних 

методів оптимізації та 

одномірної математичної 

моделі теплового розрахунку 

ступеня турбіни.  
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Сучасні підходи до системного 

проектування складних технічних 

об’єктів. 

Лекція 2 Постановка задачі оптимального проектування. Змістовний 

опис процесу прийняття рішень. Параметри технічних 

об’єктів. Математична постановка задачі оптимального 

проектування у випадку одного критерію якості. 

Практичні 
заняття 2 
(4 
години) 

Використання сучасної 

програми «Plan&Opt» для 

створення планів 

розрахункового експерименту 

і пошуку оптимальних рішень 

 

Порівняння методів оптимізації. 

Виявлення слабких та сильних сторін 

методів багатопараметричної 

оптимізації. 

Лекція 3 Метод оптимізації складних технічних об’єктів  та систем Алгоритм чисельного розв’язання 

системи рівнянь математичної моделі 

теплового розрахунку ступеня осьової 

турбіни. 

Лекція 4 Класифікація методів оптимізації. Оптимізація функцій за 

допомогою диференціювання. Задачі на умовний екстремум 

функції. 

Повторення лекційного матеріалу. 

Аналіз результатів оптимального 

проектування ступеня турбіни з 

використанням чисельних методів 

оптимізації та одномірної 

математичної моделі теплового 

розрахунку ступеня турбіни. 

Лекція 5 Методи оптимізації без обмежень. Методи оптимізації за 

наявності обмежень. 
Практичні 
заняття 3 
(4 годин) 

Оптимальне проєктування 

турбінного ступеня з 

використанням сучасних 

програм «AxStream» і «ТОР» 

Розподіл теплового перепаду між 

відсіками багатоступеневої проточної 

частини парової турбіни. Вплив 

величини теплового перепаду відсіку 

та його ККД на інтегральні показники 

ефективності турбіни. 

Лекція 6 Методи прямого пошуку. Псевдовипадковий пошук на 

вихідних і формальних макромоделях (планування 

експерименту, ЛП – послідовність). 

  Система рівнянь математичної моделі 

багатоступеневої парової турбіни та 

сучасні методи її розв’язання. 

Коефіцієнт повернення тепла. Основні 

переваги та недоліки багатоступеневих 

турбін. 



Лекція 7 Сучасні популярні методи пошуку оптимальних рішень 

(модельований відпал, генетичні алгоритми, нейронні 

мережі, аналіз чутливості ЛП  – послідовність; методи з 

функцією відгуку, методи, що моделюють поведінку дикої 

природи). 

Вивчення можливостей програми 

«ТОР» (TurboOptProject). 

Лекція 8 Загальні положення. Чисельні методи оптимізації. 

Принципи побудови алгоритмів оптимізації. 
  Оптимальне проектування турбінних 

ступенів та багатоступеневих 

проточних частин парових турбін з 

використанням програмного 

комплексу «ТОР» 

Лекція 9 Розподіл тепло перепадів поміж ступенями в групі 

турбінних ступенів при заданому законі  зміни осьової 

складової швидкості уздовж відсіку. 

Повторення лекційного матеріалу. 

Засвоєння основних навичок роботи з 

програмними комплексами 

«AxStream» і «ТОР». Планування 

розрахункових та натурних 

експериментів з використанням  

програми «Plan&Opt». 

Лекція 10 Побудова проточної частини. Одиночний ступінь і 

вплив різних параметрів на оптимальне значення його 

наявного теплового перепаду. 

   Індивідуальне завдання: 

Розрахункові дослідження з 

оптимізації ступеня турбіни 

використанням програми «AxStream» 

та програмного комплексу «ТОР» 

(TurboOptProject) 

Лекція 11 Використання планування експерименту в задачах 

оптимізації проточних частин осьових турбін. 
   

 

Лекція 12 Основи теорії планування експерименту.     

Лекція 13 Використання планів Бокса-Бенкена для побудови 

математичних залежностей і поверхонь відгуку цільових 

функцій і функціональних обмежень. 

   
 

Лекція 14 Використання планів Рехтшаффнера для побудови 

математичних залежностей і поверхонь відгуку цільових 

функцій і функціональних обмежень. 

   
 

Лекція 15 Методи аналізу математичних залежностей і поверхонь 

відгуку цільових функцій і функціональних обмежень 
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ПЕРЕЛІК  ЗАПИТАНЬ  ДЛЯ  ПІДГОТОВКИ  ДО  ІСПИТУ  

Класифікація методів оптимізації. Функціональні та параметричні обмеження. Критерії якості. Управляючі параметри. Функції відгуку. Метод «чорної скриньки». Особливості ЛП  - 
послідовності. Оптимізація без обмежень. Вплив обмежень на результати оптимізації. Багатокритеріальна оптимізація. Види згортки критеріїв якості. Нормування критеріїв якості. Фронт 
Парето. Вага критерія якості та її вплив на результати оптимізації. Метод «Рою бджіл». Переваги та недоліки планування експерименту. Формальне макромоделювання. Плани Бокса-
Бенкена. Плани Рехтшаффнера. Оптимальна кількість ступенів турбіни. Оптимальний розподіл наявного теплового перепаду між ступенями відсіку. Оптимальний розподіл теплового 
перепаду між відсіками. Основні геометричні параметри, які впливають на ефективність ступенів турбіни. Основні види дисипації енергії в елементах проточної частини осьової турбіни. 
Трикутники швидкостей ступеня турбіни. Процес розширення робочого тіла в турбінному ступені (HS – діаграма). Переваги багатоступеневої турбіни. 

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ  

Комп’ютери. Комплекс лабораторного та експериментального обладнання кафедри турбінобудування, що має статус «Національного надбання України». 

СИСТЕМА  ОЦІНЮВАННЯ  
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ЕСТS 

Оцінка за національною 
шкалою Н
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Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 
• практичні заняття: 20% семестрової оцінки; 
• самостійна робота: 20% семестрової оцінки; 
• іспит: 60% семестрової оцінки 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням дисципліни 

НОРМИ  АКАДЕМІЧНОЇ  ЕТИКИ  

Аспірант повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ»»: виявляти дисциплінованість, вихованість, 

доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при нерозв'язності конфлікту 

доводитися до співробітників відділу аспірантури. 

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 

 


