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Доктор технічних наук та старший науковий співробітник за спеціальністю 05.05.16 – турбомашини та турбоустановки, професор кафедри 
турбінобудування НТУ «ХПІ». Досвід педагогічної роботи – 30 років. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2009 рік) – 
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 
Дисципліна спрямована на оволодіння теоретичними основами проведення наукових досліджень у галузі енергетичного 
машинобудування, зокрема турбінобудування та компресоробудування, а також у галузі турбін транспортних газотурбінних двигунів, із 
залученням сучасних методів розрахунку просторової течії в проточних частинах турбомашин різного призначення. 

Мета та цілі 
Підготовка фахівців, здатних виконувати роботи з проектування таких елементів проточних частин турбомашин, як напрямні та робочі 
решітки лопаток.  

Формат Лекції, практичні заняття, самостійна робота, консультації. Підсумковий контроль – іспит 

Результати навчання 

Знати та розуміти: теоретичні підстави вирішення важливих науково-практичних завдань створення нового або оптимізацію існуючого 
елемента енергетичного обладнання. Використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички для дослідження 
аеродинамічних і теплових процесів та вирішення практичних завдань в енергетиці. 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 годин, практичні заняття – 10 годин, самостійна робота – 80 годин. 

Пререквізити «Газодинаміка парових і газових турбін», «Конструкції парових та газових турбін» і «Міцність турбін» 

 



Вимоги 
викладача 

Аспірант зобов'язаний відвідувати всі аудиторні заняття згідно розкладу, не запізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. 
Працювати з навчальної та додатковою літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. За умови відсутності аспіранта 
на лекції проводиться усна співбесіда за темою. З метою оволодіння необхідною якістю освіти з дисципліни потрібна безперервна 
підготовленість до аудиторних занять. Без особистої присутності аспіранта підсумковий контроль не проводиться. 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ  

Лекція 1 Моделювання просторової течії у ступенях турбомашин. 
Загальні положення про математичне моделювання 

газодинамічних процесів у проточній частині турбіни. 

Класифікація математичних моделей за рівнем складності. 

Практичне 
заняття 1 

Пряма, гібридна та обернена 
аеродинамічні задачі проточних 
частин турбін та компресорів за 
початковими ступеня ми 
складності 
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Індивідуалні завдання: 

Постановка задачі про 

визначення 

газодиинамічних 

параметрів в’язкого 

нестаціонарного 3D 

потоку в турбомашині та 

сучасні підходи до її 

розв’язання. CFD-

програми, їх переваги та 

недоліки. 

Квазітрьохмірна (Q3D) 

постановка задач про 

просторовий потік у 

решітці турбомашини та 

її зведення до трьох 

задач, що розв'язуються 

послідовно: двох 

двовимірних задач про 

течію в шарах, які 

утворені поверхнями 

течії S1 та S2, та задачі 

розрахунку примежового 

шару інтегральними 

методами. 

 

Лекція 2 Рівняння руху у формі Ейлера та рівняння руху в 

енергетичній формі (у формі Крокко). Потік у нерухомих та 

рухомих лопаткових вінцях. 

Лекція 3 Основні означення вісесиметричного потоку газу в зазорах 

турбінного ступеня та вільних кільцевих каналах. 

Лекція 4 Функція течії та функція масової витрати, зв’язок між ними. 

Система рівнянь, що описує рух та перетворення енергії у 

ступені у циліндричній системі координат.  

Пряма та обернена аеродинамічні задачі. Гібридні задачі. 

Граничні умови. Замикаючи співвідношення. 

  Практичне     
заняття 2-5 

Прямі та обернені задачі теорії 

ступеня осьової турбомашини за 

умови Q3D моделі течії: 

Визначення витратної та 

радіальної складових абсолютної 

швидкості потоку за умов відомої 

функції масової витрати, а також 

кута нахилу лінії рівної витрати на 

меридіональній площині. 

Введення функції течії у рівняння 

руху. Повна похідна в осевому 

напрямку. Визначення зв’язку між 

повними похідними функцій тиску 

та питомого об’єму.  
Зведення проекцій рівнянь руху до 
одного рівняння для визначення 
похідної функції тиску 

Лекція 5 Розв’язування задач розрахунку лопаткового вінця за умов 

заданої закрутки потоку за вінцем. 

Лекція 6 Розв’язування задач розрахунку лопаткового вінця за умов 

заданого розподілення тиску за вінцем. 

Лекція 7 Задача розрахунку ступеня та групи ступенів як задача 

послідовного розрахунку вінців. 

Лекція 8 Підсумкова лекція щодо теоретичних досліджень 

вісесиметричних потоків. 

Лекція 9 Постановка задачі про визначення трьохвимірного потоку в 

турбомашині шляхом її зведення до двух двовимірних задач 

про течію в шарах, що утворені поверхнями току S1 та S2. 

Пряма та обернена задачі у шарі змінної товщини у 

міжлопатковому каналі. 

Лекція 10 Функція течії на циліндричній поверхні течії S1. 

Система рівнянь, що описує рух та перетворення енергії 

у шарі, утвореному циліндричними поверхнями течії. 

  



Лекція 11 Пряма, обернена та гібридна задачі розрахунку течії на 

циліндровій поверхні S1. Постановка задач. Граничні 

умови та алгоритми розв׳язування таких задач 

розрахунку течії. 

Лекція 12 Трьохвимірний потік в решітках профілів на поверхні 

обертання. Рівняння нерозривності. Система 

диференційних рівнянь у часткових похідних, що описує 

рух та перетворення енергії у решітці профілів. 

Зведення трьохвимірної задачі до задачі про двовимірну 

течію у шарі змінної товщини. 

Лекція 13 Пряма задача. Алгоритм розв’язування прямої задачі 

розрахунку течії у міжлопатковому каналі. 

Лекція 14 Обернена та гібридні задачі розрахунку течії. 

Постановки різних типів задач. Граничні умови та 

алгоритми розв’язування оберненої та гібридних задач 

розрахунку течії. 

   

Лекція 15 Підсумкова лекція щодо аеродинамічних задач теорії 

решіток турбомашин та сучасних підходів до їх 

теоретичного та експериментального розв’язання 

відповідно до загального змісту дисципліни. 

ЛІТЕРАТУРА ТА НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ  
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режимов эксплуатации / А.В. Бойко, А.П. Усатый, А.С. Руденко. 
– Харьков: «Підручник НТУ «ХПІ»», 2014.–220с. 



 

ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ  

Загальні положення про математичне моделювання газодинамічних процесів у проточній частині турбомашин. Класифікація математичних моделей за 
рівнем складності. Параметри та рівняння стану. Основні термодинамічні процеси у ступені турбомашин. Абсолютний та відносний рух. Рівняння енергі, 
нерозривності. Рівняння кількості руху у формі Ейлера та в енергетичній формі. Потік у нерухомих та рухомих лопаткових вінцях. Функції течії та масової 
витрати. Система рівнянь, що описує рух та перетворення енергії у циліндричній системі координат. Пряма, обернена та гібридні аеродинамічні задачі: 
граничні умови та замикаючи співвідношення. Визначення витратної та радіальної складових швидкості потоку за умов відомої функції масової витрати. 
Кут нахилення лінії рівної витрати. Введення функції течії у рівняння руху. Зведення проекцій рівнянь руху до одного рівняння та визначення похідної 
функції тиску. Розв'язання задач розрахунку лопаткового вінця за умов заданої закрутки потоку за вінцем. Розв'язання задач за умов заданого 
розподілення тиску за вінцем. 

СИСТЕМА  ОЦІНЮВАННЯ  
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 Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ЕСТS 

Оцінка за національною 
шкалою 

Н
ар

ах
ув

ан
н

я 
б

ал
ів

 

Бали нараховуються за наступним 
співвідношенням: 
• самостійна робота: 25% 
семестрової оцінки; 
• іспит: 75% 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 

 


