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Робоча
двигунiв на
рекомендацiй

вступ
програма (РП) навчаJIьноi дисциплiни <Робота
неуст€Lлених режимаю) розроблеца на ocнoBi

газотурбiнних
Методичних

щодо розроблення робочих програм навч€}JIьних дисциплiн з
пiдготовки здобувачiв ступеня доктора фiлософii у НацiоныIьному авiацiйному
унiверситетi, затверджених наказом ректора вiд 0|.06.2021 р., NоЗ2l/од.

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1.1, Мета, завдання навчальноi дисциплiни
Меmою викладання дисциплiни, е розкриття сучасних наукових концепцiй,

ПОНЯТЬ, метоДiв та технологiЙ, якi використовуються при експлуатацii
газотурбiнних двиryнiв на неусталених режимах роботи.

З ав d аннял4u вивчення навчаJIьноТ дисциплiни с :

- ознайомлення з науковими концепцiями,- \-r3наиомJlення з науковими концепцlями, поняттями, методами та
технологiями, якi використовуються при експщ/атацii газотурбiнних двиryнiв
на неустаJIених режимах роботи.

1.2. Очiкуванi результати навчання
НаВЧаЛЬна дисциплiна <Робота газотурбiнних двигунiв на неусталених

режимах>) дае можливiстъ досягти таких про2рал4нuх резульmаmiв:
ПЛаНУвати i виконувати експериментальнi таl або теоретичнi дослiдження з

двиryнобудування та дотичних мiждисциплiнарних напрямiв з використанням
СУЧаСНИХ iHcTpyMeHTiB, критично аналiзувати результати власних дослiджень i
результати iнших дослiдникiв У KoHTeKcTi усъого комплексу сучасних знань щодо
дослiджУваноТ проблеми, застосовувати сучаснi методи HayкoMeTpii та лiдерство
пiд час реалiзацii наукових проектiв.

глибоко розумiти загальнi принципи та методи технiчних наук, а також
методологiю наукових дослiджень, застосувати iх у власних дослiдженнях у сферi
двиryнобудування та у викJIадацькiЙ практицi.

Знати ocHoBHi методи керування пограничним шаром у лопаткових машинах
знати та розумiти: теоретичнi пiдстави вирiшення важлйвих науково-

практичних завдань створення нового або оптимiзацiю iснуючого елемента
авiацiйного двигуна та енергетичноi установки.

ЗнатИ та розумiтИ особливостi комплексноi оцiнки експлуатацiйних
показникiв авiацiйних двиryнiв та енергетичних установок, iх вплив на
забрудненнrI навколишнього середовища.

ЗНаТИ Та розУмiти теоретичнi основи робочlтх процесiв, конструкцiю i
призначення систем та елементiв, особливостi експлуатацii авiацiйних двиryнiв та
енергетичних установок
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використовувати професiйно-профiльованi знання й практичнi навички для
пiдвищення енергетичноi, економiчноi, екологiчноi ефективностi, надiйностi та
довговiчностi авiацiйних двиryнiв та енергетичних установок.

використовувати професiйно-профiльованi знання й практичнi навички для
дослiдження аеродинамiчних i теплових процесiв та вирiшення практичних
завдань в авiацiйному двиryнобудуваннi.

навчальна дисциплiна <робота газоryрбiнних двигунiв на неусталених
режимах)> дае можливiсть здобути Taki компеmенmносmi:

здатнiсть виконувати оригiнальнi дослiдження, досягати наукових
результатiв, якi створюЮть HoBi знання у двиryнобудуваннi та дотичних до нього
мiждисцишлiнарних напрямах з авiацii та сумiжних галузей.

здатнiсть розробляти проекти в областi авiацiйних двиryнiв та енергетичних
установок.

здатнiсть до розробки методiв реалiзацiт i моделюванню процесiв в
авiацiйних двиryнах та енергетичних установках.

Передумовиl.J. ilередумови вивчення навчальноt дисциплiци
навчальна дисциплiна <робота газотурбiнних двиryнiв на неуст€Lлених

режимаХ> базуетЬся на знаннrIХ такиХ дисциплiн: <<ФiлОсофiя науки та iнновацiй),
<<системнO-синергетичне моделювання об'ектiв дослiджень та математичнi
методи обробки даних за спецiалънiстю <<Енергетичне машинобудування>>,
"Прикладна аеротермогазодинамiка", "Аероакустика газотурбiнних двиryнiв" та
слугуе ооновою для вивчення дисциплiн з циклу вибiркових дисциплiн з
рекомендованого катЕLлоry та написання дисертацiйного дослiдження.

2. змIст цдвrtdльноi дисциплIни
2.1. Програма навчальноi дисциплiни
Навчальний матерiал дисциплiни складаеться з одного навч€Lльного модуля

Nsl <робота газоryрбiнних двиryнiв на неусталених режимаa1), який е
ЛОГiЧНОЮ ЗаВеРШеНОЮ, вiДносно самостiйною, цiлiсною od.rr"oro навчальноi
дисциплiни.

Моdуль MI <Робоmа ZазOmурбiннuх dBuzyHiB нФ неусmаленuх раtсuлlцх))
Iнтегрованi вимоги:

- матИ передовi концептУальнi та методологiчнi знання з двигунобудування i
на межi предметниХ галузей, а також дослiдницькi навички, достатнi для
проведення наукових i прикладних дослiджень на piBHi свiтових досягненъ з
вiдповiдного напряму, отримання нових знань та здiйснення iнновацiй.

Тел,tа 1. OcHoBHi проблел,tu BdocKoHalteHHя zазоduнапtiчноl' сmiйкосmi zазо-

1.3. навчальноТ дисциплiци

mурбiннttх dBuzyHiB.
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Предмет та змiст навчальноi дисциплiни. Значення i
пiдготовlси фахiвця. Короткий iсторичний нариа

мiсце дисциплiни в планi
вирiшення проблеми

ГаЗОДинаМiчноI стiЙкостi газотурбiнних двигунiв. Роль вiтчизняних вчених у
вирiшеннi проблеми газодинамiчноi стiйкостi газотурбiнних двиryнiв

те"цсt 2. Меmоdu забезпечення zазоduнал,tiчноi' сmiйкосmi еазоmурбiннuх
dBuzyHiB.

ХаРаКтеристики газотурбiнних двиryнiв. Визначення газодинамiчноТ стiйкостi
газотурбiнних двиryнiв. Загальна картина течiт В елементах газотурбiнного
двигуна. CyMicHa робота елементiВ газотурбiнного двигуна, Лiнiя робочих
режимiв газотурбiнного двигуна на , неусталених режимах. Визначення запасу
газодинамiчноi стiйкостi газотурбiнного двиryна. Завдання та методи забезпе-
чення стiйкоТ роботи газотурбiнних двигунiв.

Теlиа 3. Ресlсuлlu запuрання mечi[ в осьовол4у баzаmосmупiнчасmому
колwпресорi.

ocHoBHi параметри та характеристики компресорiв. Критичнi режими течii в
лопаткових вiнцях осъового компресора. Течiя в дозвукових та надзвукових
ступенях осьового компресора. Режими запирання течiт в ступенях осьового
компресора. Узагалъненi характеристики режимiв заттирання течii в компресорних
решiтках.

тема 4. Газоduнаlwiчнiй вплuв на mечiю в осьовол4у компресорi на
н еу с m ал eцLlx р ежuJvх ах.

течiя ре€шьного газу в лопаткових вiнцях ступенiв осьового компресора на
неустЕLпених режимах. Кiльцевий вдув в осьовому Koмпpecopi. Вплив кiльцевого
вдуваннЯ на гЕIзодинамiчнУ стiйкiсть осьового компресора. Характеристики
ступенiв осьового компресора iз газодинамiчним впливом на течiю.

Telwa 5 . Бiфуркацiйнi харqкmерuсmuкч коJчtпр ес ора zm оmур бiнноео d вuzуна.
концепцiя бiфуркацiй характеристик багатосryпiнчастого осьового компре-

сора газотурбiнного двигуна. Вплив аеродинамiчних слiдiв за елементами
проточнот частини осьового компресора на газодинамiчну стiйкiсть осьового
компресора. Аналiз cyMicHoi роботи елементiв газотурбiнного двигуна з
урахуванням бiфуркацiй характеристик компресора. Методи та засоби гсlзодина-
мiчного вIIливу на газодинамiчну стiйкiсть компресорiв газотурбiнних двиryнiв.
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2.2. Тематичний план навчальноТ дисциплiни

Ng
пор

назва теми
(тематичного роздiлry)

Обсяг навча-пьних занять (год.)
Очна форма

навчання
Заочна форма

навчання

о
rrод
(.)

:i

д
Ф

F

ао
ю.*бзtsА
.| ОFr
bdц
о.ts

со

о
U

оlrо
до

:Ё

ь(оЁ

ý;о.

*] q)-. онbZ t(сgFо-tsнц
Е
Ф
со

Qц
(-)

Птг
. режим

Г 9lю
:ах>>

1.1
OcHoBHi проблеми вдосконаJIення газоди-
намiчноi стiйкостi газотурбiнних двигунiв

18 2 4 I2 18 2 16

I.2
Методи забезпечення газодинамiчноТ
стiйщостi газотурбiнних двигунiв

18 2 4 |2 18 2 16

1.3
Режими запирання течiТ в осьовому
б агатоступiнчастому компр ecopi 18 2 4 12 18 2 16

1,4
Газодинамiчнiй вплив rra течiю в осьовому
компресорi на неустапених режимах

|2 2 2 8 11 11

1.5
Б iфуркацiйнi характеристики комllресора
газоryрбiнного двигуна

1.6 N4одулъна контрольна робота 1 2 5
|.1 Пi цсумкова контрольна робота 6 2 4

усього за модyлем Лъ1 90 10 20 60 90 6 4 80
Усього за навчальною дисциплiною 90 10 20 60 90 б 4 80

2.3. Самостiйна робота аспiрантiв.
СамостiЙна робоТа з диациплiни складаеться з таких видiв роботи:
1). Моделювання течii в компресорi на режимах запирання.
2). АналiЗ новиХ методiв та пристроiв для забезпечення газодинамiчноТ

стiйкостi газотурбiнних двиryнiв.
Завдання лъ1 виконуеться з метою оволодiння навиками дослiдження

параметрiв течii в компресорi на режимi запирання.
завдання Ль2 виконуеться З метою ознайомл9ння з новими тенденцiями,

новими методами та пристроями для забезшечення газодинамiчноi стiйкостi
газотурбiнних двиryнiв



Система менеджменту якостi.
Робоча програма

навчальноТ дисциплiни
<Робота газот) рбiнних лвиг1 HiB

на неусталених режимах)

Шифр
документа

CMll нАу
рпдн 07.01.03_ 0|-202l

Стор. 8 iз 12

OpicHToBHa тематика рефератiв / завдання дпя виконання контрольних робiт /
перелiК питанЬ длЯ пiдготовкИ дО екзамену тощ0 розробляються провiдним
викладаЧем кафеДри вiдпоВiдно дО робочоi програми, затверджуеться на засiданнi
кафедрИ та довоДяться до вiдома аспiрантiв. При здiйсненнi самостiйноi роботи
аспiранти мають керуватися вiдповiдними методичними рекомендацiями кафедри.

3. нАвчАльно-мЕтодичнI мАтЕрIАли
З.1. N4етоди навчання
При вивченнi навчаJIьноi дисциплiни <Робота газотурбiнних двиryнiв на

неусталених режимах ) використовуються TaKi методи навчання:
- по;IсFIIовально-iлюстративний метод;

MeToJ] проблемного l]икладання;

репродуктивний метод;
дослiдницький метод.

Реалiзацiя цих методiв здiйснюсться при проведеннi лекцiй, демонстрацiй,
самостiйному розв'язаннi завдань, роботi з навчальною лiтературоо, uruпiзi та
розв'язанrri завданъ з оцiнкою безпеки ексllлуатацiТ технологiчного обладнання.

3.2. Рекомендована .rliTepaTypa
3. 2. 1, Базова лimераmура
1), Теорiя теплових двигунiв. / пiд ред. IO. N4. Терещенко. - К.: Виrца школа,

2001. *ЗВ2 с.
2). Аэродинамика компрессоров с управлением отрывом потока. / монографiя

/ ю. N4. Терещенко, i\4. N4. N4итрахович - К.: Труды Инсти.гута математики
Националт,t-tой академии наук Украины, 1996. - 24В с.

з). Аэродинамические следы в Koмllpeccopax газоr,урбинных двигателей.
моноrрафия lПод ред. Io. I\4. Терещенко. - К.: нАУ, 2012. - 2З2 с.

4). Аэродинамика компрессоров газотурбиiIных двигателей с газодинамичес-
ким управлениеМ течения. / rrод ред. IO. N4. Тереще}Iко. - Запороlкье: АТ <N{oTop
Сiч>, 2019. - 406 с.

3. 2. 2. !ополliжна .пimераmурсt
1). Аэродинамика в вопрооах и задачах /под ред. н. Ф. Itpacrrotsa. - N4.: Высш.

шк., 19В5. - 56З с.
2),'Герещенко ю. N4. Аэродинамическое совершенствоtsание лопаточных

аппаратоIз компрессоров. - N4.: N4ашиностроение, 1 9вв. - 16В с.

3.3. Iнформацiйнi iнтернет-ресурси
1). Вiсник двигунобудуваrrня. / [Електроrrний ресурс]. - Режим доступу:

http : //j оurпаl. zntu. е du. ualv d/index. php?page:index
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2), Авiацiйно-космiчна TexHiKa i технологirl / [Електронний ресурс]. - Режим
доступу: https:i/khai.edrr/ualnauka/nar-rkorri-vidann},alaviac ijno-kosrn ichr:ra-telrnika-i-

4, СИСТЕМА ОЦIНЮВАНШI РЕЗУЛЬТАТIВ НАВЧАННЯ

4.1. Засоби оцiнювання результатiв навчальноТ дiяльностi.
Щiагностика навчальних досягнень аспiрантiв здiйснюсться шляхом

Обов'язкового виконання аспiрантами таких видiв начаJIьноi дiяльностi:
-Самостiйна робота з дисцигtлiни складасться з таких видiв роботи:

1). Моделювання течiТ в компресорi на режимах запирання.
2). Аналiз нових методiв та пристроТв для забезпечення г€tзодинамiчноi

стiйкостi газотурбiнних двиryнiв.
Завдання ЛЬ1 виконуетьая з метою оволодiння навиками дослiдження

параметрiв течii в компресорi на режимi заrrирання.
ЗавДапня ЛЪ2 виконуеться з метою ознайомлення з новими тенденцiями,

НОВИМИ МеТОДаМи Та пристроями для забезпеченнrt газодицамiчноi стiЙкостi
-.г€lзотур0 l нних двиryнlв.

,Щiяльнiсть J\b1. Моделювання течiI в компресорi на режимах запирання..
,ЩiЯЛЬНiСть J\b2. Аналiз нових методiв та пристроiЪ дJuI забезпечення

газодинамiчноi стiйкостi газотурбiнних двиryнiв.

4"2.L. оцiнювання
вiдповiдно до табл. 4.I.

4.2. Форми контролю результатiв навчання та ix оцiнювання
навчальноi роботи аспiранта здiйснюеться в балах

Таблиця 4.1

Вид навчальноi дiяльностi
Il4аксимальна кiлькiсть балiв
Очна форма

навчання
Заочна форма

навчаннrI
Модуль ЛЬ1. <Робота газотурбiнних двигунiв на еусталених режимах ))

fiiяльr+iсть J\Ъ1. Моделювання течii в компресорi
на рещцмах запирання. 30 20

Щiяльнiсть J\b2. Аналiз нових методЬ та
пристроiЪ для забезпечення газодинамiчноi
стiйкостi газотурбiнних двиryнiв.

30 20

Модульна контрольна робота 20
Пiдсумкова контрольна робота 20

Всього за модулем 80 б0
Екзамен 20 40

Пiдсумкова рейтингова оцiнка 100
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4.2.2. Переведення пiдсумковоi рейТинговоТ оцiнки В балах в оцiнки за
цацiональною шкапою та шкзtлою ECTS здiйснюсться вiдповiдно до табл. 4.2.

4,2.з. Пiдсумкова рейтингова оцiнка з дисцицлiни заноситься до залiково-
екзаменацiйноi вiдомостi, iндивiдуального навч€}JIьного плану аспiранта та до
академiчноi довiдки про виконання ocBiTнbo-HayкoBoi програми.

Вiдповiднiсть пiдсумковоi семестровоi рейтицговоi оцiнки 
" 
ff#U" 

О''

4.3. КритерiТ очiнювання досягнень аспiрантiв,
4.3.1. Критерiсм успiшного прохOдження аспiрантом оцiнювання €

ДОСЯГНеННЯ НИМ МiНiМаЛЬНИХ PiBHiB оцiнок за кожним запланованим видом
навчrlльноi дiяльностi.

ВиконаНi видИ навчЕLльНоi роботи зараховУються аспiранту, якщо BiH отримав
за ниХ позитивIIу оцiнкУ (за нацiонаJIьноЮ шкалою) вiдповiдно до даних табл. 4.З.

4.3.2. АспiранТ допуакаСться дО виконанНя модуJIъноi контрольноi роботи за
УМОВИ НаЯВНОСТi У НЬОГО ПОТОчноТ модульноi рейтинговоi оцiнки величиною не
менше бO%о максимальноi поточноi модульноi рейтинговоТ оцiнки.

слiд мати на увазi, що отримання аспiрантом лише мiнiмалъних оцiнок за
виконання окремих видiв навчалъноi роботи з tIевного модуJUI може виявитися
недостатнiм для отримання допускУ до виконання модульноi контрольноТ роботи

оцiнцi за пацiональною шкалою та шкалоrо EcTs

Оцiнка
в балах

l Оцiнка за
iнацlональною

, шквлою]i

ECTS
,.,,'' ;i, 'i 

'оfiщ i Ё::]= ]]"]: ] :]::j,i

ЁбПсйепiя; t
:1Ц_ ..: , |.a. .' :i'

!.:

90-100 Вiдмiнно А
Вiдмiнно

(вiдпriнне виконання лиrпе з незначною
кiлькiстю помилок)

82-89

Щобре

в Щуиtе добре
(више середнього рiвня з кiлькома помилкапrи)

75-81 с
Щобре

(в загальному BipHe виконання з певною кiлькiстю
суттсвих помилок)

67-74
Задовiльно

D Задовiльно
(непогано, але зi значною кiлькiстю недолiкiв)

бO-бб Е fiостатньо
(виконання задовольняс мiнiмальним критерiям)

35_59

Незадовiльно
Fх Незадовiльно

(з можлцвiстrо поtsторного складання)

|-з4 F Незадовiльно
(з обов'язковим повторним курсом)
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та потребуватиме виконання ним додаткового iндивiдуального завдання,
захистити його з позитивною оцiнкою в балах, яка буде додана до поточнот
модульноi реЙтинговоi оцiнки.

4.З.3..ЩО еКЗамеНУ аспiрант дошускаетъся за умови отримання позитивних
(за нацiональною шкалою) контрольних модулъних рейтингових оцiнок.

У РаЗi ОТРиМаНня незадовiльних контролъноi модульноi чи екзаменацiйноi
рейтингових оцiнок аспiрант повинен повторно пройти вiдповiдний контроль в
устансвленому порядку. При повторному його проходженнi максим€lJIьна
величина рейтинговоi оцiнки в балах не повинна перевищувати .максим€lJIьне
значення оцiнки <Щобре> за нацiон€lльною шк€шою.

Таблиця 4.З
вiдповйнiсть рейтицгових оцiнок за okpeMi види цавчальнот роботи в балах

оцiнкам за нацiональноIо шкалою
Рейтингова оцiнка в балах

Оцiнка за
нацiональною

шкалою

Оцiнка за дiяльнiсть 1 Оцiнка за дiяльнiсть 2 Модульна
контрольна

оцiнка

Пiдсуплкова
контрольна

оцiнка
Очна форма

навчанrUI
Заочна форма

навчаннjI
Очна форма

навчzlнIUI
Заочна форма

навчання

21-з0 18_20 21-з0 18-20 18-20 18-20 Вiдмiнно
2з-26 I5-|7 2з-26 |5-]l1 15-17 15- l7 Добре
I8-22 |2-|4 |8-22 l2-1'4 |2-|4 |2-|4 Задовiльно

менше 18 менше 12 менше 18 менше 12 менше 12 менше 12 Незадовiльно
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(Ф 0з.02 - 01)

П.I.Б. отримувача Пiдпис
отриlvlувача

АРКУШ ПОШИРЕННЯ окумЕнтА

Аркуш рЕестр Т рввlзtТ

Аркуш оБлlку змIн

(Ф 03.02 - 02)

(Ф 0з.02 _ 04)

(Ф 0з.02 _ 0з)

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З

Прiзвище iм'я по-батьковi
Пiдпис

ознайомленот
особи

Примiтки

Прiзвище iм'я по-батьковi

]\ъ

змiни

ЛЪ листа (сторiнки)
Пiдпис особи,

яка
внесла змiну

,Щата
внесення

зп,t iH и

Щата
введення

змiнизмiненого замiненого Нового Анульо-
ваного

(Ф 0з.02 - 32)
ня змlн

Iнiцiали, прiзвище


