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на дисертацiйну робоry Терещенка Юрiя Юрiйовпча на тему <dtонцепцiя
iнтеграцiТ силовоi установки з ryрбовентиляторною пристsвкою i
лiтсльного аЕЕаратр пsдену ца здобуlтя ЕflукOвого стуII8Ея доктора
технiчшпх Еаук зi сшецi*льпостi 05.05.03 - двIIryIIЕ тв енергетичнi
установкц

1. Актуальнiсть темп дослИжепня
ýисертацiя присвяqена вирiшеш*о гrроблеми аеротермог€tзодинамiчноi

iо*rрurцi газотурбiнного двигуна з турбовеrrгилятOрною пристtlвкою та
ступiнчастоi мотогондоJIи силовоi устсlновки з використrlн}ulм енергii
гtримежOвого шару, що формуеться на поверхнi мотогондOли
гзtзогеЕераторного модуля.

Висока пulJIивна економiчнiсть лiтаlьrппс апаратiв потребус вlлрiшеrшя
Задач оIтгимttJьного узгодкеннJ{ аеродинамiчнлос харiктеристик лiта-шъного
iшар€}ту та силовоi установки, застосуваннlI газотурбiI*шD{ шIтунЪ, що за
парtlметрами та характеристикrlми найбЬш повно вiдповiдшотъ
поставленим задачам. Важлl,ве мiсце у вирiшеннi цiеi проблеми мrlють
задачi аеротермогitзодинамiчноТ irrгеграlдil газотурбiнного двIгуЕа i
мотсгондоJIи як скJIадовоi частини лiтшьного апарату.

Акryалънiсть роботи визначаеться €tкTyaJrьнicпo гtроблеми покраrценнrl
ТЯГОВО-екОномiчr*ж характеристик авiацiЙшж сIаJIоBIж ycTaJroBoк
г{ерспективн}D( лiтаlrьшпс апаратiв шJuгхом аеротермсгазодинамiчноi
irгегршlii газотурбiнтlого двI4гуна та мотогондоли силовоi устаtновки
лiта-lьного апарату,

Роботу викон€lно вiдповiдно до Стратегii вiдроджеrшя укршнського
азiабудув€ш{ня на перiод до 2022р., схвllлеItоi розпоряджен}uIм Кабiнету
MiHicTpiB YKpairпl JФ 429-р. 10.05.2018р.

Метою Дослiдженнll € створеннr[ науково-методиtIного апарату дJu{
вирiшенrrя актуа-шьноi науковс-гlршслалrоi проблеми покращеннlI тягово-
економiчrпоr харiжтеристик aBiaцiflrroi сиrrовоi ycTaIIoBKIl IIIJlrIxoM
аеротермOгttзодинамiчноi irrтеграlдii багатоконтуI}ного газотурбiнного
ДвLгуна з турбовентиJUtторною шристЕtвкOю та ступiнчастоi мотогоIцоли з
управлirrrrям примежовим шаром на поверхнi мотогондоли модуJUI
газогенератора.

Вiдповiдно до поставленоi мети в дисертаuii вирiшувЕlпись HacTlTlHi
задачi.
1, Аналiз параметрiвl, АнсlJIlз с)цасного стану проолеми вдосконatленнlt napaМeTprB та

харtlктеристик авiацifлrлос силовlж установок та обцруlrтуванIш напрямку
проблеми

диýертацiйного дослiдженrrя.
2. Створення HayKOBIzж основ концеIщii аеротермогzlзодинамiчноТ iтrгеграцii

багатоконтурного газотурбirrrrого двргуна з турбовентиJuIтOрною rrрист€tвкою
та ступiлтчастоi мотогондоли aBiaцifoloi силовоi установки
З, Створенtrя Еауково-методиtIного апарату аеротсрмогllзодинамiчноi

#, l l 2лч9л.
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ilrгеграlii багатокоЕгурнш( газотурбirrтпос двlтунiв iз турбовентиJSIтOрною
ПРИСТ€lВКОЮ i СТУГriНЧаСТОi мотOгондолрl авiац;Ьоi .-ro"oi уrr*о*о".4, Вrдсонаrшя експеримеIIт€IJIьнID( дослiдкеrъ аеродинамiчr*оr
характеРистиК моделеЙ мотогонДол багатОконтурн}ili газотурбii"fl{х лвrлгуяiвз турбовенткII;Iторною приставкою.

. 5, Розрахуrжово-експериме}IтаJьне дослiдкеннlt аеротермогЕlзодш{амiчноiiкгеграфi веrrгIltJulторного коЕгуру турбовеrrгьорноi шриставки
багатокОЕгурногО газотурбiшlогО двигуна та мотогондоли модулJI
г€вогенератора iз управлilшmл Еримежовим шаром.6. Створетшя метOдики уJгоджеш{rI пiраллетрiв робочого цроцесубагатоконтурного газотурбiшrого двигуна . rурьо*.й-йор"ь* rrр"ýтавкоюта параметрiв ступiнчастоi мотогондол}1 aBiaфforoi сйовоi установкивiдповiдно до розрахунковlD( уfi{ов поjьоту.,7. Створеr*iя графоанаrriтиsного методу огrгплiзацii
аеротермог,lзодиЕ€tмiчншж параметрiв турбовенгlлляторнот прист€lвки
багатоконтурнIж газотурбiнrпо< двl.гунiв та .iy.rirr"ucToi моiогондоли.8 Створетпrя Еа oc'o'i резу;ьтатiв розрЕtхунково-експериментttпьн,D(
дослiдкеllь рекомендш{iй щодо обгруrrграннll вимог доаеротермог€lзодш{аплiчноi irrгегращii стулiнчастоi мотогондоли силовоi
установки та гiвотурбir*того дЕrтуна з турбовентиjUIторною цриставкою.МетодП дослiджеЕня. В роботi Ъшсористовува"лись cyTacHi методи
TeOPeTИtIHIlD( та експериМентilJIьнIж дослiдкеrъ. В теоретичнii частини
РОбОТИ ВИКOРИСТОВУЮТЬСя резулътати фундамеrгаJIънLD( доЪдiдркеьь в гаrрiаеродинамiки авiацiforюс лвигунiв та Teopii примежового шару.
Експериlлент€lJьна частина роботи {ру}rгуgгься на вшсористанrri .у"u."й
методiв аеродrсrшлiчнIlD{ досдiджеr*,2. Наукова новизна
обrрунтованостi та достовiрностi
рекомендацiй

результатiв дослiдлсецня, стушiнь
наукових положень, BHcHoBKiB та

Fчова ноВIlrЗна отриманРil( ilвTopoм резулътатiв полягас у ЕастуIIному.
1. Створено HaykoBi основи кошrепцii ilrгеграцii багатоконтурного

гшотурбiнrrого 
4вI4гуна з турбовентилlIторною пристtlвкою та сryпЙастоi

мотогондоли авiацiйrrоi сlаловоi установки. Отрr,плала под€lлъший розв,rгок
1еорiя газотурбiшпоt двl,гунiв у напрямку створеш{я теорети!tню( oc}IoB
irrгегращii багатоконтуршж турбореакй*** лвrгунiв r rурЬ**ентIilIrIторою
гIриставкою та ступiнчастоi мотогоIцоJм силовоi уar*о"*r.z. Створено науково-методичшй апарат аеротермогtlзодинапtiчноiiкгегршlii багатокоFrгурнIж турбореалстивнлос двигуriiв iз
турбовеrrгrаляторною прист{lвкою та iiупiнчастоТ мотогOIцоJм авiацiйноi
силовоi устtlновки.

3. За резуjьтатЁlми експерименТаJьнI{D( дослiдкень вперше отримани та
проаналiзовани аеродинамiчrrи характеристики ступiнчастrur мотогондол
авiацiйнюс силовlж ycTitlroв ок

4, На ocHoBi резулътатiв розра4lrIжово-експерiмеr*rашr*оr дослiдженьстворенО теоретичнi основИ аеротермогttзодинамiчноi ilrгеграцii
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триконтурного гтд з турбовентиJбtторною rристrlвкою та стугriнчастою
мотогонДолоЮ авiацiforОi силовОi устшrовкИ iЗ застосуваннrIм управлirrня
ilримежОвим шаром на поверхнi мотогондоJм гЁlзогенераторного мOдуJUI.

5, Створено методику узгOджешirI параметрiв робочого процесу
багатоконтурного газотурбiшrого дигуЕа з турбовеrrгиляторною прист€tвкою
та парашrетрiв стулiнчастоi мотогондсли авiацiforоi сртловоi установки
вiдповiдно до розрilхунковID( умов гIoJboTy.

Створено графоаналiтичrпй метод огrгиплiзацii
шриставкиаеротермогшодинамiчrпо< параметрь турбоветrглшяторноi

багатоконтурнного г:tзотурбirшого дврIгуЕа та ступiнчастоi мотогондоjIи.
7. На ocHoBi рOзрахyrжово-експериментЕшънIж дослiдкеlъ отриплшri

рекомеtцаllii щодо обгруrтуваннrl вимог до аеротермог€lзодинамiчноi
irrгеграцii багатоступirтчастоi мотогондоли авiацйноi сtаловоi усталrовки та
багатокоЕтурного газотурбiнrrого двигуна з турбовеrrгшrяторною
пристtlвкою.

ЩостовiРпiстЬ отрпмаппХ науковиХ результатiв роботи
забезпеЧуваJIасЬ коректним застосрашжм математиrIного iшарЕ}ту дJIя
вцрiшення поставленlD( HayKoвloi задач, викOнанням р,IoB ва-шiдацii та
верифiкафi методlrс та установок для виконllк{rl експериМенгаJIьнIID(
дослiдкеlЪ та пiдтверДкувапась добрrъл узгоджеш{rIм резулътатiв
розрiжуIil(оВI/D( дослiджень з резуJьтатами математиIfi{ого моде;товаr*rя i
фiзичшоr експеримекгiв.

3 Найсуrтевiшi HayKoBi результати
Створено науково-методичrплri апарат дJUI вирiшеr*rя проблеми

ПОКРаТrIеН}UI ТЯГOВО-еКОНОМiЧнrо< характеристик авiацiйrшоi силовpD(
устаЕовок mll-ltxoм аеротермогазодr,*rамiчноI irгеграцii газотурбirдrого
двигуна з турбовеrrгиJIrIторною пристзtвкою i ступiнчастоТ мотогондоли.
Науково-методг{нiй апарат скJIадаеться з:

- метод{к розрахуflку аеротермогtlзодш{амi.rrшоr параметрiв
багатоконтурнI4( турбореактивню( ригунiв з турбовеrrгиJшторною
ilриставкою i ступirтчастоi мотогOндо;пr авiаrдifшоi силовоi уст€lнOвки;- графоаrrалiтичного метOду огrгшлiзацii парmлетрiв
турбовеrrтrшrяторноi приставки багатоконтурного турбореактивного двигуна
та ступiнчастоi мотогондоли авiацiйнот силовоi установки;

- узагаJьненI]D{ резулътатiв досдiдtеrrь вЕливу управлirшя гфимgжовIrм
шаром на поверхнi мотогондоJIи г€tзогенератора на ефектl.лвну тягу
багатокОнтурногО турбореактlтвного .щигуна та методик узгодженюI
аеротермогtlзодинаlцiчlшос параметрiв турбовеrrгиляторноi цриставки i
ступirтчастоi мотогоIцоли авiацiйноi сrлловоi устшrовки з угIравлiнням
примежовим шаром на поверхнi мотогоЕдоJIи газOгенерrпора

4 IroBпoTa викпадеЕпя матерiалiв дшсертацiТ в опублiковаппх
працях та апробацiя результатiв дослiдження.

За ТемОю дисертшrii огryблiковilно одна одrоосiбна та двi колектr,шнi
монографii, 22 HayKoBIФ( статей у ж}?на,тffi, що входятъ до ilерслiку фа,ховlчх
видtlнь Украrrпл з технiчнlш( науц у тOму числi 5 статтей, якi iндексуються

6,
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наукометри.IноЮ базоЮ SCOPUS, 1 патеrrг УкраТни на корисну моделъ, 12
маторiалЬ конферешliй.

5. Зшачепня отршманих результатiв для нflукш i шрактикп
за результат€iми лисертацii*lого дослiдкеттlя отрим€iJIа подалъшiй

розвитOК теорiЯ газотурбiнrпп< двr.гунiВ у напряМку ствоРеннЯ ТеОРеТИrIН1Ж
основ fu..рuцiI багатоконтурнLD{ тlрбореактrавнrо< двIгунЬ з
турбовеrrгилягOрою црист€Iвкою та стулЙастоТ мотогондоли силовоi
устЕlновки.

практичне значеннrI отриманш( резутьтать поJuIгае у моrшпавостi
використ€lш{я оциманlп( резуштатiв при проектуваlпri комшоновок
перспективнI/ж лiтальню< апаратiв з сиповими установкltми з
турбовентиJIrIторною прист€lвкою. Практичне значеннrI отриманIж
резуlьтатiв пiдтверркуеться акт€lми реалiзацii результатiв роботи у д{кАrrгонов)) та змкБ (ПРоГРЕС} i €ктом реалiiацii результатiв робЬти' в
наlвчilJlьнно-вrо<овrпай процес Нацiона-lrъного авiацfurого унiверситету.

6. Оцiшка змiсту дпсертацii
У всryп i обqр5лrповано aкTyilJIънicTb теми .щIсертацiйного до слiджеr*rя,

сформульовано мету та завдrlннrl дослiдкеrrrrя, покrlз€}на наукова новptзна,
TeopeTlцHa та цр{жтиIIна знащъцiстЪ отримllнрil( результатiВ HaYKOBI|D(
дослiдкень? визначено особистlй внесок здобувача в одержаних результат€ж
науковрD( до слiджень та впроваджешfi резуJIьтатiв роботи.

У першому роздiлi викJIадено анаrriз с}часного cTilgy проблеми
ВДОСКОНЕlJlеННlt IIaPaMeTPiB Та ХаРаКТеристик авiацifтнюt сиповlD( ycTElHOBoK,
обцруrrговано ocHoBHi завдашя дисертацiйного дослiдженrrя. ПоказаЕо, що
зменшеннrI Еегативного вIшиву модуля мотогондоли на ефективну тягу та
!IитомУ B}rIpaTy шiцIива авiацiйяОго г,lзоТ}/рбjr*rого двигуrrа е актуаIБною
науково_технiчною цроблемою суIасного двlагунобудування. Ьауоо*е
обгруlrгування коrщеlщii iнтегрilýi газотурбiншос- дшунiв iз
турбовен:гrurяторною прист€Iвкою зi ступiнчастою мотогондолою силовоi
устЕtновки лiта:ьног0 апарату с завданнrIм даного наукового дослiркеr*rя.

У другому роздiлi розглядаеться коrщеlщiя irтгеграцii газотурбir*rого
двIгуЕа З турбовеКгиJIrrторною цриставкою та ступiнчастi мотогондсли.
Сформуlьовани основни положеннrt щодо визначенIш вIIпиву зовнiшrъого
опору мотогондOли на ефективну тягу багатоконтурного двигуна цри
дозвуковID{ швидкостях IroдboTy.

за резуJIьтатами розрахунково-експериментальнIж дослiджеrъ
встаЕовлени узагаJIьненшI щOдо вIIJIиву спiввiдношешUI геометричrпо<
параметрiв мотогоIцоли газогенератора i мотого}цсли турбовентиляторноi
цристr}вки на cyMapHlй зовнiшнiй опiр мотогOндоли авiацiftlоi силовот
устrtновки з турбовентLIJIrтторною прист€lвкою.

Результати розр€жуIжовO-експеримента"JьнIж дослiдкеlъ покttз€lJlи, що
зовнiшнiй опiр мотогOндO;Iи газогенератора icToTHo вIIJIивае на сумарrптй
профiльшIй опiр мотOгондоли clmloBoi установки, Зtппкешrя в 2-...3 

^ 

разя
зовнi:шrього оЕсру м*тогоIцсли gЕгrовоi установки за рsхуЕGк замirдт
двоконтурного lЕигуна на трlжоrrгурнrлй iз заднiм розташрзlннrtм
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турбовеЕгиляторноi приставки еквiвале}rгно збiуьшеrшпо ефектr.шноi тяги
силовоi устаЕовки на 1,5 ...2,2ОА цри Еезмiнrпш параметр* роЬо"ого процесу
i габаритнI,D( рOзмiрах силовоi установки.

У третьомУ розлiлi викладенО рез},лътати eKcпepi4MeHTaJIbHir(
дослiдкеш аеродинilмiчrпш характеристик мотогондол авiашйноi crдtoBoi
установки з багатоконтурним газотурбiнrпал двигуtrом з турбовеIIтиJUIторною
приставкою. В процесi експеримент€lJIънIil( дослiджей при визначеннi
коефiцiеrrгу лобового ошору моделi С*, розр€lховув€lJIись попрztвки та
похибки, якi вр€lховують оообшвостi ,rро"ад*еш{rt ексrrериментаJIьного
дослiджетшrя мотоrондол авiацiftшпi сиповlD( установок. Важлизрпци
науковими задачами у вирiшеrшi гrроблеми iнтеграцii газотурбiнного двигуназ турбовентиJIяторною rrрист€lвкOю та мотогоFцоли е В1ЕначенЕя *rrЬу
чисел Махц Рейнолъдса i kyTiB атаки лiтмъного ,шарату на аеродинамiй
харiжтеристики ступiнчастоi мстогондоли силовоi устzlновки лiтаьного
ашарату. Анапiз резуJБтатiв дослiджень покзlзttв, що цри нульовому KyTi атаlки
спшовоi уст€tновки значенFIrt коефiцiетrгiв зовнiшrъо.о опору мотогондоди
газотlпбirrrrого двигуна З турбовеtrги:lягорною приставкою менше упорiвrrл*ri зi значеннями коефiцiеrrгу зывнiшшоiо опору мотогондоли
двоконтУрЕогО газотурбirтrrого двигуна традщiйноi комrrоноЪu" (зi ступенем
двокоIrгурностi m:5) на 5..l0% у всьому дослiдкуваному дiапазонi ""..оМаха.

У четвертому роздiлi дисертацii розглядаються IIитанIllI вIUIиву
управлirrrrя примежовим шаром на зовнiшнй опiр мотогондоли авiацifuот
СlаЛОВОТ УСТzlНОВКИ З ТУРбОВентиJшторною приставкою. В роздiлi вцрiшуються
задатIи оцilжи вIIJIиву параметръ течii на зовнiшrrй поверхнi мотогондоJIи на
формування шриме.жового шару перед турбовентиlшторною шристrlвкою.
Аналiз результатiв дослiджен}ш покilз{lв, щс цри вiдсмоктуванrri з поверхнi
мотогондоjIи га3огенератора товщина вlтгiснеr*rя примежового шару перед
вхiдilil\{ перерiзом турбовеrrгшrжорноi цристttвки зменшуеться на 58...70 %.

Задача дослiджеr*rя передбача-ша оцirжУ вIIJIиву irrTeнcpвHocTi
вiдсмоктрашш примежового шару на зни}кення аеродинамiчного опору
мOтOгоIцоJIИ i збЬШеншI внугрiшl*оi тягИ веЕтиJUIТорнOго контуру
тур бов еrrгиляторноi lтриставки.

ПорiвrrяrrrrЯ зовнiштьогО опорУ мотогондол двокоIrтурнOго
газотурбiяного дигуна традrацiйного комЕснуЕ ання i л'яти варiатrгiв
мотогондол газотурбir*rого двигуна з турбовеrrгиляторною цристrlвкOю
пOк€lзttJIс, Що ефект вiд застосуванIil{ вiдсмоктрЕtннlt примежовог0 шару на
поверхнi мотогондоли гt}зогенератора заJIежить вiд ступеюI двокоlrтурностi
турбов екгиляторноi приставки.

. У ш'ятому роздiлi розглядасться кOIщешliя аеротермогазодшrамiчноi
iнтеграцii ступiнчастоi мOтогондоrrрr i двоконтурЕого iазоiурбiнного двигунаЗ турбовеТrгиrrягорноЮ приставкоЮ грунтуеться на вlкористаrптi енергii
примежOго шару, що формуеться на IIoBepxHi мотогондоли гulзогенератOрц
дJIl[ зменшання зовнiшr+ъсго оЕсру мо"сгоIцохи та збiьшенн;g ефективноi
тяги тур бор еактl,вного двигуIIа"
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примежовим шаром на шоверхнi мотогондоJIи гrlзогенератора оиловоi
установки з турбовентиJrIторнOю приставкою на ефектrшIry тtrу i ефектl.шну
питому вi,rrрату ilalrrIBa двOкоiffурного двиг}:на при дозвуковю( ттrвI4дкостfi(
польоту. Розгляд резулътатЬ дослiдження показав, що при ilrTeHcr.шHocTi
вiдсмоктуваннrl примежового шару з поверхнi мотогондоли
rазогенеРаторногО модуJUI, що вiдповiдае значеннrIм коефiцiсrrга
вiдсмоктування Сл :С5оо1:1,0, мае мiсце зЕюкенIuI оробiлu"ого
аерод{нtlмiчного опору мотогOндоJм cltJloBoi установки з подовженням h:8
на 45..75оlо i, вiдповiдно, збirьшешrя ефектlшноi тяги с1,1,човоТ устulновки з
двокоЕтурним двигуном на З,..6 %.

В шостому роздiлi наведено обцрунтувашllr коlщешlii
аеротермогtrtодинамiчноi irrгеграфi трлшсолrгурного газотурбiнтrого двlгуна з
турбовеrrгилrягорною шристrlвкою та ступiнчастоi мотогондоJIи авiшriiшrоi
оиловоi уст€lновки.

основна задaFIа гIо;UIгае у BlвHaЧer*ri знаЧеннlI ступенrI трикоЕгурностi
турбовешгиляторноi гlриставки, при якому в зад€lнlD( умовах пojlbo1y
забезпечусться огпlарrаrьнIй розподiл BilbHoT енергii гrlзового потоку
гсtзогенератора. ,щля вирiшеш{я цiсi задачi загтропоновttно графошrалiтищilй
метод огrгрпrлiзацii параметрiв турбовентиJlrtторноi приставки ТРТД.

основна мета огrгрп,riзацii параметрiв турбовеIIтиJUIторноI пристсlвки
ilол.trае у визначеннi для розрахункоВIlD( умов пoJrьoTy оптимЕlJьнIж значень
стlтlешI трикокtурностi турбовентиJuIторноi приставки, ступеrrя пiдвrшlенIul
тискУ У BeIITиJuITopi турбовентиJIяторноI прист€lвки, узгодженю( з
параметрами г,lзового потоку за камерою змiшуваlшя двокOнтурного
гсlзогенераторног0 контуру та параметрами турбiттного контуру
турбовеrrтиляторноi шристtlвки та параметрами двокOнтурного
газогенераторног0 модуJш у заданю( умов€}х подъоту.

в роботi отримано серiю номогр€lм графоаналiтичного методу
в}вначеннЯ ошгимrtJьн}Ж гtараметрiВ турбовекгиJIrIторноi пристglвки,
узгодкенш( з параметрами двоконт,yрного г€tзогенератсрного конт,чру
трикоIIтурнOго турбореактивного двmуна

розг;rяд результатiз дослiдкеrъ показЕlв, що вiдсмоктуваннrl
примежовOго шару з поверхнi мстогондоли газOгенераторFIого модуля
забезечуе зни}кення профiльного аеродинамiчного опору мотогондоли
cpuroBoi устitновки на 45...75% i, вiдповiдно, збiльшенrrя ефектl,вноi тяги
ситrовоi установки з двокоЕгурним двигуном на l ... 6% i зшокенrrя
ефектl,вноi гшrгомоi вIтграти паJIива l ... 5%.

7. Щпскусiйшi положецця та заува}кепЕя до дисертачti
1. ГрафiКи нариС.2.7 та2,8 частковО ДУбшоюТь дрУГ Друга.
2. В роздiлi 4 Дофлъно бiльш дýт€lJIъно розIФити пит€tння оцiшоваrшrя

вIIJIиву на iндукцifulii опiр мотогондоли ýиJIовоi установки вiдсмоктувttння
примежового шару.
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З. В РОботi не розгJuIд.lються питаншI вIшиву пiлонiв на роботу
турбовенплrrяторноi цриставки з вiдсмокт}ъашим примежового шару.

4. В роботi не розгляЕугi гпrганtля взаемодii ступiнчастоi мстогондоJIи з
вiдсмокт}ъtiннriм примежовогс шаFу та фюзеляжа лiтаьног0 aiiapaTa.

5. В РОбОтi не розглядаютъся питання взасмодii ступiнчастоI
мотогондоJIи та несrIш( поверхонь лiталъного EtýapaTa.

б. Пояснеrrrrя графо-аналiтичного методу та нOмограм вlrзначеннrl
огlтим€uьн}Lt параметрiз турбовеrгиirягорноi Ериставка та ступiнчастоi
мотогондоJм виконано достатньо стиоло, що потребуе oKpeMlD( пояснень"

7. OKpeMi формули у роздiлах З, 4 та 5 потребують додатнlж пояс}Iень.

Впсповок
Зазначенi заувалtеннrl не знижуютъ науковоi та прsжтичноi цiнностi

дисертацiйноi роботи.
В цiлому можна констатувати, що дисертацifulа робота Терещеlша

ЮРi" ЮРiйОвича с закiнченим науковим дослiдженням, в якому отриманi
HoBi наУково-обгруlrговаяi резулътi}ти. На ocHoBi рагаьнеЕнlI теоретичнr.D(
T а розрахуIжOво-експериментЕLтIьн}D( дослiджеrъ створено науково-
методлчшп1 ,шарат для вltрiшенrrя гlроблепшл цOкрапIенFI;I тягово-
економiчrлос харжтеристик авiацiйкос clшIoBlж установок шjIяхом
аеротермогtlзOдинамiчноi iо*.р*цi газотурбiшlого двигуна з
турбовеrrгиляторною приставкою i ступirгчастоi мотогондоли.

fiисертацiйша робота i автореферат оформленi з дотримilнIu1м вимог,
BcTaHoBлeHlD( моН Украirш. Авторефер ат вiдповйае змiсту дисертацii.

ЗважшоЧи на ЕlктУа,rънiстЬ темИ дослiдкеrшя Терещенка ю.ю., ступiнь
обlружованостi r*ауковЕх результатiэ роботи, яOв].rзну та I]оBHOTy вI4кладу
резулътатiв в огryблiков€lнIж црщях автора, вв€uкitю, що дисертацiя
терещеrжа Юрi" Юрiйовича на тему <<концешliя ilrгеграцii силовоi
устalновкИ З турбовеКгиJItrгорноЮ цриставкоЮ i лiта"чьного апарату))
вiдповiдас вимогам пп.9, 10, 12, 1з, 14 кПорядку црисудженнlI EayKOBIж
ступенiв>>, затвердкеного пост.lноВою КабiнетУ MiHicTpoB YKpaTHra вiд 24
JIиIIтIя 2013 р. Nэ567 (зi змiнами та допOвненнями згiдно Постанов КМ Ns656
ВiД 19.08.2015, }l!1l59 вiд 30.\2.20t5, Ns567 вiд27,07.2016) що висув.lються
до дисертацii, а ii автор заслугову€ црисудження наукового ступеняl доктора
техr*iчнrж наук зi спецiа-тьностi 05. s5.0З - двЕгyt*{ та еяергетlтчнi уст€жовки.

ОфiцiЬшt опонент
доктор технiчнrж наук, професор,
засlцаIсеrшй дiяч науки i технiки YKpaiillt,
головнIй HayKoBIй спiвр обiтrтшс
науково-методиtIного центру органiзацii
науковоi та iчноi дiяльностi
Нацiона.,ть
об*рожл У
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Б.й, Сем*н


