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Зменшення масогабаритних показникiв авiацiйних газотурбiнних

двиryнiв с важливим завданнrIм сучасного авiабудування. Одним з напрямiв

дослiджень у цiй сферi е розроблення ефективних вентиляторiв осьових

компресорiв. Вирiшення цього наукового завдання безпосередньо пов'язане з

пiдвищенням аеродинамiчного навантаження ступенiв осьового компресора

при застосуваннi засобiв керуванш{ примежовим шаром. Зокрема, цiеi мети

можна досягти використовуючи дворяднi лопатковi вiнцi в ступенях осьового

компресора. При цьому не тiлъки збiльшуетъся напiрнiсть ступеню, а 14

розширюеться дiапазон сталоТ течii в ньому. Особливий iHTepec мають дворяднi

JIоIIатки робочого колеса вентилятора. Але, внаслiдок довжини таких JIотrаток

вони можуть торкатися, шIо tJриведе до ix руйнування. Запобiгти цьому може

застосування перегородок мiж логIатками дворядного вiнця робочого колеса.

Але на сьогоднiшнiй день з.lJIишаються недослiдженими Hi аеродинамiчнi

характеристики його лопаток. Тому, дисертацiйна робота Балаласва Антона

Валерiйовича, присвячена виявленню характеристик решiтчастого дворядного

властивостi решiтчастого дворядного робочого колеса вентилятора, Hi частотнi

гliдвищення

значення.

робочого коJIеса вентилятора двоконтурного турбореактивного двиryна 3 метою

його ефективностi, с акту€tльною i мас важливе практичне

Науковий напрям роботи вiдповiдае Стратегii' вiдродження украiнського

авiабудування на перiод до 2022 р., затвердженоi Кабiнетом MiHicTpiB УкраiЪи

10.05.2018 р., та знайшов вiдображення при виконаннi низки цауково-дослiДних

робiт, у яких здобувач брав ylacTb як виконавець окремих роздiлiв. Тематика
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роботи вiдшовiдае паспорту спецiальностi 05.05.03 - "ДвиryЕи та енергетичнi

установки".

Вирiшене здобувачем науково-rrрикладне завдання пiдвищення

ефективностi робочих колiс вентиляторiв двOконryрних турбореактивних

двигунiв шляхом застосування решiтчастих дворядЕих робочих колiс

rрунтуеться на отриманих ним нових науково обlрунтованих результатах. А

саме:

1) Вперше отримано характеристики решiтчастого дворядного робочого

колеса вентилятора ТРЩЩ методом чисельного ексгJерименry.

2) УдосконаJIено методику вибору параметрiв решiтчастого дворядного

робочого колеса вентиJIятора двоконтурного двиryна з урахуванням спектру

частот власних коливань.

3) ОтримаJIа подаJIьший розвиток теорiя дворяд}Iих лопаткових вiнцiв у

частинi характеристик решiтчастих дворядних лопаткових вiнцiв з великим

подовженням.

Практичне значеннJL отриманих результатiв тl0лягае у можливостi ik

використання для проектуванIuI решiтчастих дворядних робочих колiс

вентиляторiв з полiпшеними ексшлуатацiйними характеристиками.

OcHoBHi результати дисертацiйного дослiдження вгIрOваджено на

,.Щержавному пiдприемствi <<AHToHoBll, а також у навч€tльно-виховному процесi

Нацiона-шьнOго авiацiйного унiверситету, що пiдтверджено вiдповiдними

актами реалiзацii'.

,Щостовiрнiсть отриманих результатiв пiдтвердх(уеться коректнiстю

використовування широковiдомоrо математичного аrrарату для вирiшення

поставлених у дослiдженнi завдань) а такохt задовiльним збiгом результатiв

рсзрахункiв iз результатами ексrrериментаJrьних дослiджень.

OcHoBHi науково обlрунтованi результати дисертацiйноi роботи в повнiй

Mipi викладено у 3 наукових статтях iноземних }KypH€lлiB, 3 наукових сТаТТЯХ,

опублiкованих у журналах, що входять дс перелiку фахових видаНъ УКРаiЪИ З

технiчниХ наук, У томУ числi 1 cTaTTi у журналi, що iндексусться



Еаукометричною базою SСОРUS..Щодатково результати дисертацiйноТ роботи

викладено в тезах доповiдейна7 наукових та науково-технiчних конференцiях.

За cBoiM змiстом дисертацiйна робота побудована методично правильно i

мас завершений вид. Змiст автореферату в достатнiй Mipi вiдбивае ocHoBHi

положення дисертацiйноТ роботи.

Недолiком роботи е те, що здобувач Ее придiлив належцоi уваги

дослiдженню коефiцiента корисноi' дiI вентилятора з решiтчастим дворядним

робочим коJIесом.

Вказаний недолiк не зменшус суттево наукову та практичну uiHHicTb

одержаЕих результатiв.

,Щисертацiя Балалаева Антона Валерiйовича "Характеристики

решiтчастого дворядного робочого колеса вентилятора двоконтурного

турбореактивного двигуна" е завершешим дослiдженням, виконаним на

актуuшьну для Украiви тему, мiститъ отриманi автором HoBi науково

обrрунтованi результати. Робота виконана на достатньому науковому piBHi,

автор володiе методологiею дослiджень. У цiлому дисертацiя вiдповiдае

вимогам О'Порядку присудження наукових ступенiв", а ii автор, заслуговуе на

rrрисудження наукового ступеня кандидата технiчних наук за спецiалънiстю

05.05.03 - "Двиryни та енергетичнi установки".
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