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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. В наш час розвиток літальних апаратів, що злітають вер-

тикально, набув особливого значення. Основна увага приділяється розвитку верто-

льотів. Вертольоти знайшли застосування у транспорті (транспортні вертольоти), в 

будівництві (вертольоти-крани), медицині, геології, службі надзвичайних ситуацій, 

у військовій справі (транспортно-бойові та бойові вертольоти). Широке поширення 

вертольотів зумовлене їх унікальною можливістю злітати і сідати на непідготовлені 

майданчики. Основна частина світового вертолітного парку оснащена турбовальни-

ми газотурбінними двигунами. Особливістю турбовальних газотурбінних двигунів є 

вільна турбіна, кінематично не пов’язана з ротором турбокомпресора і призначена 

для приводу несучого гвинта вертольота. Для забезпечення безпеки польотів силова 

установка сучасного вертольота, як правило, включає в себе два турбовальних газо-

турбінних двигуни. У польоті, для зручності пілотування, частота обертання (обер-

ти) несучого гвинта підтримується постійною засобами автоматики. При цьому ко-

жен двигун оснащений системою автоматичного регулювання (САР) обертів вільної 

турбіни САР(nВТ). Таким чином система автоматичного регулювання обертів вільної 

турбіни турбовального газотурбінного двигуна включає: 

– ротор вільної турбіни (ВТ) як об’єкт управління; 

– турбокомпресор (ТК) як виконавчий елемент; 

– регулятор обертів вільної турбіни (РОВТ). 

Слід зазначити, що об’єкт управління залежить від того, де проходять випро-

бування САР(nВТ), – на землі чи в польоті. Під час наземних випробувань для погли-

нання потужності, що виробляється вільною турбіною, застосовується гідрогальмо. 

У цьому випадку об’єктом регулювання РОВТ є вільна турбіна з підключеним гід-

рогальмом (ВТ+ГГ). У процесі роботи двигуна у складі силової установки вертольо-

та вільна турбіна приводить в обертання несучий гвинт (НГ) вертольота. У цьому 

випадку об’єктом регулювання РОВТ є вільна турбіна з підключеним гвинтом 

(ВТ+НГ). Крім того, силова установка вертольота включає два двигуни. Тому у про-

цесі дослідження динаміки силової установки вертольота необхідно враховувати 

взаємодію контурів управління одним і другим двигуном, що ускладнює як самі до-

слідження, так і їх аналіз. Складність системи автоматичного регулювання обертів 

несучого гвинта вертольота призводить до того, що під час наземних і льотних ви-

пробувань двигунів спостерігається її незадовільна робота. Так, під час наземних і 

льотних випробувань турбовальних газотурбінних двигунів із гідромеханічною сис-

темою управління часто реєструють несправності, які проявляються як сталі коли-

вання обертів роторів турбокомпресора і вільної турбіни в області роботи регулято-

ра обертів вільної турбіни. В окремих випадках спостерігається безперервне збіль-

шення амплітуди коливань аж до аварійного вимкнення двигуна. Усунення коли-

вань, як правило, здійснюється заміною встановлюваного на двигун гідромеханічно-

го насоса-регулятора. Але повне розбирання і дефектація насоса-регулятора в умо-

вах заводу-виробника не дозволяє виявити причину несправності. Проблема поси-

люється через відмінність об’єктів регулювання в залежності від виду випробувань 

двигуна: на землі – на гідрогальмівній установці, або в польоті – у складі дводвигу-

невої силової установки вертольота. Проблемою усунення автоколивань під час ви-
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пробувань у процесі льотної експлуатації вітчизняного двигуна типу ТВ3-117 за-

ймалися фахівці провідних авіаційних підприємств: АВВО «Прогрес»; ВАТ «Рост-

вертол»; ВАТ «МВЗ ім. В.Я. Миля» (СРСР); АТ «Мотор Січ» (Україна); Держ. НДІ-

ЕРАТ (Росія), але проблему так і не було вирішено. 

Таким чином, виникнення та усунення автоколивань у системі автоматичного 

регулювання обертів вільної турбіни турбовального ГТД є актуальною науково-

прикладною проблемою. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну 

роботу виконано на кафедрі автоматики і управління в технічних системах Націона-

льного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» у рамках на-

уково-дослідницьких робіт Міністерства освіти і науки України: «Розробка алгори-

тмічно-програмних методів аналізу та моделювання динамічних об’єктів в реально-

му масштабі часу» (ДР № 0109U002398); «Розробка програмно-алгоритмічних засо-

бів аналізу та перетворення динамічних об’єктів» (ДР № 0111U2272), в яких здобу-

вач був виконавцем окремих етапів. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка мето-

дів і моделей для прогнозування та усунення розвитку автоколивань у системі авто-

матичного регулювання обертів вільної турбіни газотурбінного двигуна вертольота 

у процесі наземних і льотних випробувань. 

Для досягнення поставленої мети в дисертаційній роботі були сформульовані 

та вирішені такі завдання: 

– провести аналіз проблеми виникнення автоколивань у системі автоматично-

го регулювання обертів несучого гвинта вертольота, виявити суперечність у моде-

лях і методах моделювання автоколивань в автоматичних системах вертолітних 

ГТД; 

– виявити особливості функцій елементів системи автоматичного регулювання 

шляхом проведення поглиблених експериментальних досліджень; 

– розробити математичні моделі динаміки системи автоматичного регулюван-

ня обертів вільної турбіни турбовального газотурбінного двигуна під час його ви-

пробувань на гідрогальмівної установці та в процесі льотної експлуатації у складі 

дводвигуневої силової установки вертольота із застосуванням нових даних, отрима-

них під час експериментальних досліджень; 

– сформулювати критерій, що забезпечує відсутність автоколивань у системі 

автоматичного регулювання обертів вільної турбіни турбовального газотурбінного 

двигуна вертольота на основі параметричних досліджень розвитку автоколивань за 

розробленими математичними моделями; 

– розробити метод визначення й аналізу статичної характеристики регулятора 

обертів вільної турбіни турбовального ГТД для прогнозування схильності насоса-

регулятора до розвитку автоколивань без виконання моторних випробувань агрега-

тів; 

– обґрунтувати напрями підвищення стійкості до розвитку автоколивань сис-

тем автоматичного регулювання обертів вільної турбіни турбовальних ГТД верто-

льотів під час наземних та льотних випробувань. 

Об’єктом дослідження є динамічні процеси в системі автоматичного управ-

ління вертолітних турбовальних газотурбінних двигунів вертольотів. 
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Предметом дослідження є процес автоколивань у гідромеханічній системі ав-

томатичного регулювання обертів вільної турбіни турбовальних газотурбінних дви-

гунів вертольотів. 

Методи дослідження. Під час виконання роботи використовувалися сучасні 

методи контролю й обробки даних, методи планування експерименту та оцінки по-

хибки вимірювань у процесі проведення експериментальних досліджень на фізич-

них об’єктах. Методи математичного аналізу – для нелінійного опису елементів ре-

гулятора обертів. Методи газової динаміки – при описі спільної роботи елементів 

турбокомпресора. Методи гідродинаміки – для опису спільної роботи і характерис-

тик елементів регулятора. Чисельні методи розв’язання нелінійних алгебраїчних рі-

внянь – для опису статичних характеристик регулятора обертів вільної турбіни. Ме-

тоди теорії лінійних диференціальних рівнянь і теорії перетворення П. Лапласа – для 

опису динаміки системи автоматичного регулювання обертів силової турбіни дви-

гуна і силової установки вертольота. Методи чисельного розв’язання диференціаль-

них рівнянь – для дослідження перехідних і вагових характеристик системи автома-

тичного регулювання. Критерії А. Гурвіца, Г. Найквіста, А.В. Михайлова і Е.П. По-

пова – під час дослідження межі стійкості й автоколивань системи автоматичного 

регулювання. Сучасні пакети прикладних програм Simulink MATLAB, VisSim, 

МatCad – під час проведення розрахунків. 

Наукова новизна отриманих результатів 

Вперше: 

– розроблено математичну модель динаміки системи автоматичного регулю-

вання обертів вільної турбіни дводвигуневої силової установки вертольота, яка до-

зволяє враховувати реальні характеристики гідромеханічних регуляторів; 

– сформульовано критерій, який на підставі розроблених математичних моде-

лей дозволяє визначити межу автоколивань системи автоматичного регулювання 

обертів вільної турбіни турбовального ГТД; 

– розроблено метод визначення і аналізу статичної характеристики регулятора 

обертів вільної турбіни насоса-регулятора який дозволяє прогнозувати розвиток ав-

токоливань без виконання моторних випробувань агрегатів; 

– обґрунтовано закон регулювання завантаженням гідрогальмівної установки 

та вимоги до неї, що забезпечують повну емуляцію характеристик несучих гвинтів 

вертольотів та проведення коректних наземних випробувань турбовальних ГТД вер-

тольотів. 

Набули подальшого розвитку: 

– метод дослідження автоколивань у складних системах автоматичного регу-

лювання, який відрізняється від відомих можливістю урахування реальних характе-

ристик елементів САР, дозволяє дослідити динаміку та визначити межу автоколи-

вань багатодвигуневих силових установок вертольотів. 

Отримано нові дані: 

– про межу автоколивань системи автоматичного регулювання обертів вільної 

турбіни конкретного турбовального газотурбінного двигуна типу ТВ3-117 у процесі 

його наземних випробувань на гідрогальмівній установці та під час його льотних 

випробувань у складі дводвигуневої силової установки вертольота, що дозволяє ви-
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браковувати насоси-регулятори на ранніх етапах виготовлення або відновлення без 

виконання моторних випробувань; 

– про течію в соплі клапана типу «сопло-заслінка» та залежність коефіцієнта 

витрати клапана від положення заслінки, що дозволило встановити причину незадо-

вільної характеристики гідроприводу основної дозуючої голки регулятора обертів 

вільної турбіни. 

Удосконалено: 

– нелінійну поелементну математичну модель статичних характеристик гідро-

механічного регулятора обертів вільної турбіни, яка на підставі нових даних функ-

цій елементів, отриманих у ході виконання роботи, дозволяє обґрунтувати напрями 

підвищення стійкості до розвитку автоколивань системи автоматичного регулюван-

ня обертів вільної турбіни турбовального ГТД вертольота під час його наземних та 

льотних випробувань. 

Практична значущість отриманих результатів полягає в тому, що розроб-

лені моделі й методи є науково-практичною основою для аналізу динаміки системи 

автоматичного керування турбовального газотурбінного двигуна вертольота під час 

його наземних випробувань на гідрогальмівній установці та у процесі льотної екс-

плуатації у складі силової установки вертольота. Представлені на їх основі інженер-

ні методи й алгоритми дозволяють: 

– виконати прогнозування схильності до розвитку автоколивань насосів-

регуляторів типу НР-3 (ДП ХМЗ «ФЕД», Україна), що встановлюються на двигуни 

типу ТВ3-117 (АТ «Мотор Січ», Україна) без виконання моторних випробувань аг-

регатів; 

– скоротити час пошуку та усунення дефектів насосів-регуляторів на ранніх 

стадіях ремонту і виготовлення агрегатів; 

– скоротити, а в разі повного виконання розроблених рекомендацій – усунути 

повністю число рекламацій насосів-регуляторів через розвиток автоколивань у сис-

темі автоматичного управління вертолітного двигуна типу ТВ3-117 під час наземних 

випробувань на гідрогальмівній установці; 

– розробити рекомендації щодо усунення автоколивань несучих гвинтів під 

час експлуатації турбовальних газотурбінних двигунів у складі силової установки 

вертольота; 

– удосконалити систему контролю елементів насоса-регулятора й агрегата в 

цілому на ранніх стадіях ремонту і виготовлення; 

– оптимізувати настройки насоса-регулятора, що забезпечують підвищену 

стійкість до розвитку автоколивань; 

– обґрунтувати параметри і закони регулювання автоматизованої системи 

управління завантаженням гідрогальмівних установок, призначених для наземних 

випробувань турбовальних газотурбінних двигунів; 

– удосконалити конструкцію та критерій оцінки якості виготовлення і ремонту 

керуючих клапанів типу «сопло-заслінка»; 

– вирішити актуальну науково-прикладну проблему із прогнозування та усу-

нення автоколивань параметрів у системі автоматичного регулювання обертів віль-

ної турбіни турбовального газотурбінного двигуна типу ТВ3-117. 
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Результати досліджень впроваджено: на Державному підприємстві «Харків-

ський машинобудівний завод «ФЕД»» (м. Харків) під час виконання науково-

дослідних робіт: «Розробка алгоритмічно-програмних методів аналізу та моделю-

вання динамічних об’єктів в реальному масштабі часу», яка виконувалась за держ-

замовленням ДР № 0109U002398, та «Розробка програмно-алгоритмічних засобів 

аналізу та перетворення динамічних об’єктів», яка виконувалась за держзамовлен-

ням ДР № 0111U2272; у Національному технічному університеті «Харківський полі-

технічний інститут» у рамках виконання проекту НТУ «ХПІ» «dComFra» (Project 

Number: 598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP) за програмою ERASMUS+; у 

науково-дослідному експериментально-випробувальному центрі «Бранд Трейд». 

Результати досліджень, отримані в ході виконання дисертаційної роботи, ви-

користовуються на заводі-виробнику агрегатів типу НР-3 – ДП ХМЗ «ФЕД». Всі на-

соси-регулятори типу НР-3, що виготовлені або відремонтовані, проходять 

обов’язкову перевірку за розробленим методом. Ефективність розроблених моделей 

і методів прогнозування автоколивань у системі автоматичного регулювання обертів 

силової турбіни вертолітного газотурбінного двигуна підтверджується статистикою 

моторних випробувань агрегатів ДП ХМЗ «ФЕД» на випробувальних стендах АТ 

«Мотор Сич». Після впровадження розроблених у даній роботі моделей і методів 

рекламації насосів-регуляторів типу НР-3 виробництва ДП ХМЗ «ФЕД» щодо авто-

коливань під час моторних випробувань на гідрогальмівних установках – відсутні. 

Особистий внесок здобувача. Всі основні наукові результати, отримані під 

час виконання дисертації, отримані здобувачем самостійно. У роботах, опублікова-

них зі співавторами, здобувачеві належить: [1] – аналіз процесів у системах управ-

ління авіаційних силових установок; [2] – аналіз характеристик і законів управління 

двигуна бойового літака; [3] – метод джерел та стоків для розрахунку параметрів гі-

дравлічної мережі складної топології; [4] – метод дослідження та розрахунки межі 

автоколивань у системі автоматичного управління турбовального газотурбінного 

двигуна; [5] – модель та алгоритм діагностування стану авіаційних газотурбінних 

двигунів за термодинамічними параметрами; [6] – обґрунтування закону регулю-

вання та структурної схеми автоматизованої системи управління гідрогальмівною 

установкою для випробувань турбовальних газотурбінних двигунів; [7] – отримано 

нові дані про течію рідини у клапані типу «сопло-заслінка» та розроблено критерій 

оцінки якості його виготовлення або відновлення; [8] – розрахунки незбалансованої 

гідравлічної мережі; [9] – модель течії газу у трубах з урахуванням його стисливості; 

[10] – модель течії та руйнування суцільного струменя рідини у полі сил тяжіння; 

[11] – гідравлічні розрахунки параметрів гідравлічної мережі спеціального призна-

чення; [12] – модель динаміки чутливого елемента датчика температури; [13] – гід-

равлічні розрахунки течії рідини з насадків спеціального призначення; [14] – модель 

витратної характеристики складної гідравлічної мережі; [15] – гідравлічні розрахун-

ки витратних характеристик складних гідравлічних мереж; [16] – структурно-

динамічна модель регулятора з широтно-імпульсним сигналом управління; [17] – 

дослідження впливу параметрів широтно-імпульсного сигналу на динаміку інерцій-

ного виконуючого механізму; [18] – модель і метод розрахунку течії неоднорідного 

газу крізь насадок; [19] – обґрунтовано структурну схему автоматизованої системи 

контролю функціонального стану; [20] – розрахункові дослідження динаміки течії 
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неоднорідної газової суміші; [21] – модель динаміки газоповітряного середовища; 

[22] – система вимірювань та дослідження впливу електростатичного поля на дина-

міку осадження дрібнодисперсного пилу; [23] – метод та експериментальні дослі-

дження характеристик керуючих клапанів типу «сопло-заслінка»; [24] – обґрунту-

вання закону регулювання гідрогальмівною установкою для випробувань турбова-

льних газотурбінних двигунів; [25] – концепція застосування широтно-імпульсного 

управління в адаптивних системах безпеки; [26] – класифікація особливостей стати-

чних характеристик регулятора обертів насоса-регулятора типу НР-3; [27] – законо-

мірності впливу динамічних параметрів елементів системи автоматичного регулю-

вання на розвиток автоколивань у системі автоматичного регулювання обертів віль-

ної турбіни двигунів типу ТВ3-117; [28] – результати експериментальних дослі-

джень статичних характеристик регулятора обертів вільної турбіни насоса-

регулятора типу НР-3; [29] – результати параметричних досліджень впливу динамі-

чних параметрів реального регулятора на межу автоколивань системи регулювання 

3-го порядку; [30] – метод моделювання розривів та зламів характеристик гідроме-

ханічного регулятора; [31] – результати розрахунків межі автоколивань реальної си-

стеми автоматичного управління; [32] – метод визначення межі автоколивань у реа-

льних системах автоматичного регулювання; [33] – структурно-динамічна модель 

дводвигуневої силової установки вертольота; [34] – математичне обґрунтування за-

кону регулювання аналогом об’єкта управління складної системи автоматизації; [35] 

– результати чисельного дослідження динаміки дводвигуневої силової установки 

вертольота; [36] – методика та аналіз експериментальних досліджень завантажува-

льних характеристик несучого гвинта та гідрогальмівної установки; [37] – результа-

ти розрахунку межі автоколивань у системі автоматичного регулювання обертів ві-

льної турбіни; [38] – поелементна математична модель гідромеханічного регулятора 

обертів вільної турбіни. 

Апробація результатів. Достовірність нових наукових положень і висновків 

дисертаційної роботи підтверджується збіжністю результатів розрахунків з резуль-

татами експериментальних даних, отриманих при дослідженнях фізичних об'єктів та 

статистикою моторних випробувань. Матеріали роботи доповідалися на окремих і 

спільних технічних радах Державного підприємства «Харківський машинобудівний 

завод «ФЕД»» та запорізького моторобудівного заводу АТ «Мотор Січ» в період 

2018–2020 рр., а також на міжнародних науково-практичних конференціях: 

«Integrated Computer Technologies in Mechanical Engineering» (Харків. 2019); «Су-

часні інформаційні системи та технології» (Херсон. 2020); «Aктуальні проблеми 

автоматики та приладобудування України» (Харків. 2020); «Achievements and 

prospects of modern scientific research» (Argentina, Buenos Aires. 2020); «Сучасна нау-

ка: проблеми і перспективи» (Київ, 10–11 грудня 2020) (Київ. 2020); «Fundamental 

and applied research in the modern world» (USA, Boston. 2020); «World science: 

problems, prospects and innovations» (Canada, Toronto. 2020); «The world of science and 

innovation» (United Kingdom, London. 2021); «Science and education: problems, 

prospects and innovation» (Japan, Kyoto. 2021); «Аctual trends of modern scientific 

research» (Germany, Munich. 2021). 
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Публікації. Основний зміст дисертації відображено у 37 наукових публікаці-

ях, з них: 2 монографії, 23 статті опубліковано у наукових фахових виданнях Украї-

ни (з них 2 – у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз Scopus), 2 

– у закордонних фахових виданнях (1 – у виданні, включеному до міжнародних нау-

кометричних баз Scopus), 10 – у матеріалах конференцій. 
Структура й обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з анотацій 

двома мовами, вступу, шести  розділів, висновків, списку використаних джерел, до-

датків. Загальний обсяг дисертації становить 427 сторінок, з них основного тексту – 

268 сторінок, рисунків за текстом – 142; таблиць за текстом – 24; список використа-

них джерел містить 250 найменувань на 27 сторінках; 17 додатків на 93 сторінках. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність науково-прикладної проблеми виникнення 

автоколивань у системі автоматичного регулювання обертів несучого гвинта верто-

льота, яка потребує вирішення. Сформульовано мету і завдання роботи. Визначено 

об’єкт, предмет і методи дослідження, розкрито наукову новизну та практичну зна-

чущість роботи. 

Перший розділ присвячено системному аналізу науково-технічної інформації 

щодо досліджень динаміки турбовальних газотурбінних двигунів та виявленню про-

тиріч існуючих моделей та методів досліджень динаміки систем автоматичного ре-

гулювання обертів вільної турбіни газотурбінних двигунів вертольотів. Особливу 

увагу приділено дослідженням автоколивань, що виникають у системі автоматично-

го регулювання обертів вільної турбіни. Під час льотних та наземних випробувань 

газотурбінних двигунів вертольотів виникають тривалі коливання обертів роторів 

турбокомпресора і несучого гвинта в області роботи регулятора обертів вільної тур-

біни. Усунути коливання вдається, як правило, заміною насоса-регулятора на одно-

му або двох двигунах. При цьому повне розбирання і дефектація насоса-регулятора 

в умовах заводу-виробника не дозволяють виявити причину несправності. Дослі-

дження провідних підприємств, що стосуються даної проблеми, в різний час не дали 

бажаних результатів. Розглянуто особливості конструктивної схеми турбовального 

газотурбінного двигуна та завдання автоматики. Показано, що на усіх польотних 

режимах – від польотного малого газу (ПМГ) до номінального режиму (НОМ) 

включно працює регулятор обертів вільної турбіни. Підкреслюється, що наземні й 

льотні випробування відрізняються структурою та об’єктами регулювання. У проце-

сі наземних випробувань об’єктом регулювання є вільна турбіна з підключеним гід-

рогальмом . Під час льотних випробувань об’єктом регулювання є вільна турбіна з 

несучим гвинтом. Структурна схема системи автоматичного регулювання обертів 

вільної турбіни під час наземних випробувань на гідрогальмівній установці (ГГУ) 

показана на рис. 1. 
 

 
Рисунок 1 – Структурна схема САР(nВТ) під час випробувань двигуна на ГГУ 
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Структурну схему системи автоматичного регулювання обертів вільної турбі-

ни дводвигуневої силової установки вертольота показано на рис. 2. 
 

 
Рисунок 2 – Структурна схема САР(nВТ) дводвигуневої  

силової установки вертольота 
 

Представлено експериментальні дані моторних випробувань турбовального 

двигуна із зареєстрованими автоколиваннями в системі автоматичного регулювання 

обертів вільної турбіни під час наземних та льотних випробувань. Показано, що че-

рез складність об’єкта дослідження, його багатомірність, та невизначеність пробле-

ма виникнення автоколивань параметрів турбовального двигуна вертольота під час 

його наземних випробувань та у процесі льотній експлуатації до цього часу залиша-

ється не вирішеною. 

Надано критичний аналіз моделей і методів дослідження автоколивань у систе-

мі автоматичного регулювання НГ. Виявлено суперечність між реальними характе-

ристиками елементів системи автоматичного регулювання обертів вільної турбіни 

турбовального газотурбінного двигуна та їх математичним поданням у динамічних 

моделях. Подолати цю суперечність можна шляхом розробки відповідного матема-

тичного апарату – математичних моделей і методів аналізу динамічних процесів у 

системі автоматичного керування турбовального газотурбінного двигуна вертольота 

на підставі поглиблених експериментальних досліджень функцій її елементів та ви-

явлення невстановлених факторів впливу. 

У другому розділі представлено експериментальні дані дослідження характе-

ристик регулятора обертів вільної турбіни, керуючого клапана гідроприводу основ-

ної дозуючої голки (ГП ОДГ), гідрогальмівної установки та несучого гвинта верто-

льота. Представлені дані дозволяють усунути протиріччя у математичному описі 

елементів САР(nВТ). 

Експериментальні дослідження статичних характеристик РОВТ виконувалися 

на паспортизованих випробувальних стендах ДП ХМЗ «ФЕД». Під статичною хара-

ктеристикою РОВТ розуміється залежність витрати палива, що дозується регулято-

ром, від обертів вільної турбіни (рис. 3). В результаті проведених досліджень отри-

мано нові дані про особливості статичних характеристик РОВТ гідромеханічних на-

сосів-регуляторів. Показано, що ці характеристики сильно відрізняються між собою, 
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мають зону нечутливості (гістерезис), значний розкид коефіцієнта підсилення й мо-

жуть мати розриви (рис. 3, а) та злами (рис. 3, б). 
 

  
а)      б) 

Рисунок 3 – Статичні характеристики РОВТ: а) «розрив»; б) «злам» 
 

Коефіцієнт підсилення РОВТ для точки «х», що розглядається, дорівнює 
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де nВТ.баз та GТ.баз – базисні значення параметрів РОВТ. 

Для аналізу відповідності параметрів насоса-регулятора вимогам протоколу 

приймально-здавальних випробувань на заводі-виробнику взято параметр, який на-

зивається «статизмом» регулятора, що дорівнює потрібній зміні обертів вільної тур-

біни для зміни витрати палива на задану величину (ΔGТ=340 кг/год). Статизм РОВТ 

і коефіцієнт посилення в заданій точці пов’язані між собою залежністю 
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Іншим важливим параметром статичної характеристики є зона нечутливості або 

гістерезис (ΔnГІС)Х, що визначається як різниця обертів за заданої витрати палива за 

умов прямого та зворотного ходу гідроприводу (ГП) основної дозуючої голки 

(ОДГ). Прямий хід (ПХ) на рис. 3 зазначено суцільною лінією, а зворотний хід (ЗХ) 

– пунктирною. Для визначення параметрів РОВТ у проміжних точках було взято ку-

сково-лінійну апроксимацію характеристики РОВТ за умов прямого та зворотного 

ходу ОДГ: 
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Рисунок 4 – Конструктивна схема 

клапана типу «сопло-заслінка»: 

1 – сопло; 2 – стабілізуюча пружина; 

3 – стопорне кільце; 4 – заслінка; 

5 – сорочка; 6 – пелюстки 
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Величина гістерезису в заданій точці «х» визначається як різниця обертів пря-

мого та зворотного ходу ГП ОДГ за фіксованої витраті палива 

       ПХЗХ
ВTВTГІС ХХХ

nnn  .    (5) 

Експериментальні дослідження ке-

руючого клапана РОВТ виконувалися на 

паспортизованому випробувальному стен-

ді ДП ХМЗ «ФЕД» за допомогою розроб-

леного для цієї мети пристрою. Керуючий 

клапан РОВТ (рис. 4) виконано за схемою 

«сопло-заслінка». Конструктивна схема 

клапана є простою, але, внаслідок дуже 

великого його коефіцієнта підсилення, не-

значні дефекти справляють суттєвий 

вплив на характеристики клапана і на ха-

рактеристики РОВТ у цілому. Під харак-

теристикою керуючого клапана розумієть-

ся залежність тиску в керованій порожни-

ні пристрою від положення заслінки кла-

пана )δ( ЗЮЮ РР   (рис. 5, а). В результаті досліджень були отримані нові данні 

про течію рідини із сопла із заслінкою. Залежність коефіцієнта витрати клапана від 

положення заслінки µКЛ(δЗ) має екстремум (рис. 5, б), що суперечить відомим даним, 

але дозволило встановити причину незадовільної роботи клапана. 
 

       
   а)      б) 

Рисунок 5 – Статичні характеристики керуючого клапана РОВТ 
 

Для забезпечення більш стабільних характеристик було запропоновано в конс-

трукції клапана збільшити відносну довжину сопла з величини lC/dC=1,24 до 

lC/dC=3,0. Характеристику експериментального керуючого клапана «4Э» з більш до-

вгим соплом наведено на рис. 6. Клапан «4Э» має більш пологі характеристики, та 
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Рисунок 6 – Характеристики клапана 

«4Э» 

менший розкид коефіцієнта витрати у 

разі відкриття заслінки. Дослідження 

доказали, що контроль витрати робо-

чої рідини за умов закритого поло-

ження заслінки не може буті критері-

єм оцінки якості виготовлення або ре-

монту клапана, оскільки прийнято на 

заводі-виробникові. 

Експериментальні дослідження 

завантажувальних характеристик гід-

рогальмівної установки та несучого 

гвинта вертольота. Метою проведення 

досліджень було з’ясування відповідності (невідповідності) завантажувальних хара-

ктеристик гідрогальмівних установок завантажувальним характеристикам несучого 

гвинта вертольота. Дослідження виконувалися на паспортизованих випробувальних 

стендах АП «Мотор Січ» та на вертольоті типу Ми-8 за допомогою розроблених для 

цієї мети протоколів випробувань. В цих протоколах було враховано відмінність дій 

випробувача на стенді й льотчика на вертольоті. Під завантажувальною характерис-

тикою розуміється залежність обертів вільної турбіни від обертів турбокомпресора 

за умов постійного положення завантажувального крана гідрогальма αГГ=const або 

загального кроку несучого гвинта φНГ=const. На рис. 7 представлено завантажуваль-

ні характеристики ГГУ для двох положень завантажувального крана та НГ відповід-

но двох значень загального кроку. 
 

  
а)       б) 

Рисунок 7 – Завантажувальні характеристики ГГУ та НГ: а) ГГУ; б) НГ 
 

Наземні випробування турбовальних газотурбінних двигунів виконуються на 

гідрогальмівних установках. А експлуатація двигунів здійснюється у складі силової 

установки вертольота. Відповідно під час роботи системи автоматичного регулю-

вання обертів вільної турбіни двигуна у процесі наземних випробувань об’єктом ре-

гулювання є вільна турбіна з підключеним гідрогальмом. А під час роботи двигуна у 

складі силової установки вертольота об’єктом регулювання є трансмісія вертольота 

або несучий гвинт як головний споживач енергії. Якщо динамічні параметри 

об’єктів регулювання відрізняються, то автоматична система регулювання буде пра-

цювати некоректно.  
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Основний динамічний параметр, який визначається з цих характеристик, – ві-

дповідні коефіцієнти підсилення, або впливу обертів ТК на оберти ВТ, які визнача-

ються за однією формулою, але для різних об’єктів: 
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Як показують розрахунки, коефіцієнт підсилення гідрогальма (ГГ) в 2…2,5 ра-

зи більше, ніж коефіцієнт підсилення НГ вертольота при мінімальному кроку 

φНГ=1
о
. 

Таким чином, НГ вертольота та ГГУ є різними об’єктами регулювання тільки 

з точки зору впливу обертів ТК на оберти НГ і ГГ, не беручи до уваги ще відмін-

ність інерційних властивостей цих об’єктів. 

У третьому розділі представлено математичні моделі динаміки систем авто-

матичного регулювання обертів вільної турбіни турбовальних ГТД, які на підставі 

отриманих експериментальних даних дозволяють отримати адекватні дані розвитку 

автоколивань. Було складено рівняння динаміки елементів, що входять до складу 

САР(nВТ): турбокомпресора, вільної турбіни, регулятора обертів і синхронізатора 

потужності. Усі рівняння були лінеаризовані та подані у вигляді передатних функ-

цій: 
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Постійні часу ТРОВТ, ТТК, ТНГ, ТГГ, рівнянь динаміки визначались з аналізу ди-

намічних процесів під час випробувань. 

Коефіцієнти підсилення КТК, КНГ, КГГ, та КРОВТ визначалися з відповідних ста-

тичних характеристик, отриманих в експерименті. Встановлено, що коефіцієнт під-

силення КТК, який дорівнює 

ТК.баз

Т.баз
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ТК
n

G

G
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 ,     (9) 

в околицях розрахункової точки може мати різні значення у межах допустимих зна-

чень 

189,0...124,0ТК K ,     (10) 

розбіжність становить більш ніж 50 %. Турбокомпресор з меншим коефіцієнтом пі-

дсилення далі називається «тупим», а з більшим коефіцієнтом – «гострим». 

Коефіцієнти підсилення РОВТ також мають значний розкид у межах допусти-

мих значень: 

30...16РОВТ K , або статизм (∆nCT)=140…260 об/хв.,   (11) 

розбіжність більш ніж 80 %. Тому і регулятори з меншим коефіцієнтом підсилення 

далі називаються «тупими», а з більшим – «гострими». Розглянуто рух робочої точ-

ки на характеристиці РОВТ (рис. 8). Запропоновано кидок палива ΔGТ.кд  у разі роз-

риву характеристики моделювати за допомогою динамічної добавки до помилки ре-

гулювання 
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Рисунок 8 – Рух робочої 

точки РОВТ 

01,0...0,0)()(
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де (∆nГІС.Р) – розрахункове значення гістерезису РОВТ; (∆nГІС.Д) – дійсне значення 

гістерезису. Для одностороннього розриву 

характеристики динамічна «добавка» форму-

ється у випадку одностороннього виходу ро-

бочої точки із зони нечутливості, а у разі дво-

стороннього розриву динамічна «добавка» 

формується при виході робочої точки із зони 

нечутливості в обидві сторони. Таким чином, 

в математичній моделі були враховані усі 

особливості реального регулятора. 

Розроблено математичну модель дина-

міки дводвигуневої силової установки верто-

льота. У дводвигуневій силовій установці на 

привод несучого гвинта працюють два дви-

гуни, кожен з яких має власний регулятор обертів ВТ. Виникає парадокс спільної 

роботи двох регуляторів, що працюють з одним об’єктом регулювання. Для усунен-

ня протиріччя застосовують спеціальний синхронізатор потужності (СП). Як пара-

метр, що характеризує потужність двигуна, використовують тиск повітря за компре-

сором Р2. За однакового тиску повітря за компресорами двох спільно працюючих 

двигунів потужність двигунів теж буде однаковою. По суті синхронізатор потужно-

сті є пропорційним регулятором: 

СПСПТ  KG ;  )( 2С2ЧСП PP  ,   (13) 

де Р2Ч і Р2С – тиск повітря за компресором «свого» та «чужого» двигунів. 

Коефіцієнт підсилення СП було визначено під час експериментальних дослі-

джень агрегатів 

30...6,11
баз.T

баз.2

СП

СП 





G

Р

Р

G
К Т .     (14) 

Особливістю синхронізатора потужності є зона нечутливості, яка визначається 

величиною перепаду тиску, за якого СП вступає в роботу. Математична модель ди-

наміки дводвигуневої силової установки об’єднує математичні моделі динаміки 

САР(nВТ) двох двигунів і описується системою диференціальних рівнянь шостого 

порядку. 

У четвертому розділі за допомогою розроблених математичних моделей був 

проведений динамічний аналіз САР(nВТ). Визначено: 

– межу стійкої роботи САР(nВТ) з об’єктами (ВТ+ГГ) та ((ВТ+НГ); 

– межу автоколивань САР(nВТ) з об’єктами (ВТ+ГГ) та (ВТ+НГ).  

Виконано параметричні дослідження впливу динамічних параметрів елементів 

САР(nВТ) на межу стійкості та межу автоколивань. На (рис. 9) представлено межу 

стійкості САР(nВТ) для об’єктив (ВТ+ГГ) і (ВТ+НГ) як залежність критичного зна-

чення статизму РОВТ (∆nСТ.КР) від коефіцієнта підсилення КТК, яка була визначена 

для ідеального РОВТ (без урахування зони нечутливості, та розривів характеристик) 
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Рисунок 9 – Межа стійкості САР(nВТ) 

Рисунок 10 – Порівняння методів дослі-

джень 

за критерієм Гурвіца. Видно, що для об’єкта (ВТ+ГГ) вимоги до статизму РОВТ є 

більш жорсткими внаслідок більшого коефіцієнта підсилення гідрогальма. 

Було проведено параметричні дослідження впливу динамічних параметрів 

елементів САР на межу автоколивань за максимального значення динамічної добав-

ки. Встановлено, що надмірні кое-

фіцієнти підсилення турбокомпре-

сора (гострий двигун), регулятора 

(гострий регулятор) та об’єкта регу-

лювання збільшують схильність 

САР(nВТ) до автоколивань. Для 

об’єкта (ВТ+НГ) максимальний ко-

ефіцієнт підсилення відповідає мі-

німальному загальному кроку НГ, 

який відповідає режиму польотного 

малого газу (ПМГ). Тому надалі до-

слідження автоколивань для об’єкта 

(ВТ+НГ) виконувались для режиму 

ПМГ як найбільш критичного. Дос-

лідження межі автоколивань вико-

нувалось двома методами: методом гармонійної лінеаризації (аналітичний) і вагових 

характеристик (чисельний) та зроблено їх порівняльний аналіз (рис. 10). Видно, що 

результати розрахунків за двома методами добре корелюють. Але у правій зоні при 

великому статизмі РОВТ за аналітичним методом потрібно більше значення гістере-

зису, а у лівій зоні – навпаки. Аналі-

тичний метод доцільно використо-

вувати при попередньому аналізі 

динаміки САР у процесі їх проекту-

вання. Метод вагових характеристик 

доцільно використовувати для ана-

лізу роботи існуючих САР з відо-

мими характеристиками її елемен-

тів. Крім того, метод гармонійної 

лінеаризації не придатний для дос-

ліджень динаміки дводвигуневої си-

лової установки, оскільки динаміка 

дводвигуневої силової установки 

описується системою диференціа-

льних рівнянь шостого порядку, та 

аналітичне розв’язання за даним методом получити не можна. Тому дослідження ав-

токоливань САР(nВТ) дводвигуневої силової установки виконувались розробленим 

методом вагових характеристик. Суть методу полягає у тому, що на вхід математич-

ної моделі САР(nВТ) подається імпульс заданого виду. Автоколивання вважаються 

відсутніми, якщо затухання коливань відбувається за час менше 60 с (рис. 11). Пос-

лідовно змінюючи величину досліджуваного параметра, можна визначити межу ав-
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Рисунок 12 – Межа автоколивань 

САР(nВТ) с об’єктом (ВТ+ГГ) 

токоливань реальної системи автоматичного регулювання, яка є основою діагносту-

вання схильності РОВТ до розвитку автоколивань. 
 

       
Рисунок 11 – Вплив КТК на вагові характеристики САР(nВТ) з об’єктом 

(ВТ+ГГ) 
 

За розробленим методом було визначено межа автоколивань насоса-

регулятора типу НР-3 (рис.12) з об’єктом 

(ВТ+ГГ) для турбокомпресорів із різними  

значенням коефіцієнта підсилення КТК. 

Крапками на рис. 12 представлено стати-

стичні данні моторних випробовувань 

двигунів на гідрогальмівної установці. 

Згідно вимог протоколу приймально-

здавальних випробувань заводу-

виробника статизм РОВТ повинен бути 

(ΔnСТ)=(140…260) об/хв, а гістерезис ха-

рактеристики має бути не більше 40 

об/хв. З рис. 12 випливає, що із 46 випро-

буваних агрегатів ≈24,45 % не пройшли 

випробувань за розвитком автоколивань, 

або «розкачкою». Агрегати, які успішно пройшли випробування: ≈70 % знаходяться 

поблизу межі автоколивань із «тупим» двигуном; ≈20 % задовольняють вимогам ро-

боти із середніми за динамікою двигунами; тільки  ≈ 10 % здатні працювати з «гост-

рими» двигунами. Причому всі успішні агрегати спроможні працювати задовільно з 

об’єктом (ВТ+НГ) за середніх значень коефіцієнта підсилення ТК.  
Для забезпечення коректних наземних випробувань турбовальних двигунів 

необхідно забезпечити повну емуляцію характеристик НГ вертольотів на ГГУ засо-

бами автоматизації, або адаптувати параметри РОВТ до параметрів ГГУ, наприклад 

зміною постійної часу ТРОВТ. Постійну часу РОВТ легко змінити, встановивши тех-

нологічний дросельний пакет в живильний трубопровід гідроприводу ОДГ. Застосу-

вання технологічного дросельного пакету ДП ОДГ зі зменшеною (у три рази) про-

пускною спроможністю пропорційно збільшує постійну часу РОВТ (ТРОВТ=2,1с). В 

результаті межа автоколивань САР(nВТ) з об’єктом (ВТ+ГГ) наближається до межі 

автоколивань САР(nВТ) з об’єктом (ВТ+НГ) (рис. 13), що дозволяє більш коректно 
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Рисунок 13 – Вплив технологічного 

дросельного пакета на межу 

автоколивань 

здійснювати моторні випробування і зменшити число необґрунтованої рекламації 

насосів-регуляторів. 

Було проведено параметричні дослі-

дження динаміки дводвигуневої силової 

установки вертольота. Підтверджено, що у 

випадку автоколивань у системі автоматич-

ного регулювання ВТ дводвигуневої силової 

установки вертольота можлива зміна конту-

рів управління (рис. 14). Але переважаючий 

вплив зміни контурів управління на розви-

ток автоколивань підтверджено не було. 

Встановлено, що найбільш критичним 

є випадок коли двигун із більшим настрою-

ванням РОВТ («сильний») має несприятливе 

співвідношення параметрів турбокомпресо-

ра та РОВТ («гострий» двигун та «гострий» 

регулятор). Якщо несприятливе співвідно-

шення параметрів має двигун із меншим на-

строюванням РОВТ («слабкий»), то автоколивання не розвиваються. Для усунення 

автоколивань у САР(nВТ) можна рекомендувати зміну «сильного» та «слабкого» 

двигунів відповідним регулюванням РОВТ. 
 

 

Рисунок 14 – Зміна контурів управління «сильного» та «слабого» двигунів 
 

Таким чином, показано, що такі параметри статичної характеристики РОВТ як 

статизм (∆nСТ)Х та гістерезис (∆nГІС)Х у точці, що розглядається, є критеріями схиль-

ності агрегата до розвитку автоколивань в САР(nВТ) під час моторних випробувань 

агрегата. Для запобігання автоколиваням у САР(nВТ) достатньо забезпечити необ-

хідне співвідношення цих параметрів на етапі виготовлення або відновлення агрега-

тів з урахуванням динамічних параметрів двигуна (рис. 12). 

У п’ятому розділі подано нелінійну поелементну математичну модель стати-

чної характеристики гідромеханічного РОВТ, яка на підставі отриманих нових да-

них функцій елементів дозволяє скоротити час пошуку дефектів агрегатів та наміти-

ти ефективні шляхи впливу для підвищення стійкості до розвитку автоколивань. По 

Сил 

Слаб 

СП  
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суті РОВТ включає тахометр вільної турбіни й основну дозуючу голку з гідропри-

водом. Однак на статичну характеристику РОВТ прямо або побічно впливають і ін-

ші елементи системи автоматичного керування витратою палива, що встановлені в 

магістралі подачі палива і в каналах живлення гідроприводу основної дозуючої гол-

ки від насоса і до форсунок двигуна (рис. 15). 
 

 
Рисунок 15 – Конструктивна схема РОВТ 

 

Конструктивна схема РОВТ (рис.15) включає всі елементи, що прямо або по-

бічно впливають на витрату палива під час роботи САР (nВТ): ТХ ТК – тахометр ре-

гулятора обертів турбокомпресора (РОТК); ТХ ВТ – тахометр регулятора обертів ві-

льної турбіни; КППТ – клапан постійного перепаду тиску; ОДГ – основна дозуюча 

голка; ГП ОДГ – гідравлічний привод ОДГ; ДГАП – дозуюча голка автомата прий-

мальності; КМТВТ – клапан мінімального тиску РОВТ; ДПОДГ – дросельний пакет ГП 

ОДГ; РЗ – розподільчий золотник розподілювача палива; СП – синхронізатор поту-

жності; ФI – гідравлічний еквівалент 1-го контуру форсунок; ФII – гідравлічний ек-

вівалент 2-го контуру форсунок; «Ю» – керована порожнина гідроприводу ОДГ; 

«Ш» – некерована порожнина гідроприводу ОДГ; 133 – пружина гідроприводу ОДГ; 

732 – живильний гідропривід ОДГ; 760 – керуючий клапан РОТК; 770 – керуючий 

клапан РОВТ.  

Всі указані елементи впливають на роботу або налаштування САР обертів ві-

льної турбіни. Керуючий клапан ТК не герметичний, тому його об’ємна продуктив-

ність впливає на налаштування САР(nВТ). Золотники КМТВТ і СП дроселюють канал 

управління керуючого клапана РОВТ та впливають на його роботу. Гідравлічний 

опір ДГАП і розподілювача палива впливають на роботу ГП ОДГ. Тому всі ці еле-

менти потрібно враховувати при розрахунках. Для отримання математичної моделі 

статичної характеристики РОВТ були розроблені математичні моделі характеристик 

всіх елементів, що прямо або побічно впливають на роботу РОВТ. 

Характеристика качаючого вузла 

)( ТКHH nGG  ,      (15) 

де HG  – паливо, що не дозується, яке надходить від качаючого вузла (насоса); ТКn  – 

оберти ротора турбокомпресора. 

Характеристика керуючого клапана 770 РОВТ: 
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);;μ( ЗЛКЛ22222 РPfGG  ;    )( BT22 nff  ;  )(δμμ 222  ,  (16) 

де G2 – витрата палива крізь керуючий клапан 770; 2μ  – коефіцієнт витрати керую-

чого клапана 770; 2f  – площа прохідного перерізу клапана 770; 2δ  – положення за-

слінки клапана 770; КЛ2P  – тиск палива перед клапаном 770; ЗЛР  – тиск у зливній по-

рожнині агрегата. 

Характеристика керуючого клапана 760 РОTK 

);;μ( ЗЛЮ3333 РPfGG  ,      (17) 

де G3 – витрата палива крізь керуючий клапан 760; 33μ f  – гідравлічний еквівалент 

клапана 760; 
ЮP  – тиск у керованій порожнині ГП ОДГ. 

Характеристика живильного жиклера 732 

);;μ( ЮН1111 РPfGG  ,      (18) 

де G1 – витрата палива крізь живильний жиклер 732; 11μ f  – гідравлічний еквівалент 

жиклера 732. 

Характеристика 1-го та 2-го контурів форсунок: 

 2TФIФIФIФI ;;μ PPfGG  ; );;μ( 2TФIIФIIФIIФII PPfGG  ,  (19) 

де GФІ – витрата палива крізь 1-й контур форсунок; ФІФІμ f  – гідравлічний еквівалент 

1-го контуру форсунок; ТP  – тиск у першому контурі форсунок; GФІІ – витрата пали-

ва крізь 2-й контур форсунок; ФIІФІIμ f  – гідравлічний еквівалент 2-го контуру форсу-

нок. 

Характеристика розподільчого золотника РП: 

);;μ( 2TРЗРЗРЗРЗ PPfGG  ;     );;( 324ЗЛTРЗРЗ СPPff  ,   (20) 

де GРЗ – витрата палива крізь розподільчий золотник; РЗμ  – коефіцієнт витрати роз-

подільчого золотника (РЗ); РЗf  – площа прохідного перерізу РЗ; 2P  – тиск, еквівале-

нтний повному тиску в камері згоряння ТК; 324С – жорсткість пружини РЗ. 

Характеристика основної дозуючої голки: 

);μ( ОДГОДГОДГОДГОДГ PfGG  ;    ),( ОДГОДГОДГ Xff     (21) 

де GОДГ – витрата палива крізь ОДГ; ОДГμ  – коефіцієнт витрати ОДГ; ОДГf  – площа 

прохідного перерізу ОДГ; ОДГР  – перепад тиску на ОДГ. 

Характеристика гідроприводу ОДГ 

);;;( 133СЛЮНОДГОДГ СРРРХХ  ,   (22) 

де ХОДГ – координата положення ГП ОДГ; 133С  – жорсткість пружини ГП ОДГ. 

Характеристика клапана постійного перепаду (КПП): 

);;μ( СЛНКППКППКППКПП РРfGG  ;   );( КППКППКПП Хff 
 

);( 505ОДГКППКПП СРХХ  ,    (23) 

де GКПП – витрата палива, що зливається через КПП; КППμ  – коефіцієнт витрати 

КПП; КППf  – площа прохідного перерізу КПП; КППХ  – положення золотника КПП 

відносно вікон гільзи КПП; 505С  – жорсткість пружини КПП. 

Характеристика тахометра РОВТ (ТХВТ) 

),;(δδ ТХ.ВТСТ22 Сn      (24) 
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Рисунок 16 – «Злам» характеристики 

РОВТ 

де δ2 – положення заслінки клапана 770; ТХ.ВТС  – приведена жорсткість пружин 

ТХВТ. 

Характеристика золотника синхронізатора потужності: 

);;μ( Ю2КЛСПСПСПСП РРfGG  ;  ),( СПСМСМ Хff    (25) 

де GСП – витрата палива крізь золотник СП; СПμ  – коефіцієнт витрати золотника СП; 

СПf  – площа прохідного перерізу золотника СП; СПХ  – положення золотника СП 

відносно вікон гільзи СП. 

Характеристика клапана мінімального тиску (КМТВТ): 

);;;;μ( КМТвтЗЛТКМТвтКМТвтКМТвтКМТвт ХРРfGG  ;   (26) 

),;;( 032ЗЛТКМТвтКМТвт СРРff         

де GКМТвт – витрата палива крізь золотник КМТВТ; 
КМ Твтμ  – коефіцієнт витрати 

КМТВТ; КМТвтf  – площа прохідного перерізу КМТВТ; КМТвтХ  – положення золотника 

КМТВТ відносно вікон гільзи; 032С  – жорсткість пружини КМТВТ. 

Характеристика дозуючої голки автомата приймальності (ДГАП): 

 ОДГДГАПДГАПДГАПДГАП ;μ GfРР  ,    (27) 

де ∆РДГАП – перепад тиску на ДГАП; ДГАПμ  – коефіцієнт витрати ДГАП; ДГАПf  – 

площа прохідного перерізу ДГАП. 

Математичний опис статичної характеристики РОВТ є розв’язком системи рі-

внянь балансу витрат, енергії та рівнянь зв'язку для паливної магістралі насоса-

регулятора. 

Рівняння балансу витрат: 

 1КППОДГH GGGG  ;   321 GGG  ;
   ДГАПОДГ GG  ;

   ФIIФIДГАП GGG   ;   CП2 GG  ;   

КМТвтCП GG  .    (28) 

Рівняння енергії: 

 ОДГДГАПТН PPPP  ;   СПКМТВТЮКЛ2 PPPP  .  (29) 

Замикаючі рівняння зв’язку: 

ОДГ.задОДГ GG  ,  або   ВТ.задВТ nn  .    (30) 

Розв’язання системи неліній-

них рівнянь зв’язку (15–30) дозво-

ляє визначити положення всіх ру-

хомих елементів регулятора, спів-

відношення витрат і тисків у гідра-

влічних магістралях на заданих ре-

жимах і за заданих налаштувань. 

Достовірність розрахункових хара-

ктеристик підтверджено збіжністю 

результатів, отриманих за допомо-

гою математичних моделей з ре-

зультатами експериментів. На  

рис. 16 представлено розрахункову 

статичну характеристику РОВТ пе-

вна для середніх значень парамет-
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рів всіх елементів конструкції та їх налаштувань за постійного та змінного значень 

коефіцієнта витрати керуючого клапана µКЛ. Видно, що за постійного значення кое-

фіцієнта витрати µКЛ=const характеристика є близькою до потрібної. Але за змінного 

коефіцієнта витрати (клапан F5, рис. 5, б) на характеристиці РОВТ з’являється 

«злам». Таким чином, встановлений зв’язок дефекту керуючого клапану з таким де-

фектом статичної характеристики РОВТ як «злам». 

Шостий розділ присвячено дослідженню напрямів підвищення стійкості до 

розвитку автоколивань систем автоматичного регулювання обертів вільної турбіни 

турбовальних двигунів вертольотів під час їх наземних та льотних випробувань на 

підставі розроблених моделей і методів аналізу динаміки САР(nВТ). Для забезпечен-

ня коректних наземних випробувань розроблено структурну схему системи автома-

тизованого управління гідрогальмівною установкою з метою отримання динамічних 

параметрів, ідентичних несучим гвинтам вертольотів (рис. 17). 
 

 
Рисунок 17 – Структурна схема автоматизованої ГГУ 

 

Управління гідрогальмом здійснюється шляхом зміни витрати води на вході. 

На рівноважних режимах обертів ГГУ стабілізуються замкнутою системою автома-

тичного регулювання САР (nГГ) за програмою 

 
задГГГГ nn  . 

Випробувач у даному випадку управляє гідрогальмом не безпосередньо, а через на-

стройку САР(nГГ), імітуючи задане значення кута установки лопатей НГ φНГ.зад. На 

підставі математичного опису НГ та гідрогальма розроблено структурно-динамічну 

схему автоматизованої ГГУ (рис. 18). 
 

 
Рисунок 18 – Структурно-динамічна схема САР(nГГ) 
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Для обґрунтування потрібного закону регулювання завантаженням ГГ було 

розглянуто передатну функцію САР(nГГ) при зміні частоти обертання ротора ТК 
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Сформульовано вимоги до передатної функції регулятора 
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Вимоги до потрібних значень динамічних параметрів САР(nГГ): 

НГСАРГГ
KK  ;       НГСАРГГ

ТT   .   (33) 

Вимоги до постійної часу регулятора: (ТРЕГ≈0). 

Отримано функції для визначення потрібних значень динамічних параметрів 

регулятора: 
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Виконано дослідження динаміки автоматизованої системи управління заван-

таженням гідрогальмівної установки для динамічних параметрів НГ і ГГ, близьким 

до реальних значень: 

5,1
ТК

НГ 
n

K ,   ,с 2НГ T    9,5
ТК

ГГ 
n

K ,   с. 8,0ГГ T  

На рис. 19, а показано перехідні процеси ВТ під час роботи з НГ і нестабілізо-

ваним ГГ. На рис. 19, б показано зміну частоти обертання ВТ під час роботи з НГ і 

стабілізованим ГГ у разі ступінчастої зміни обертів ТК. Параметри регулятора, роз-

раховані за формулами (34), прийнято наступними: 

978,0Ф K ,   с 41,2Ф T ,   ГГРЕГ 1,0 TT  . 
 

     
а)      б) 

Рисунок 19 – Перехідні процеси об’єктів дослідження: а) (ВТ+ГГ); б) САР(nГГ) 
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Рисунок 20 – Вплив пружини ГП 

ОДГ на 

статизм РОВТ 

Видно, що стабілізація ГГУ за допомогою автоматизованої системи управлін-

ня дозволяє повністю наблизити динамічні параметри гідрогальма до динамічних 

параметрів НГ. Зазначені результати отримані у припущенні, що постійна часу ре-

гулятора в десять разів менше постійної часу ГГУ. Проведено дослідження впливу 

постійної часу регулятора на перехідні процеси стабілізованої ГГУ. Показано, що зі 

збільшенням постійної часу регулятора САР(nГГ) динаміка стабілізованої ГГУ погі-

ршується і різниця за обертами з реальним об’єктом (ВТ+НГ) збільшується до  

25 ... 30 % Таким чином, для забезпечення прийнятної динаміки постійна часу регу-

лятора САР(nГГ) повинна знаходитися в межах: ТРЕГ= (0,1…0,25)ТГГ. 

Другим напрямом запобігання розвитку автоколивань у системі автоматично-

го регулювання обертів вільної турбіни турбовальних двигунів є забезпечення пот-

рібних характеристик РОВТ. З цією метою виконано розрахунково-

експериментальні дослідження впливу конструктивних факторів і налаштувань еле-

ментів на параметри статичної характеристики РОВТ. Попередньо за допомогою ро-

зробленої моделі виконувалися розрахунки впливу та потрібні зміни налаштування 

агрегата або зміни конструктивних параметрів елементів регулятора. Потім вигото-

влялися потрібні деталі й виконувались експериментальні дослідження. Усі експе-

рименти виконувалися після повного налагоджування агрегата згідно протоколу 

приймально-здавальних випробувань. Результати експериментів аналізувалися за 

розробленим методом. 

Пружина 133 (рис. 20). Під поршень гідроприводу ОДГ встановлюється спеці-

альна жорстка пружина 133, що забезпечує пропорційний закон регулювання обер-

тів несучого гвинта вертольота. Тому 

жорсткість пружини безпосередньо 

впливає на коефіцієнт підсилення 

РОВТ. Для експериментальних дослі-

джень було виготовлено експеримен-

тальні пружини з підвищеною до  

50 % жорсткістю. Відповідно до роз-

рахунків статизм РОВТ повинен зрос-

ти до 20 %. Експериментальні дослі-

дження було проведено на двох агре-

гатах. Як показав аналіз експеримен-

тальних даних, статизм характеристи-

ки збільшився на обох агрегатах на 

всіх режимах роботи ТК. У розрахун-

ковій точці «КР2» статизм зріс від  

16 % до 25 %, що досить добре відпо-

відає розрахунковим даним. 

Налаштування СП (рис. 21). Золотник синхронізатора потужності (СП) вста-

новлено між керованою порожниною ГП ОДГ та керуючим клапаном 770 РОВТ. 

Тому його гідравлічний опір впливає на статичну характеристику РОВТ. Положення 

золотника СП визначається за умов попереднього налагодження агрегата у процесі 

складання за допомогою гілки 824. При скороченні гілки 824 золотник СП збільшує 

свій гідравлічний опір та ускладнює роботу керуючого клапана ГП ОДГ, що і приз-
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Рисунок 22 – Витратні характеристики 

РП 

Рисунок 21 – Вплив налаштування СП 

на статизм РОВТ 

водить до збільшення статизму РОВТ. Експерименти виконувались на одному агре-

гаті. Скорочення гілки було проведено у діапазоні дозволених значень. Видно, що в 

розі максимально допустимого 

скорочення гілки статизм РОВТ 

можна збільшити до 10 %. Експе-

риментальні дані добре відповіда-

ють розрахунку. 

Розподілювач палива. Розпо-

ділювач палива (РП) по суті є 

змінним гідравлічним опором, 

який сумісно з ГП ОДГ поклика-

ний забезпечити потрібну характе-

ристику РОВТ. На рис. 22 приве-

дено розрахункові витратні харак-

теристики другого контуру форсу-

нок зі штатною «РЗ-0» та експери-

ментальною «РЗ-4Э» гільзами РП. 

Як показали розрахунки, витратна характеристика другого контуру форсунок зі 

штатною гільзою розподільчого золотника «РЗ-00» у розрахунковій точці має найбі-

льший кут нахилу. Для зменшення кута нахилу витратної характеристики другого 

контуру форсунок вікно гільзи розподільчого золотника (РЗ) було перепрофільовано 

з дотриманням потрібної витрати палива в точках «ПМГ» і «НОМ». Але в ході екс-

периментальних досліджень виявлено, що роздроселювання каналу другого контуру 

форсунок на понижених режимах 

призводить до зменшення тиску в ка-

налах агрегата, порушення течії в ке-

руючому клапані РОВТ та різкого 

збільшення його коефіцієнта вітрати. 

В результаті на характеристиці РОВТ 

з’явився «злам» (рис. 3). Для підтве-

рдження цього факту було проведено 

відповідні дослідження. На агрегаті з 

вираженим зламом характеристики 

РОВТ другий канал форсунок був за-

дросельований регулювальним гвин-

том РВ10 розподілювача палива. При 

повороті РВ10 праворуч на один 

оберт тиск відкриття розподільчого 

золотника РП збільшується, відпові-

дно зростає тиск палива в магістралях агрегата на понижених режимах і течія в ке-

руючому клапані РОВТ відновлюється, а злам характеристики РОВТ усувається. В 

результаті виконання експериментів були отримані нові данні у випадку сумісної 

роботи елементів РОВТ. 

Тахометр РОВТ (рис. 23) Тахометр РОВТ безпосередньо впливає на заслінку 

керуючого клапана гідроприводу основної дозуючої голки. Тому статична характе-
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Рисунок 23 – Характеристика тахоме-

тра РОВТ 

ристика тахометра справляє істотний 

вплив на статичну характеристику 

РОВТ. Найбільш просто змінити кут 

нахилу характеристики тахометра мо-

жна зміною маси відцентрових важків. 

На рис. 23 показано розрахункову ха-

рактеристику тахометра РОВТ зі штат-

ними «3000» та полегшеними «3400» 

важками. Видно, що характеристика 

тахометра з полегшеними важками має 

більш пологу характеристику, а коефі-

цієнт підсилення тахометра зменшу-

ється приблизно на 27 %. 

Експериментальні дослідження 

впливу характеристик тахометра на 

статизм РОВТ виконувались на одному агрегаті. Результати порівняльного аналізу 

статизму РОВТ зі штатними «3000» та експериментальними «3400» важками наве-

дено у таблиці 1. 
 

Таблиця 1 – Порівняльні данні впливу тахометра РОВТ 

Ф-134 
ТХ ВТ «3000» 

)( CTn , об/хв 

ТХ ВТ «3400» 

)( CTn , об/хв 

)( CTn , 

% 

НОМ 184 245 33 

КР1 153 187 22 

КР2 161 205 27 

МП 167 217 30 

ПМГ 193 225 16 
 

Застосування тахометра з полегшеними важками «3400» дозволило збільшити 

статизм РОВТ у всьому діапазоні режимів роботи від 16 % до 33 %. Виконані експе-

риментальні дослідження показали, що зміна маси важків тахометра РОВТ дозволяє 

істотно змінювати статизм регулятора. З огляду на той факт, що за збільшення ста-

тизму регулятора вимоги до величини гістерезису характеристики РОВТ знижують-

ся, вказаний фактор може стати ефективним засобом підвищення стійкості САР(nВТ) 

до розвитку автоколивань. 

Керуючий клапан РОВТ. Дослідження впливу характеристик експерименталь-

ного клапана «770-4Э» було проведено на одному агрегаті. Як показали результати 

експериментальних досліджень (розділ 2), збільшення відносної довжини сопла 

(lC/dС) керуючого клапана типу «сопло-заслінка» підвищує стабільність течії стру-

меня та підвищує стабільність його характеристик (рис. 6). При цьому статична ха-

рактеристика наближається до розрахункової (µКЛ=const, рис. 15). Тому були виго-

товлені експериментальні клапани (770-4Э), у яких відносна довжина сопла була 

збільшена відносно штатних клапанів (770-00) з величини (lC/dС)=1,24 до величини 
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lC/dС=3. Результати експериментальних досліджень впливу керуючого клапана 770 

на статизм характеристики РОВТ наведено у таблиці 2. 
 

Таблиця 2 – Порівняльні данні впливу керуючого клапана 770 

Режим 
«770-00» 

)( CTn , об/хв 

«770-4Э» 

)( CTn , об/хв 

)( CTn , 

% 

НОМ 175 169 -3,5 

КР1 130 187 44 

КР2 127 165 30 

МП 125 151 20 

ПМГ 158 163 3 
 

В результаті проведених досліджень підтверджено позитивний вплив характе-

ристик клапана «770-4Э» на статичну характеристику РОВТ. Характеристика стала 

більш пологою, а в середній частині характеристики на режимах «МП», «КР1» та 

«КР2» статизм збільшився до 20…40 %. 

Манжета ГП ОДГ. Гістерезис характеристики РОВТ відграє важливу роль у 

демпфіруванні автоколивань. Величина гістерезису при прямому і зворотному ході 

ОДГ визначається силами тертя в гідроприводі і жорсткістю пружини 133. Для зме-

ншення сил тертя і ущільнення порожнин на поршень гідроприводу ОДГ надіта ма-

нжета, що виконана з гуми спеціального складу. Під ремонту агрегата всі гумові ви-

роби підлягають заміні, в тому числі й манжета ГП ОДГ, а всі деталі агрегата про-

миваються і обміряються. У процесі обмірювання гільзи ГП ОДГ основна увага 

приділяється геометричним розмірам, які повинні укладатися в поле допуску. Сили 

тертя поршня ГП ОДГ після ремонту не вимірюються. Слід зазначити, що під час 

складання агрегата зусилля, потрібне для зміщення поршня гідроприводу, дуже си-

льно відрізняється для різних агрегатів. Тому було виготовлена посилену ремонтну 

манжету ГП ОДГ «М-1Э», що забезпечує більш щільну посадку поршня в гільзу гід-

роприводу, в порівнянні зі штатною манжетою «М-00». Дослідження було проведе-

но на одному агрегаті. Порівняльний аналіз результатів досліджень наведено у  

таблиці 3. 
 

Таблиця 3 – Порівняльні данні впливу манжети ГП ОДГ 

Режим 
«М-00» 

)( ГІСn , об/хв 

«М-1Э» 

)( ГІСn , об/хв 

НОМ 9 23 

КР1 7 20 

КР2 8 22 

МП 6 17 

ПМГ 4 21 

 

Таким чином, застосування експериментальної манжети «М-1Э» збільшує гіс-

терезис статичної характеристики РОВТ у всіх розглянутих точках, а досліджуваний 
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агрегат почав відповідати вимогам не розвитку автоколивань при моторних випро-

буваннях (рис. 12). 

У додатках наведено: акти впровадження; протоколи випробувань; результати 

експериментів, список публікацій здобувача. 

ВИСНОВКИ 

В дисертаційній роботі дано вирішення важливої науково-прикладної про-

блеми – раннього прогнозування й усунення автоколивань у системі автоматичного 

регулювання обертів вільної турбіни газотурбінного двигуна під час його наземних 

випробувань на гідрогальмівній установці й у процесі льотній експлуатації у складі 

дводвигуневої силової установки вертольота. 

На підставі отриманих наукових і практичних результатів можна дійти на-

ступних висновків: 

1. Критичний аналіз моделей і методів дослідження автоколивань дозволив 

виявити суперечність сучасних динамічних моделей при дослідженні автоколивань 

в системі автоматичного регулювання обертів вільної турбіни турбовальних ГТД, 

які полягають у невідповідності функцій елементів автоматичної системи у матема-

тичних моделях їх реальним характеристикам. Подолати цю суперечність можна 

шляхом розробки відповідного математичного апарату – математичних моделей і 

методів аналізу динамічних процесів у системі автоматичного керування турбоваль-

ного газотурбінного двигуна вертольота на підставі поглиблених експерименталь-

них досліджень функцій її елементів та виявлення невстановлених факторів впливу. 

2. На підставі поглиблених експериментальних досліджень отримані нові 

данні функцій елементів системи автоматичного регулювання обертів вільної турбі-

ни турбовального ГТД які дозволяють усунути суперечність між реальними харак-

теристиками та їх математичним поданням. А саме: 

– нелінійні особливості статичних характеристик РОВТ як розриви (ступін-

часта зміна витрати палива) і злами (ступінчаста зміна кута нахилу характеристики); 

– данні при течію струменя рідини з сопла з заслінкою та залежності коефіці-

єнту розходу клапану від положення заслінки; 

– завантажувальні характеристики несучого гвинта вертольота та завантажу-

вальні характеристики неавтоматизованої гідрогальмівної установки та їх відмін-

ність. 

3. Розроблено математичні моделі динаміки системи автоматичного регулю-

вання обертів вільної турбіни турбовального ГТД під час його наземних випробу-

вань на гідрогальмівної установки та у процесі льотної експлуатації у складі дводви-

гуневої силової установки вертольота, які враховують особливості характеристик 

реальних елементів та дозволили встановити що:  

– причинами автоколивань в системі автоматичного регулювання обертів ві-

льної турбіни двигуна під час випробувань на неавтоматизованих ГГУ є: надмірний 

коефіцієнт підсилення (малий статизм) регулятору обертів вільної турбіни; та недо-

статня величина гістерезису при великому коефіцієнті підсилення РОВТ; надмірний 

коефіцієнт підсилення турбокомпресора; невідповідність динамічних параметрів 

РОВТ двигуна динамічним параметрам ГГУ; розриви і злами характеристики РОВТ; 
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– для підвищення стійкості САР(nВТ) до розвитку автоколивань необхідно збі-

льшувати статизм РОВТ (зменшувати коефіцієнт підсилення), збільшувати гістере-

зис характеристики РОВТ (в межах допустимих значень); 

– гідрогальмівна установка і НГ вертольота є різними об’єктами керування 

внаслідок відмінності їх динамічних параметрів. Тому наземні випробування турбо-

вальних двигунів на неавтоматизованих ГГУ, без додаткових заходів по узгодженню 

динамічних параметрів ГГУ з характеристиками РОВТ, є не коректними. Узгоджен-

ня характеристик РОВТ із характеристиками неавтоматизованої ГГУ можливе шля-

хом застосування технологічного дросельного пакета в лінії живлення гідроприводу 

основної дозуючої голки. Кардинальним способом забезпечення коректних назем-

них випробувань турбовальних вертолітних двигунів є застосування автоматизова-

них гідрогальмівних установок з повною емуляцією характеристик НГ вертольота; 

– під час наземних випробувань двигуна на неавтоматизованих ГГУ проблема 

розвитку автоколивань у САР(nВТ) зберігається на всіх режимах роботи двигуна в 

області роботи РОВТ: "ПМГ", "МП", "КР2", "КР1", "НОМ", внаслідок того, що кут 

нахилу завантажувальної характеристики неавтоматизованої ГГУ не змінюється у 

випадку збільшення завантаження; у процесі льотних випробувань двигунів у складі 

силової установки вертольота схильність САР(nВТ) до розвитку автоколивань змен-

шується зі збільшенням кута установки лопатей НГ, внаслідок того, що за збільшен-

ня загального кроку кут нахилу завантажувальної характеристики НГ зменшується; 

проблема розвитку автоколивань у САР(nВТ) під час льотних випробувань двигунів 

зберігається тільки на понижених режимах роботи двигуна : "ПМГ", "МП" та «КР2». 

У випадку збільшення режиму роботи ТК імовірність розвитку автоколивань змен-

шується; 

– у процесі льотних випробувань усунути автоколивання в САР(nВТ) можливо 

відповідним регулюванням насосів-регуляторів: якщо несприятливе поєднання па-

раметрів наявне на одному з двигунів силової установки, то усунення автоколивань 

можливе шляхом зміни «веденого» і «ведучого» двигунів відповідним регулюван-

ням РОВТ на обох двигунах одночасно; якщо несприятливе поєднання параметрів 

ТК і РОВТ має місце на двох двигунах одночасно, то для усунення коливань НГ ве-

ртольота достатньо замінити насос-регулятор на агрегат із меншим коефіцієнтом пі-

дсилення РОВТ з перерегулюванням цього агрегата на «ведучий» двигун; припу-

щення про те, що причиною автоколивань є зміна контурів управління синхроніза-

торів потужності у дводвигуневій силовій установці вертольота, не підтвердилося. 

Зміна контурів управління синхронізаторів потужності можлива на початкових ета-

пах перехідних процесів і носить короткочасний характер. 

4. Сформульовано критерії для прогнозування розвитку автоколивань у сис-

темі автоматичного регулювання обертів несучого гвинта вертолітних турбовальних 

двигунів з гідромеханічними насосами-регуляторами під час наземних випробувань 

двигунів на гідрогальмівних установках та у процесі льотних випробувань у складі 

дводвигуневої силовій установки вертольота який дозволяє встановити критичні 

значення динамічних параметрів регулятора в залежності від параметрів турбокомп-

ресора і об’єкта регулювання. 

5. Розроблено метод визначення і аналізу статичних характеристик гідроме-

ханічного регулятора обертів вільної турбіни який на підставі отриманих результа-
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тів експериментальних і розрахункових досліджень дозволяє прогнозувати схиль-

ність насоса-регулятора до розвитку автоколивань без виконання моторних випро-

бувань. 

6. На підставі розроблених математичних моделей динаміки, нелінійної пое-

лементної моделі статичній характеристики РОВТ, та результатів досліджень обґру-

нтовано напрями які дозволяють забезпечити коректні наземні випробування турбо-

вальних ГТД на ГГУ та підвищити стійкості насосів-регуляторів до розвитку авто-

коливань у системі автоматичного регулювання обертів вільної турбіни, а саме: 

– для виконання коректних наземних випробувань турбовальних ГТД розро-

блено структурну схему автоматизованої системи управління завантаженням ГГУ, 

що забезпечує повну емуляцію характеристик НГ вертольотів різних типів, сформу-

льовано вимоги до ГГУ і системи управління її завантаженням, теоретично обґрун-

товано закон регулювання завантаженням ГГУ, складено структурно-динамічну мо-

дель автоматизованої системи управління завантаженням ГГУ і отримано розрахун-

кові формули параметрів регулятора ГГУ, запропоновано застосування технологіч-

ного дросельного пакета ГП ОДГ для адаптації параметрів регулятора до параметрів 

неавтоматизованої ГГУ; 

– для підвищення стійкості до розвитку автоколивань у системі автоматично-

го регулювання обертів вільної турбіни турбовального газотурбінного двигуна типу 

ТВ3-117 з насосом-регулятором типу НР-3 запропоновано: встановити більш жорст-

кі вимоги до характеристик РОВТ (статизм РОВТ (200±20) об/хв (замість  

140...260 об/хв); гістерезис РОВТ (20…40) об/хв (замість < 40 об/хв)); змінити конс-

трукцію керуючого клапана 770; зменшити масу важків таходатчика РОВТ; збіль-

шити жорсткість пружини 133 ГП ОДГ; збільшити тиск настроювання золотника 

СП; застосовувати ремонтну манжету ГП ОДГ в процесі відновлення агрегатів. 

7. Отримані наукові дані, розроблені моделі і методи є науковою основою 

вирішення науково-прикладної проблеми усунення нестійкої роботи та виникнення 

автоколивань в системі автоматичного регулювання обертів вільної турбіни турбо-

вального двигуна вертольота. Ефективність розробленого методу аналізу статичних 

характеристик РОВТ на предмет схильності агрегатів до розвитку автоколивань під-

тверджено статистикою моторних випробувань. Нині 100 % виготовлених або від-

новлених агрегатів типу НР-3 (Україна, ДП ХМЗ «ФЭД»), що встановлюються на 

турбовальні ГТД типу ТВ3-117 (Україна, АТ «Мотор Січ»), проходять перевірку за 

розробленим методом. Це дозволило повністю усунути рекламації насосів-

регуляторів типу НР-3 (ДП ХМЗ «ФЭД») за даним видом несправності, скоротити 

час пошуку несправності, скоротити час та матеріальні затрати моторних випробу-

вань. 
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DOI:10.15587/1729-4061.2019.185539. (SCOPUS Q3). 

Здобувачем обґрунтовано закон регулювання та запропоновано структуру 

автоматизованої системи управління гідрогальмівною установкою для випробувань 

турбовальних газотурбінних двигунів. 

21. Литвяк О.М., Комар С.В. Обґрунтування законів регулювання гідрога-

льмівної установки для наземних випробувань турбовальних ГТД. Зб. наукових 

праць ХНУПС. Харків, 2020. №1(63). С. 96–102. DOI:10.30748/zhups.2020.63.13. 

Здобувачем обґрунтовано вимоги та закон регулювання гідрогальмівною 

установкою для випробувань турбовальних газотурбінних двигунів. 

22. Литвяк О.М., Дурєєв В.О., Дерев’янко О.А. Дослідження застосування 

широтно-імпульсного управління інерційними об’єктами в сучасних адаптивних си-

стемах безпеки. Проблеми надзвичайних ситуацій. Зб. наукових праць НУЦЗУ. Хар-

ків, 2020. Вип. 1(31). С.68–77.  

Здобувачем запропоновано концепцію застосування широтно-імпульсного 

управління в адаптивних системах безпеки. 

23. Литвяк О.М., Комар С.В. Особливості статичних характеристик регуля-

тора обертів вільної турбіни насоса-регулятора типу НР-3. Системи озброєння і вій-

ськова техніка. Харків, 2020. №4(64). С.93–100. DOI:10.30748/soivt.2020.64.12 

Здобувачем виконано аналіз та запропоновано класифікація особливостей 

статичних характеристик регулятора обертів насоса-регулятора НР-3. 

24. Литвяк О.М., Комар С.В. Проблеми наземних випробувань турбоваль-

них газотурбінних двигунів типу ТВ3-117. Системи озброєння і військова техніка. 

Харків, 2021. №1(65). С.87–94. DOI:10.30748/soivt.2021.64.12 

Здобувачем виявлені закономірності впливу динамічних параметрів елементів 

системи автоматичного регулювання на розвиток автоколивань у системі авто-

матичного регулювання обертів вільної турбіни двигунів ТВ3-117. 

25. Lytviak O., Komar S., Derevyanko O., Durieiev V. Devising quality control 

criteria for manufacturing control valves of the type "nozzle-flap". Eastern European 

Journal of Enterprise Technologies, 2021. № 1/1(109). P.27–35. DOI: 10.15587/1729-

4061.2021.224918. (SCOPUS Q3). 
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Здобувачем виявлено нові дані про течію рідини у клапані «сопло-заслінка» та 

запропоновано критерій оцінки якості його виготовлення. 

26. Литвяк А.Н., Деревянко А.А. Математическое моделирование распреде-

лительных сетей автоматических систем водяного пожаротушения. Вестник Кок-

шетауского технического института Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Казахстан. КТИ МЧС РК, 2013. № 2 (10). С. 48–53. 

Здобувачем розроблено метод та розроблено алгоритм розрахунку парамет-

рів гідравлічної мережі складної топології методом джерел та стоків. 

27. Lytviak O., Loginov V., Komar S., Martseniuk Y. Self-Oscillations of The 

Free Turbine Speed in Testing Turboshaft Engine with Hydraulic Dynamometer. Aero-

space 2021, 8, 114. https:// doi.org/10.3390/aerospace8040114. (SCOPUS Q2). 

Здобувачем розроблено метод дослідження та виконано розрахунок межі ав-

токоливань у системі автоматичного управління турбовального газотурбінного 

двигуна. 

28. Литвяк О.М., Дурєєв В. О., Маляров М. В., Чигрин В. С. Експеримента-

льне дослідження характеристик регулятора оборотів вільної турбіни насоса-

регулятора типу НР-3. Integrated Computer Technologies in Mechanical Engineering: 

матеріали міжнар. наук.-практ. конф. ICTM-2019. Харків: НАКУ «ХАІ», 2019. Том 

2. С. 76–79. 

Здобувачем виконано експериментальні дослідження статичних характерис-

тик регулятора обертів вільної турбіни насоса-регулятора типу НР-3. 

29. Комышан И.И., Литвяк А.Н., Дуреев В.А. Исследование влияния пара-

метров П-регулятора на развитие автоколебаний системы автоматического регули-

рования 3-го порядка. Сучасні інформаційні системи та технології: зб. тез. доп. III 

Всеукраінської наук.-практ. конф. (Херсон, 30 листоп. 2020). Херсон, 2020. С. 184–

187. URL: http://kntu.net.ua/ukr/content/view/full/64374. 

Здобувачем виконано параметричні дослідження впливу динамічних парамет-

рів реального регулятора на межу автоколивань в системі регулювання 3-го поряд-

ку. 

30. Качанов П.А., Литвяк А.Н., Комар С.В. Математическая модель регуля-

тора оборотов свободной турбины вертолетного ГТД. Aктуальні проблеми автома-

тики та приладобудування України: матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Хар-

ків: ХНТУ «ХПІ», 3–4 груд. 2020). Харків, 2020. С.17–18. 

Здобувачем запропоновано метод моделювання особливостей характеристик 

гідромеханічного регулятора обертів вільної турбіни турбовального ГТД. 

31. Качанов П. А., Литвяк А.Н., Дуреев В.А. Определение границы автоко-

лебаний реальной системы автоматического регулирования 3-го порядка методом 

весовых характеристик. Achievements and prospects of modern scientific research. 

Abstracts of the 1st International scientific and practical conference. Editorial EDULCP. 

(Buenos Aires, 6–8 Dec. 2020). Argentina, Buenos Aires, 2020. Pp. 150–153. – 

URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/12/ACHIEVEMENTS-AND-

PROSPECTS-OF-MODERN-SCIENTIFIC-RESEARCH-6-8.12.20.pdf. 

Здобувачем виконано розрахунки межі автоколивань у системі автоматично-

го управління 3-го порядку з нелінійними особливостями регулятора. 
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32. Литвяк О.М., Дурєєв В.О., Положій Е.М. Визначення межі автоколивань 

системи автоматичного регулювання з реальним регулятором методом вагових ха-

рактеристик. Сучасна наука: проблеми і перспективи: матеріали V міжнар. наук.-

практ. конф. (Київ, 10–11 грудня, 2020). Київ, 2020. С. 32–33. 

URL:http://www.mcnd.ltd.ua/material/2020/грудень%20(3).pdf. 

Здобувачем запропоновано метод визначення межі автоколивань у реальних 

системах автоматичного регулювання технологічних процесів. 

33. Литвяк О.М., Комар С.В., Дурєєв В.О. Модель динаміки дводвигуневої 

силової установки вертольота. Fundamental and applied research in the modern world. 

Abstracts of the 5th International scientific and practical conference. BoScience Publisher. 

(Boston, December 16–18, 2020). USA, Boston, 2020. Pp. 497–501. URL: https://sci-

conf.com.ua/v-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-fundamental-

and-applied-research-in-the-modern-world-16-18-dekabrya-2020-goda-boston-ssha-arhiv/ 

Здобувачем запропоновано структурно-динамічну модель дводвигуневої сило-

вої установки вертольота. 

34. Качанов П.А., Литвяк А.Н., Дуреев В.А. Обоснование закона регулиро-

вания для формирования динамических параметров аналога объекта регулирования. 

World science: problems, prospects and innovations. Abstracts of the 4th International 

scientific and practical conference. Perfect Publishing. (Toronto, December 23–25, 2020) 

Canada, Toronto, 2020. Pp. 21–27. URL:https://sci-conf.com.ua/iv-mezhdunarodnaya-

nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-world-science-problems-prospects-and-

innovations-23-25-dekabrya-2020-goda-toronto-kanada-arhiv/. 

Здобувачем виконано математичне обґрунтування закону регулювання анало-

гом об’єкта управління складної системи автоматизації. 

35. Качанов П.А., Литвяк А.Н., Дуреев В.А. Динамика системы автоматиче-

ского регулирования оборотов несущего винта двухдвигательной силовой установки 

вертолета. The world of science and innovation. Abstracts of the 6th International scien-

tific and practical conference. Cognum Publishing House. (London, 14–16 January, 2021) 

United Kingdom, London, 2021. Pp. 569–579. URL:https://sci-conf.com.ua/vi-

mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-the-world-of-science-and-

innovation-14-16-yanvarya-2021-goda-london-velikobritaniya-arhiv/. 

Здобувачем виконано чисельне дослідження динаміки дводвигуневої силової 

установки вертольота з урахуванням реальних характеристик регуляторів оборо-

тів вільної турбіни. 

36. Качанов П.О., Литвяк О.М., Дурєєв В.О. Дослідження завантажувальних 

характеристик несучого гвинта вертольота та гідрогальмівної установки, призначе-

ної для наземних випробувань турбовальних газотурбінних двигунів. Science and 

education: problems, prospects and innovations. Abstracts of the 5th International 

scientific and practical conference. CPN Publishing Group. (Kyoto, February 4–6, 2021). 

Japan, Kyoto, 2021. Pp. 525–535. URL:https://sci-conf.com.ua/v-mezhdunarodnaya-

nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-science-and-education-problems-prospects-and-

innovations-4-6-fevralya-2021-goda-kioto-yaponiya-arhiv/. 

Здобувачем розроблено методику та виконано аналіз експериментальних дос-

ліджень завантажувальних характеристик несучого гвинта та гідрогальмівної 

установки. 

http://www.mcnd.ltd.ua/material/2020/грудень%20(3).pdf
https://sci-conf.com.ua/v-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-fundamental-and-applied-research-in-the-modern-world-16-18-dekabrya-2020-goda-boston-ssha-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/v-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-fundamental-and-applied-research-in-the-modern-world-16-18-dekabrya-2020-goda-boston-ssha-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/v-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-fundamental-and-applied-research-in-the-modern-world-16-18-dekabrya-2020-goda-boston-ssha-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/iv-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-world-science-problems-prospects-and-innovations-23-25-dekabrya-2020-goda-toronto-kanada-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/iv-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-world-science-problems-prospects-and-innovations-23-25-dekabrya-2020-goda-toronto-kanada-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/iv-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-world-science-problems-prospects-and-innovations-23-25-dekabrya-2020-goda-toronto-kanada-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/vi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-the-world-of-science-and-innovation-14-16-yanvarya-2021-goda-london-velikobritaniya-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/vi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-the-world-of-science-and-innovation-14-16-yanvarya-2021-goda-london-velikobritaniya-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/vi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-the-world-of-science-and-innovation-14-16-yanvarya-2021-goda-london-velikobritaniya-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/v-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-science-and-education-problems-prospects-and-innovations-4-6-fevralya-2021-goda-kioto-yaponiya-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/v-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-science-and-education-problems-prospects-and-innovations-4-6-fevralya-2021-goda-kioto-yaponiya-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/v-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-science-and-education-problems-prospects-and-innovations-4-6-fevralya-2021-goda-kioto-yaponiya-arhiv/
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37. Литвяк О.М., Дурєєв В.О., Дерев’янко О.А. Дослідження межі автоколи-

вань системи автоматичного регулювання обертів вільної турбіни турбовального га-

зотурбінного двигуна вертольоту методом гармонійної лінеаризації. Actual trends of 

modern scientific research. Abstracts of the 7th International scientific and practical 

conference. MDPC Publishing. (Munich, February 14–16, 2021). Germany, Munich, 

2021. Pp. 195–201. URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/02/ACTUAL-

TRENDS-OF-MODERN-SCIENTIFIC-RESEARCH-14-16.02.21.pdf. 

Здобувачем виконано розрахунок та аналіз межі автоколивань у системі ав-

томатичного регулювання обертів вільної турбіни. 
 

АНОТАЦІЇ 

Литвяк О.М Моделі і методи аналізу динамічних процесів в системі авто-

матичного керування турбовального газотурбінного двигуна вертольота. – На 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціаль-

ністю 05.13.03 – Системи та процеси керування – Національний технічний універси-

тет «Харківський політехнічний інститут», Міністерство освіти і науки України, Ха-

рків, 2021. 

Дисертаційна робота присвячено вирішенню актуальної науково-прикладної 

проблеми прогнозування та усунення розвитку автоколивань в системі автоматич-

ного регулювання (САР) обертів вільної турбіни турбовального газотурбінного дви-

гуна (ГТД) вертольоту на основі розробки відповідних математичних моделей і ме-

тодів. В результаті аналізу стану проблеми встановлено, що на даний момент про-

блема розвитку автоколивань в САР обертів вільної турбіни турбовальних ГТД вер-

тольотів з гідромеханічною системою регулювання вирішено не повністю, що обу-

мовило необхідність удосконалення класичного математичного інструментарію. У 

дисертаційної роботі розроблено комплекс взаємопов’язаних моделей динаміки САР 

обертів вільної турбіни турбовального ГТД вертольота і нелінійної поелементної 

моделі статичних характеристик гідромеханічного регулятора. На підставі поглиб-

лених експериментальних досліджень процесів і характеристик елементів гідроме-

ханічного регулятора отримані нові данні, які дозволили усунути протиріччя у ма-

тематичному представленні функцій елементів САР та удосконалити їх математичні 

моделі. Подальший розвиток отримали методи дослідження автоколивань у склад-

них механічних системах та визначено критерій для прогнозування автоколивань в 

САР обертів вільної турбіни турбовального ГТД при його наземних випробуваннях 

на гідрогальмівної установці та льотних випробуваннях у складі дводвигуневої си-

лової установці вертольоту. Розроблені моделі і отримані результати досліджень 

складають основу методу прогнозування схильності САР обертів вільної турбіни 

турбовального ГТД до розвитку автоколивань. Для забезпечення коректних назем-

них випробувань турбовальних ГТД вертольотів в роботи вперше сформульовані 

вимоги до динамічних характеристик гідрогальмівної установки та обґрунтовано за-

кон регулювання її завантаженням, що забезпечує повну емуляцію характеристик 

несучих гвинтів вертольотів. Достовірність нових наукових положень і висновків 
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дисертаційної роботи підтверджуються результатами експериментальних даних, 

отриманих при дослідженнях фізичних об'єктів. Практична значущість отриманих 

результатів полягає в тому, що розроблені методи і моделі дозволяють прогнозувати 

схильність насосів-регуляторів типу НР-3 (ДП ХМЗ «ФЕД», Україна) до розвитку 

автоколивань без виконання моторних випробувань, скоротити час відновлення та 

усунути проблему автоколивань для двигунів типу ТВ3-117 (АТ «Мотор Січ», Укра-

їна). 

Ключові слова: турбовальний ГТД, вільна турбіна, несучий гвинт, гідрогальмо, 

статична характеристика, статизм, гістерезис, автоколивання. 
 

Литвяк А.Н. Модели и методы анализа динамических процессов в системе 

автоматического управления турбовального газотурбинного двигателя верто-

лета. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специ-

альности 05.13.03 – Системы и процессы управления – Национальный технический 

университет «Харьковский политехнический институт», Министерство образования 

и науки Украины, Харьков, 2021. 

Диссертация посвящена решению актуальной научно-прикладной проблемы 

прогнозирования и устранения развития автоколебаний в системе автоматического 

регулирования оборотов свободной турбины турбовального газотурбинного двига-

теля вертолета на основе разработки соответствующих математических моделей и 

методов. В результате анализа состояния проблемы установлено, что на данный мо-

мент проблема развития автоколебаний в САР оборотов свободной турбины турбо-

вальных ГТД вертолетов с гидромеханической системой регулирования решена не 

полностью. Выявлены противоречия между реальными характеристиками элементов 

САР и их функциями в математических моделях, что обусловило необходимость со-

вершенствования классического математического инструментария. В диссертацион-

ной работе на основании углубленных экспериментальных исследований статиче-

ских характеристик гидромеханического регулятора, процессов и характеристик его 

элементов, загрузочных характеристик несущего винта вертолета и гидротормозной 

установки получены новые данные, которые позволили усовершенствовать матема-

тические модели и устранить противоречия в математическом представлении функ-

ций элементов САР. Разработан комплекс взаимосвязанных моделей динамики САР 

оборотов свободной турбины турбовального ГТД вертолета и нелинейной поэле-

ментной модели статических характеристик гидромеханического регулятора, учи-

тывающий новые данные экспериментальных исследований. Разработан метод 

определения и анализа статических характеристик регулятора оборотов свободной 

турбины и критерий, позволяющий установить склонность САР к развитию автоко-

лебаний. Определены направления повышения устойчивости САР к развитию авто-

колебаний. С целью устранения противоречий, связанных с различием характери-

стик объектов управления при наземных и летных испытаниях турбовального ГТД, 

разработана структурная схема системы автоматизированного управления гидро-

тормозной установки, которая обеспечивает полную эмуляцию характеристик не-

сущих винтов вертолетов и проведение корректных наземных испытаний. Дано тео-
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ретическое обоснование закона регулирования загрузкой и сформулированы требо-

вания к динамическим параметрам гидротормозной установки. Выполнено обосно-

вание способа адаптации параметров регулятора к параметрам неавтоматизирован-

ной гидротормозной установки при наземных испытаниях двигателя. С целью 

уменьшению склонности самого регулятора к развитию автоколебаний выполнены 

исследования и разработаны рекомендации по оптимизации настройки регулятора и 

изменению конструктивных параметров его элементов. Разработаны рекомендации 

по устранению автоколебаний несущего винта вертолета в процессе летной эксплуа-

тации. Дальнейшее развитие получили методы исследования автоколебаний в слож-

ных механических системах. Разработанный метод позволяет проводить исследова-

ния динамики САР оборотов свободной турбины турбовального ГТД при его назем-

ных испытаниях на гидротормозной установке и в процессе летных испытаний в со-

ставе двухдвигательной силовой установки вертолета. Разработанные модели и по-

лученный на их основе критерий составляют основу метода прогнозирования авто-

колебаний в САР оборотов свободной турбины турбовального ГТД. Достоверность 

новых научных положений и выводов диссертационной работы подтверждается ста-

тистикой моторных испытаний и результатами экспериментальных данных, полу-

ченных при исследованиях физических объектов. Практическая значимость диссер-

тационных исследований заключается в том, что разработанные методы и модели 

применяются для прогнозирования склонности насосов-регуляторов типа НР-3 (ГП 

ХМЗ «ФЭД», Украина) к развитию автоколебаний без проведения моторных испы-

таний. Это позволяет с полностью устранить проблему автоколебаний для двигате-

лей типа ТВ3-117 (АО «Мотор Сич», Украина), уменьшить время поиски неисправ-

ности, сократить время и материальные затраты моторных испытаний. 

Ключевые слова: турбовальный ГТД, свободная турбина, несущий винт, гидро-

тормоз, статическая характеристика, статизм, гистерезис, автоколебания. 

 

A. Lytviak. Models and methods of analysis of dynamic processes in the auto-

matic control system of a turboshaft gas turbine engine of a helicopter. –As a manu-

script. 

Thesis for the degree of Doctor of Technical Sciences in specialty 05.13.03 – Control 

Systems and Processes. – National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", 

Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2021. 

The thesis is devoted to the solution of the actual scientific and applied problem of 

predicting and eliminating the development of self-oscillations in the automatic control 

system of the revolutions of a free turbine of a turboshaft gas turbine engine of a helicopter 

based on the development of appropriate mathematical models and methods. As a result of 

the analysis of the state of the problem, it was found that at the moment the problem of the 

development of self-oscillations in the automatic control system of the free turbine revolu-

tions of turboshaft GTEs of helicopters with a hydromechanical control system has not 

been completely solved, which necessitated the improvement of the classical mathematical 

tools. In the dissertation work, a complex of interrelated models of the dynamics of the au-

tomatic control system of revolutions of a free turbine of a turboshaft GTE of a helicopter 

and a nonlinear element-by-element model of the static characteristics of a hydromechani-
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cal regulator was developed. On the basis of in-depth experimental studies of the processes 

and characteristics of the elements of the hydromechanical regulator, new data were ob-

tained, which made it possible to eliminate contradictions in the mathematical representa-

tion of the functions of the ACS elements and improve their mathematical models. Meth-

ods for studying self-oscillations in complex mechanical systems were further developed 

and a criterion for predicting self-oscillations in the automatic control system of the revo-

lutions of a free turbine of a turboshaft GTE during its ground tests on a hydraulic brake 

system and flight tests as part of a twin-engine power plant of a helicopter was determined. 

The developed models and the obtained research results form the basis of the method for 

predicting the tendency of the automatic control system of revolutions of the free turbine 

of a turboshaft GTE to the development of self-oscillations. To carry out correct ground 

tests of turboshaft gas turbine engines of helicopters, the requirements for the dynamic 

characteristics of the hydraulic brake system were formulated for the first time and the law 

for regulating its load was substantiated, which provides complete emulation of the char-

acteristics of helicopter rotor. The reliability of the new scientific provisions and conclu-

sions of the thesis is confirmed by the results of experimental data obtained in the study of 

physical objects. The practical significance of the obtained results lies in the fact that the 

developed methods and models make it possible to predict the tendency of pump-

regulators of the HP-3 type (SE KhMP "FED", Ukraine) to the development of self-

oscillations without carrying out motor tests, reduce the repair time and eliminate the prob-

lem of self-oscillations for motors of the type TV3-117 (Motor Sich JSC, Ukraine). 

Keywords: turboshaft GTE, free turbine, main rotor, hydraulic brake, static charac-

teristic, constant-error behavior, hysteresis, self-oscillations. 
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