
Tytuł rozprawy doktorskiej w języku polskim: 
 
Metoda neuronowego wyznaczania przestrzennych pól przepływów w przydźwiękowych 
i naddźwiękowych kanałach łopatkowych turbin parowych 
 
 
Streszczenie rozprawy w języku polskim: 
 
Niniejsza rozprawa doktorska została poświęcona opracowaniu metody neuronowego wyznaczania 
przestrzennych pól przepływów w okołodźwiękowych kanałach łopatkowych turbin parowych. Obiektem 
badań naukowych przedstawionych w kolejnych rozdziałach są dwa ostatnie stopnie części 
niskoprężnej turbozespołu 18K370 z wylotem ND-37. 
 
Pierwszym etapem badań była budowa numerycznego modelu przepływu pary mokrej 
przez analizowany układ łopatkowy. Warunki brzegowe zadano na podstawie wyników 
specjalistycznych pomiarów wewnątrz kadłuba turbiny przeprowadzonych przez Diagnostyka Maszyn 
Sp. z o.o. w jednej z polskich elektrowni, dzięki czemu wyniki obliczeń numerycznych można 
było potraktować jako specyficzne dane eksperymentalne do dalszych badań. Kolejnym krokiem 
było stworzenie bazy danych referencyjnych. W tym celu wykorzystano numeryczny model obliczeniowy 
bloku parowego o mocy 370 MW, utworzony w programie DIAGAR. Model został dostrojony do wyników 
pomiarów bloku energetycznego, dla pełnego pola pracy turbiny. Dalsze badania przeprowadzono przy 
użyciu języka programowania Python 3.7. Zbudowano szereg symulatorów przepływu pary na średnicy 
podziałowej analizowanego układu łopatkowego, bazując na powszechnie stosowanych modelach 
uczenia maszynowego. Kolejnym etapem była budowa neuronowego modelu przepływu 
dwuwymiarowego. Przyjęto strukturę sieci neuronowej w postaci perceptronu wielowarstwowego 
i przeanalizowano ją pod kątem liczby warstw ukrytych, liczby neuronów w poszczególnych warstwach, 
wielkości podzbioru danych treningowych wykorzystywanego do uczenia modelu neuronowego 
w pojedynczym kroku (ang. batch size) oraz liczby epok. Na bazie wybranej struktury neuronowego 
modelu przepływu na średnicy podziałowej stworzono symulator przestrzennego przepływu pary mokrej 
przez analizowany układ łopatkowy. Użyteczność zbudowanego symulatora neuronowego 
zobrazowano na przykładzie wybranego rzeczywistego kanału przepływowego turbiny parowej dużej 
mocy, przy uwzględnieniu dostępnych pomiarów obiegu oraz specjalistycznych pomiarów 
wewnętrznych turbiny. 



Tytuł rozprawy w języku angielskim:  
A neural method for spatial flow fields determination in transonic and supersonic steam turbine blade 
channels 
 
 
Streszczenie rozprawy w języku angielskim: 
 
In this Ph.D. thesis, a neural method for spatial flow fields determination in transonic steam turbine blade 
channels is presented. The last two stages of the 18K370 steam turbine with the ND-37 outlet 
are the subject of research. 
 
Initially, a CFD model of wet steam flow through the analysed blade channel was created. The boundary 
conditions have been set based on the turbine internal measurements taken by Diagnostyka Maszyn 
in one of the Polish power plants, which has enabled the results of the numerical calculations 
to be considered as the specific experimental data for further research. The next step was to create 
the reference database. The numerical computational model of a 370 MW steam unit, prepared 
in the DIAGAR program, has been used for this purpose. The model has been tuned to the steam unit 
measurements, for the full turbine working area. For further research Python 3.7 programming language 
has been used. A number of simulators of steam flow at the analysed blade channel pitch diameter have 
been created, based on commonly used machine learning models. Subsequently, the neural model 
of two-dimensional flow has been created. Multilayer perceptron has been chosen for the neural network 
structure. The number of hidden layers, number of neurons in each layer, batch size, and number 
of epochs have been studied. A three-dimensional neural simulator of wet steam flow through 
the analysed turbine blading has been designed based on the neural model at the turbine pitch diameter. 
Practical application of the designed neural simulator has been illustrated with the chosen real flow 
channel of the large power steam turbine, including available measurements of the steam cycle 
and the specific turbine internal measurements. 


