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Жорсткі режими збудження автоколивань відрізняються від м’яких тим, що автоколивання збуджу-
ються тільки при досить сильному початковому відхиленні коливальної системи від стану рівноваги. Се-
ред експериментальних досліджень кавітаційних коливань в гідравлічних системах з кавітуючими насо-
сами рідинних ракетних двигунів (РРД) є роботи, де описані жорсткі режими збудження кавітаційних
автоколивань. В даний час ці режими не отримали теоретичного пояснення і тим більше не було проведе-
но їх математичне моделювання.

Розроблено математичну модель жорстких режимів збудження кавітаційних автоколивань в системі
живлення РРД, яка складається з математичної моделі кавітаційних коливань в системі живлення РРД,
доповненої урахуванням режимів запирання в насосах, і з моделі зовнішнього збурення. Запропоновано
механізм реалізації жорстких режимів збудження кавітаційних автоколивань в системі живлення РРД.
Відомо, що режими жорстких збуджень кавітаційних автоколивань можуть реалізовуватися в тих випад-
ках, коли насосна система живлення розташовується поблизу границі області існування кавітаційних
автоколивань. В цьому випадку амплітуди автоколивань невеликі і в їх обмеженні бере участь тільки одна
нелінійність (залежність об'єму кавітаційних каверн від тиску і витрати на вході в насос). При збудженні
достатньої інтенсивності в насосній системі вхідні значення тиску і витрати потрапляють на характерис-
тику режимів запирання, може реалізуватися режим запирання і встановитися розвинені кавітаційні авто-
коливання, які з перебігом часу (після зняття збурення) зберігають розривний вигляд коливань і не пере-
ходять в початкові коливання малої амплітуди. Проведено математичне моделювання жорстких режимів
збудження кавітаційних автоколивань і визначені параметри кавітаційних автоколивань в стендовій сис-
темі живлення тестового насоса. Результати розрахунків показали, що в насосній системі без зовнішнього
збурення спостерігаються автоколивання невеликої амплітуди. Після зовнішнього збурення в системі
встановлюються розвинені (розривні) кавітаційні автоколивання, як і в експерименті. За допомогою роз-
робленої математичної моделі жорстких режимів збудження кавітаційних автоколивань в системі живлен-
ня РРД проведено моделювання випадку, зареєстрованого в ході проведення експерименту, коли за раху-
нок зовнішнього збурення вдалося усунути розвинені (розривні) кавітаційні автоколивання.
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