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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Авіоніка»
складена відповідно до освітньо-професійної програми першого рівня
вищої освіти «Аеронавігація».
Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення призначення,
принципів функціювання, характеристик та перевірки працездатності
бортового радіоелектронного обладнання повітряних суден.
Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна тісно пов’язана з іншими
дисциплінами навчального плану: «Фізика», «Основи електротехніки та
електроніки», «А і РЕО ПС», «Основи аеронавігації», «Зв’язок (засоби
комунікації» та ін.
Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:
1. Групи бортового обладнання ПС.
2. Основні
параметри
наземних
радіонавігаційних
засобів
обслуговування польотів.
3. Бортове радіозв’язкове обладнання вертольотів.
4. Радіокомпасні системи навігації.
5. Всенаправлені маяки VOR.
6. Дальномірні радіонавігаційні системи.
7. Системи ближньої навігації РСБН та VOR-DME.
8. Індикатори відображення даних на ПС.
9. Системи вторинної радіолокації.
10. Бортові метеораділокатори.
11. Супутникові системи навігації.
12. Автономні радіотехнічні засоби навігації вертольотів.
13. Радіомаячні системи посадки (РМСП)
14. Бортові системи попередження зіткнень (TCAS) та системи
попередження наближення землі (TAWS)
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Авіоніка» є вивчення
здобувачами вищої освіти принципів роботи
та способів технічної
реалізації основних видів авіаційних радіотехнічних систем (РТС).
Формування систем знань для подальшої грамотної льотної експлуатації
обладнання авіоніки повітряних суден.
1.2. Основним завданням вивчення дисципліни «Авіоніка» є вивчення
принципів роботи та способів технічної реалізації основних видів
авіаційних радіотехнічних систем, засвоєння основних характеристик і
можливостей радіоелектронного обладнання повітряних суден, набуття
основних навиків перевірки; контролю та експлуатації радіоелектронного
обладнання повітряних суден.
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1.3. Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі вищої освіти
повинні:
знати:
- призначення та принципи роботи радіоелектронних систем ПС;
- принцип дії та розміщення наземних радіотехнічних засобів
обслуговування польотів;
- взаємодію наземного та бортового навігаційного радіоелектронного
обладнання;
- основи теорії передачі повідомлень за допомогою радіохвиль,
принципи визначення координат і їхніх похідних у системах локації і
навігації;
- способи радіокерування рухомими об'єктами;
- основні принципи побудови систем супутникової радіонавігації;
- перспективи розвитку радіотехнічних засобів.
вміти:
- виявляти область застосування, можливості та обмеження за
експлуатаційними характеристиками радіообладнання;
- аналізувати склад обладнання повітряного судна на радіоелектронну
сумісність і взаємний вплив на роботу один одного;
- застосовувати одержані знання для вирішення практичних задач
обслуговування засобів радіоелектронного обладнання повітряних суден.
1.4. Форма підсумкового контролю залік
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 години / 3 кредити
ECTS
1.5. Програмні компетентності:
Програмні компетентності, які формуються при вивченні
навчальної дисципліни:
Здатність розв’язувати спеціалізовані задачі та
Інтегральна
вирішувати практичні проблеми під час професійної
компетентність
діяльності у галузі авіаційного транспорту, у процесі
навчання, що передбачає застосування теорії та
методів вивчення елементів транспортної системи і
характеризуються комплексністю та невизначеністю
умов
Знати технічні вимоги до повітряних
суден та авіадвигунів, експлуатацію
ФК-12
Спеціальні
авіаційного і радіоелектронного
(фахові,
обладнання, принципи польоту
предметні)
Вміти на кожному етапі польоту
компетентності
оцінювати ступінь впливу фактичних
(СК)
ПРН-12
метеоумов на льотні та аеродинамічні
характеристики ПС, скласти план польоту
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та представити його органу ОПР,
оформляти технічну документацію;
дотримуватись правил охорони праці та
інше
2. Короткий опис змісту навчальної дисципліни
Тема № 1 «Групи бортового обладнання ПС».
Поняття авіоніки. Задачі, які вирішуються за допомогою авіоніки в
польоті. Загальний склад радіоелектронного обладнання повітряних суден.
Загальна характеристика груп радіоелектронного обладнання. Загальні
відомості, можливості та характеристики бортових радіозвʼязкових
комплексів.
Тема № 2 «Основні параметри наземних радіонавігаційних засобів
обслуговування польотів».
Системи посадки, склад та функціювання обладнання забезпечення
посадки ПС. Розміщення радіотехнічних та радіолокаційних систем на
аеродромі. Наземне світлотехнічне обладнання, призначення можливості,
основні комплекти світлотехнічного обладнання аеропортів. Вогні світлової
глісади VASI, PAPI.
Тема № 3 «Бортове радіозв’язкове обладнання вертольотів».
Радіостанції ВЧ та ДВЧ діапазонів, їх характеристики, можливості,
органи керування, особливості експлуатації, розміщення на вертольоті.
Бортові засоби запису звукової інформації. Основні характеристики, органи
керування, особливості експлуатації бортових магнітофонів МС-61, П-503Б,
П-507. Бортові системи сигналізації та речових повідомлень. Основні
характеристики, органи керування та особливості експлуатації апаратури
речових повідомлень РИ-65, Алмаз - УПМ. Аварійні РТЗ, їх призначення та
використання. Основні характеристики, особливості експлуатації аварійних
радіостанцій Р-855, Р-861, радіомаяку ELT-406-1HM, радіобуя.
Тема № 4 «Радіокомпасні системи навігації».
Принцип дії системи ПАР-АРК. Основні характеристики, особливості
експлуатації АРК-9, АРК-15. Похибки радіокомпасів девіаційний, нічний,
гірський та береговий ефекти.
Тема № 5 «Всенаправлені маяки VOR».
Принцип дії наземних та бортових засобів VOR. Маркерні системи
індикації моменту прольоту точки маршруту, їх розміщення та сигналізація,
особливості експлуатації KN-21.
Тема № 6. «Дальномірні радіонавігаційні системи».
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Принцип дії та характеристики далекомірного обладнання DME
Особливості експлуатації обладнання DME - KN-63.
Тема № 7 «Системи ближньої навігації РСБН та VOR-DME».
Принцип дії та характеристики бортового обладнання РСБН - 4, KN53, KNS-81. Особливості експлуатації обладнання.
Тема № 8 «Індикатори відображення даних на ПС».
Принципи розміщення індикаторів відображення даних на ПС.
Представлення інформації на пілотажних та навігаційних індикаторах.
Вплив приладів та індикаторів позаштатних ситуацій на виконання польоту.
Застосування індикаторів різних конструкцій на вертольотах. Перспективи
розвитку систем індикації. Інформаційні системи ПС. Індикація на
лобовому склі, електронні портфелі.
Тема № 9 «Системи вторинної радіолокації».
Бортові відповідачі та транспондери, характеристики, принцип дії,
склад обладнання, предполітна перевірка, особливості експлуатації.
Тема № 10 «Бортові метеораділокатори».
Основні характеристики, склад обладнання та режими роботи бортових
метеорадіолокаторів. Особливості експлуатації БРЛС.
Тема № 11 «Супутникові системи навігації».
Принцип дії, організація та характеристики систем GPS та ГЛОНАСС.
Призначення, характеристики, режими роботи, особливості експлуатації
об’єднаної інтегрованої навігаційної системи GNS-530, GTN-650.
Тема № 12 «Автономні радіотехнічні засоби навігації вертольотів».
Призначення, принцип дії, склад обладнання. розміщення на
вертольоті, особливості експлуатації допплерівської системи вимірювання
швидкості та зносу. ДИСС-15, ДИСС-32. Взаємодія ДИСС з іншим
бортовим обладнанням. Режими роботи обладнання.
Радіовисотоміри, органи керування, перевірка роботи та експлуатація
РВ-3, А-037. Перевірка справності на землі та в польоті.
Тема № 13 «Радіомаячні системи посадки (РМСП)»
Призначення, комплект, основні технічні дані, принцип дії
радіомаячної системи посадки (РМСП), дециметрового діапазону (ILS),
взаємодія наземного та бортового обладнання. Призначення, комплект,
основні технічні дані, принцип дії радіомаячної системи посадки
сантиметрового діапазону (MLS).
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Тема № 14 «Бортові системи попередження зіткнень (TCAS) та
системи попередження наближення землі (TAWS)».
Принцип дії, способи індикації, вимоги до систем попередження
зіткнень (TCAS). Особливості експлуатації TCAS – 2000. Принцип дії,
способи індикації, вимоги до систем попередження наближення землі
(TAWS). Особливості експлуатації TAWS SH-3400H. Надійність бортових
інформаційних систем. Перспективи розвитку авіоніки. Віртуальна кабіна.
3. Рекомендована література (основна, допоміжна),
інформаційні ресурси в інтернеті
Основна література:
1.В.П. Харченко, І.В. Остроумов. Авіоніка. Навчальний посібник. К.:
НАУ,2013.-272с.
2.О.О.Чужа. Авіаційні радіоелектронні системи / О.О.Чужа, О.Г. Ситник,
В.М. Хімін, О.В. Кожохіна. – К.:НАУ, 2017. – 264с.;
3.В.О. Рогожин. Пілотажно-навігаційні комплекси повітряних суден. / В.О.
Рогожин, В.М. Синєглазов, М.К. Філяшкин. Підручник. – К.: НАУ, 2005. – 316с
4.В.П.Харченко Авіоніка безпілотних літальних апаратів / В.П.
Харченко, В.І.Чепіженко, А.А.Тунік, С.В.Павлова. – К.: ТОВ «Абрис–принт»,
2012. – 464 с.

5.А.В.Скрипець.Теоретичні
основи
експлуатації
авіаційного
обладнання. Навч. посіб. / А.В. Скрипець. – К.:НАУ, 2003. – 396с.;
6.А.П.Бамбуркін,
В.Н.Неделько,
М.И.Рубец.
Аеронавігаційні
радіотехнічні системи. Навчальний посібник/ Під.ред. М.И.Рубця —
Кіровоград. Вид-во ГЛАУ, 2002.- 520с.
7.Ю.В.Стущанський. Компютерні інтегровані системи авіоніки.
Навчальний посібник. КЛК НАУ. 2011. – 182 с.
Допоміжна література:
1. Керівництво з льотної експлуатації
вертольота Мі-2 - М.:
Департамент повітряного транспорту, 1996.
2. Конспекти лекцій з базової підготовки технічного персоналу згідно
вимог Part-66, Part-147 ( Модуль 3, 4, 5, 13, 14)
Інформаційні ресурси в Інтернеті:
1. Системи індикації ПС. https://studfiles.net/preview/6810198/page:28/
2. Бортова система попередження зіткнень
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/TM058196.htm
3. HELLI — TAWS http://www.fcs-modification.com/?
go=news&n=6&new_language=0
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4. Засоби оцінювання здобувачів вищої освіти
Питання для підсумкового контролю (заліку):
1. Охарактеризувати склад типового радіоелектронного обладнання
вертольота.
2. Дати загальну характеристику радіозв’язкового обладнання
вертольота.
3. Охарактеризувати склад наземного обладнання, призначення,
розміщення та взаємодію з бортовим обладнанням системи ОСП.
4. Охарактеризувати склад наземного обладнання, призначення,
розміщення та взаємодію з бортовим обладнанням системи РМСП.
5. Охарактеризувати склад наземного обладнання, призначення,
розміщення та взаємодію з бортовим обладнанням системи ILS.
6. Охарактеризувати систему вогнів підходу аеропортів, навести схему
СП-1.
7. Охарактеризувати систему вогнів посадкової смуги ОВИ-2.
8. Охарактеризувати системи вогнів візуального світлового горизонту
VASI та PAPI.
9. Пояснити призначення, основні характеристики, особливості
експлуатації ДВЧ радіостанції ,, Баклан-20 ˮ.
10. Пояснити призначення, основні характеристики, розміщення
блоків на вертольоті, особливості експлуатації ДВЧ радіостанції ,, Орлан 85 СТ ˮ.
11. Пояснити призначення, основні характеристики, розміщення
блоків на вертольоті, особливості експлуатації ВЧ радіостанції ,, Ядро-1Г ˮ.
12. Охарактеризувати призначення, основні характеристики, органи
керування бортового магнітофону запису МС-61.
13. Охарактеризувати призначення, основні характеристики, органи
керування бортового магнітофону запису П-503Б.
14. Охарактеризувати призначення, основні характеристики, органи
керування бортового магнітофону запису П-507-3БС.
15. Пояснити призначення, основні характеристики, особливості
експлуатації апаратури речових повідомлень РИ-65.
16. Пояснити призначення, основні характеристики, особливості
експлуатації апаратури речових повідомлень АЛМАЗ-УПМ.
17. Пояснити призначення, основні характеристики, особливості
експлуатації аварійної радіостанції Р-855-УМ.
18. Пояснити призначення, основні характеристики, особливості
експлуатації та перевірки аварійного радіомаяка ELT-406-1HM.
19. Пояснити принцип дії системи ПАР-АРК.
20. Пояснити призначення, основні характеристики, взаємодію з
наземним обладнанням, склад обладнання та особливості експлуатації СЧ
автоматичного радіокомпасу АРК-9.
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21. Пояснити призначення, основні характеристики, взаємодію з
наземним обладнанням, склад обладнання та особливості експлуатації СЧ
автоматичного радіокомпасу АРК- 15М.
22. Пояснити призначення, основні характеристики, взаємодію з
наземним обладнанням, склад обладнання та особливості експлуатації ДВЧ
автоматичного радіокомпасу АРК-УД.
23. Пояснити похибки радіокомпасів девіаційний, нічний, гірний та
береговий ефекти.
24. Охарактеризувати принцип дії все направлених маяків VOR,
розміщення, основні характеристики.
25. Маркерні системи індикації моменту прольоту точки маршруту,
принцип дії, розміщення, основні характеристики.
26. Пояснити принцип дії далекомірної системи DME, розміщення,
основні характеристики.
27. Пояснити особливості експлуатації обладнання DME - KN-63.
28. Охарактеризувати систему ближньої навігації РСБН.
29. Пояснити призначення, принцип дії, основні характеристики,
особливості експлуатації радіотехнічної системи ближньої навігації РСБН7с.
30. Охарактеризувати систему ближньої навігації VOR-DME.
31. Пояснити ппринцип дії та характеристики бортового обладнання
KТ-73.
32. Охарактеризувати системи вторинної радіолокації, призначення,
принцип дії.
33. Особливості експлуатації бортових відповідачів (транспондерів).
34. Пояснити призначення та склад обладнання бортового
метеолокатора.
35. Охарактеризувати режими роботи бортового метеолокатора
8А813Ц.
36. Охарактеризувати
принципи
розміщення
індикаторів
відображення даних на ПС.
37. Пояснити вплив приладів та індикаторів позаштатних ситуацій на
виконання польоту.
38. Надати порівняльну характеристику електронно-променевих та
рідино-кристалічних індикаторів.
39. Охарактеризувати перспективи розвитку систем індикації.
40. Пояснити призначення та структуру інформаційних систем ПС.
41. Пояснити принцип індикації на лобовому склі (ИЛС).
42. Надати принцип дії, характеристики та організацію супутникових
систем навігації GPS та ГЛОНАСС.
43. Пояснити призначення, склад обладнання та характеристики
об’єднаної інтегрованої навігаційної системи GNS-530.
44. Охарактеризувати режими роботи та особливості експлуатації
об’єднаної інтегрованої навігаційної системи GNS-530.
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45. Пояснити принцип дії радіовисотомірів, органи керування,
перевірка роботи та експлуатація РВ-3, А-037.
46. Пояснити призначення, принцип дії, склад обладнання.
розміщення на вертольоті, особливості експлуатації допплерівської системи
вимірювання швидкості та зносу
ДИСС-15.
47. Пояснити взаємодію ДИСС з іншим бортовим обладнанням.
Режими роботи обладнання.
48. Охарактеризувати призначення, комплект, основні технічні дані,
принцип дії радіомаячної системи посадки (РМСП).
49. Охарактеризувати призначення, комплект, основні технічні дані,
принцип дії системи посадки дециметрового діапазону (ILS) .
50. Охарактеризувати призначення, комплект, основні технічні дані,
принцип дії радіомаячної системи посадки сантиметрового діапазону
(MLS).
51. Пояснити принцип дії системи попередження зіткнень (TCAS),
види систем.
52. Охарактеризувати способи індикації, вимоги до систем
попередження зіткнень.
53. Пояснити призначення та принцип дії системи попередження
наближення землі (TAWS) Sandel-3400H.
54. Склад обладнання та вирішуємі задачі інтегрованого бортового
комплексу вертольота ИБКВ-17.
55. Охарактеризувати показники надійності бортових інформаційних
систем.
56. Пояснити принципи побудування віртуальної кабіни.

