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1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
Вид контролю

Самостійна
робота

Лабораторні
заняття

Практичні
заняття

Семінарські
заняття

Всього

Номер та назва навчальної теми

Лекції

Кількість годин відведених на
вивчення навчальної дисципліни
з них:

Семестр № 7

Тема 1. «Аеродинамічні
характеристики вертольоту»

12

6

0

2

0

4

Усне
опитування

Тема 2. «Сталі режими польоту»

12

8

0

2

0

4

Усне
опитування

Тема 3 «Несталі режими польоту»

16

8

0

4

0

4

Усне
опитування

Тема 4 «Складні та аварійні ситуації»

18

8

0

4

0

6

Усне
опитування

Всього за семестр № 7:

60

30

0

12

0

18

залік

2. Методичні вказівки до практичних занять
Тема № 1. «Аеродинамічні характеристики вертольоту»
Практичне заняття № 1: Аеродинамічні характеристики вертольоту Мі-2.
Сили та моменти, що діють на вертоліт в польоті. Статична та динамічна
сталості вертольоту. Показники керованості вертольоту.
Навчальна мета заняття: відпрацювати навички з аналізу аеродинамічних
характеристик вертольоту. Аналіз продовжної статичної сталості вертольоту.
Кількість годин - 6
Місце проведення: навчальний кабінет коледжу.
Навчальні питання:
1. Сили та моменти, що діють на вертоліт в польоті
2. Рівняння рівноваги та визначення балансування
3. Продовжна статична сталість вертольоту:
4. Бічна та шляхова статичні сталості вертольоту
5. Динамічна сталість вертольоту
6. Показники керованості вертольоту

Література:
1. Зозуля В.Б., Лалетін К.Н., Гученко Н.І. Практична аеродинаміка вертольоту
Мі-2. - М. «Повітряний транспорт», 1984. – гл.2: стр.46 – 47;
2. Ромасевич В.Ф., Самойлов Г.А. та ін., Аеродинаміка та динаміка польоту
вертольотів. – М. Воїнвидав, 1982 – гл.7: § 7.2, 7.3, стр.226 – 233; гл.8: стр.238 – 289
Методичні вказівки до навчальних питань: особливу увагу звернути на
наступні питання (дати письмові відповіді):
- схема сил та моментів, що діють на вертоліт в польоті;
- фізична сутність рівнянь рівноваги;
- фізична сутність статичної та динамічної сталості;
- аналіз продовжної статичної сталості вертольоту;
- поняття керованості, та її показники.
План проведення заняття:
I. Порядок проведення вступу до заняття.
Ознайомлення з темою заняття і переліком питань. Завдання на практичну
роботу.
II. Порядок проведення основної частина заняття.
1. Сили та моменти, що діють на вертоліт в польоті – зображення схеми сил, що
діють на вертоліт.
2. Рівняння рівноваги та балансування – привести загальні рівняння рівноваги,
дати визначення поняття балансуванню. Розрахунок центрування.
3. Продовжна статична сталість вертольоту: визначення статичної сталості,
сталість по куту атаки, сталість по швидкості .
4. Бічна та шляхова статичні сталості вертольоту: сталість по куту крену, по
куту ковзання.
5. Динамічна сталість вертольоту: визначити поняття динамічної сталості та
демпфірування.
6. Показники керованості вертольоту: дати визначення показників керованості
– ефективність, чутливість, запізнювання, запаси управління.
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.
Перевірка і оцінювання виконання практичних завдань. Завдання на наступне
практичне заняття.
Тема № 2 «Сталі режими польоту»
Практичне заняття № 2: Рівновага вертольоту в ГП. Аналіз ГП з допомогою
балансу потужності. Теоретичний та практичний діапазон висот та швидкостей.
Навчальна мета заняття: Відпрацювати навички по анализу рівноваги

вертольоту в ГП. Аналіз ГП з допомогою балансу потужності.. Теоретичний та
практичний діапазон висот та швидкостей.
Кількість годин - 8
Місце проведення: навчальний кабінет коледжу.
Навчальні питання:
1. Сили та моменти, що діють на вертоліт в ГП
2. Рівняння рівноваги та визначення балансування
3. Баланс потужністів в ГП, аналіз ГП з допомогою балансу потужністів.
4. Теоретичний та практичний діапазон висот та швидкостей
5. Характерні швидкості ГП
Література:
1. Зозуля В.Б., Лалетін К.Н., Гученко Н.І. Практична аеродинаміка вертольоту
Мі-2. - М. «Повітряний транспорт», 1984. – гл.2: стр.46 – 47;
2. Ромасевич В.Ф., Самойлов Г.А. та ін., Аеродинаміка та динаміка польоту
вертольотів. – М. Воїнвидав, 1982 – гл.7: § 7.2, 7.3, стр.226 – 233; гл.8: стр.238 – 289
Методичні вказівки до навчальних питань: особливу увагу звернути на
наступні питання (дати письмові відповіді):
- схема сил та моментів, що діють на вертоліт в ГП;
- рівняння рівноваги в ГП;
- аналіз балансування вертольоту в ГП;
- поняття наявної та потрібної потужністів;
- економічна, крейсерська та наївигоднейшая швидкості ГП, їх залежність
від висоти польоту;
- дальність і тривалість польоту;
- мінімальна та максимальна швидкості ГП, їх залежність від висоти
польоту;
- причини обмеження мінімальної та максимальної швидкостей.
План проведення заняття:
I. Порядок проведення вступу до заняття.
Ознайомлення з темою заняття і переліком питань. Завдання на практичну
роботу.
II. Порядок проведення основної частини заняття.
1. Сили та моменти, що діють на вертоліт в ГП – зображення схеми сил, що
діють на вертоліт.
2. Рівняння рівноваги та балансування – привести умови рівноваги вертольоту в
ГП, дати аналіз балансування вертольоту в ГП.

3. Баланс потужністів в ГП, аналіз ГП з допомогою балансу потужністів:
характер зміни наявної та потрібної потужністів по висоті та швидкості.
4. Теоретичний та практичний діапазон висот та швидкостей: залежність
обмежень мінімальної та максимальної швидкостей від висоти, фізична
сутність обмежень.
5. Характерні швидкості ГП: економічна, крейсерська та наївигоднейшая
швидкості ГП їх залежність від висоти та їх положення на графіку балансу
потужністів.
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.
Перевірка і оцінювання виконання практичних завдань. Завдання на наступне
практичне заняття.
Тема № 3 «Несталі режими польоту»
Практичне заняття № 3 : Горизонтальній розгін та гальмування. Зліт.
Посадка. Віраж і спіраль.
Навчальна мета заняття: Ознайомиться з особливостями поведінки вертольоту
та його балансування на етапах горизонтального розгону та гальмування.
Відпрацювання навичок розрахунку злітної ваги вертольоту в залежності від
умов зльоту. Розглянути існуючи види посадки. Розглянути особливості
поведінки вертольоту при виконанні віражу і спіралі.
Кількість годин - 8
Місце проведення: навчальний кабінет коледжу.
Навчальні питання:
1. Горизонтальний розгін
2. Горизонтальне гальмування
3. Зліт по-вертолітному: в зоні ВПП і поза зоною ВПП
4. Зліт з розбігом
5. Посадка по-вертолітному: в зоні ВПП і поза зоною ВПП
6. Віраж: особливості поведінки вертольоту
Література:
1. Зозуля В.Б., Лалетін К.Н., Гученко Н.І. Практична аеродинаміка вертольоту
Мі-2. - М. «Повітряний транспорт», 1984. – гл.2: стр.46 – 47;
2. Ромасевич В.Ф., Самойлов Г.А. та ін., Аеродинаміка та динаміка польоту
вертольотів. – М. Воїнвидав, 1982 – гл.7: § 7.2, 7.3, стр.226 – 233; гл.8: стр.238 – 289

План проведення заняття:
I. Порядок проведення вступу до заняття
Ознайомлення з темою заняття і переліком питань. Завдання на практичну
роботу.
II. Порядок проведення основної частини заняття.
1. Фізична сутність поведінки вертольоту при виконанні горизонтального
розгону та дії органами керування.
2. Фізична сутність поведінки вертольоту при виконанні горизонтального
гальмування та дії органами керування.
3. Зліт по-вертолітному в зоні впливу «повітряної подушки» (ВПП). Параметри
злітної траєкторії, льотні обмеження. Розрахунок злітної ваги.
4. Зліт по-вертолітному по за зоною ВПП. Параметри злітної траєкторії, льотні
обмеження. Розрахунок злітної ваги.
5. Зліт з розбігом. Параметри злітної траєкторії, льотні обмеження. Розрахунок
злітної ваги.
6. Посадка по-вертолітному в зоні ВПП. Параметри глісади зниження, льотні
обмеження.
7. Посадка по-вертолітному по за зоною ВПП. Параметри глісади зниження,
льотні обмеження.
8. Особливості поведінки вертольоту при виконання правого та лівого віражів
та спіралей. Фізична сутність поведінки вертольоту.
ІІІ. Порядок проведення заключної частини заняття.
Перевірка і оцінювання виконання практичних завдань. Завдання на наступне
практичне заняття.
Тема № 4 «Складні та аварійні ситуації»
Практичне заняття № 4 : Флатер. Режим вихрового кільця. Перевищення
максимально-допустимої швидкості польоту. Переобважніння НГ. Відмова
двох двигунів, зниження та посадка на режимі авторотації. Відмова шляхового
управління.
Навчальна мета заняття: Відпрацювання навичок розпiзнавання складних і
аварійних ситуацій:
Флатер. Режим вихрового кільця. Перевищення максимально-допустимої
швидкості польоту. Переобважніння НГ.
Вивчення дії пілота при відмові двох двигунів, виконання посадки на режимі
авторотації. Дії пілота при відмові шляхового управління.
Кількість годин - 8
Місце проведення: навчальний кабінет коледжу.

Навчальні питання:
1. Флатер: фізична сутність, дії пілота
2. «Вихрове кільце»: фізична сутність, дії пілота
3. Перевищення максимально-допустимої швидкості польоту
4. Переобважніння НГ
5. Відмова двох двигунів
6. Посадка на режимі авторотації
7. Відмова шляхового керування
Література:
1. Зозуля В.Б., Лалетін К.Н., Гученко Н.І. Практична аеродинаміка вертольоту
Мі-2. - М. «Повітряний транспорт», 1984. – гл.2: стр.46 – 47;
2. Ромасевич В.Ф., Самойлов Г.А. та ін., Аеродинаміка та динаміка польоту
вертольотів. – М. Воїнвидав, 1982 – гл.7: § 7.2, 7.3, стр.226 – 233; гл.8: стр.238 – 289

План проведення заняття:
I. Порядок проведення вступу до заняття.
Ознайомлення з темою заняття і переліком питань. Завдання на практичну
роботу.
II. Порядок проведення основної частини заняття.
1. Фізична сутність виникнення флатеру, ознаки виникнення, дії пілота при
виникненні флатеру.
2. Фізична сутність «вихрового кільця» НГ, умови та ознаки виникнення, дії
пілота при виникненні.
3. Перевищення максимально-допустимої швидкості польоту: можливі
наслідки, ознаки, дії пілота.
4. Переобважніння НГ: ознаки, поведінка вертольоту, дії пілоту при
виникненні.
5. Відмова двох двигунів: ознаки виникнення, поведінка вертольоту, умови
рівноваги, характерні та рекомендовані швидкості зниження на режимі
авторотації, дії пілота по балансуванню вертольоту.
6. Посадка на режимі авторотації, рекомендовані параметри глісади зниження.
Техніка виконання посадки.
7. Відмова шляхового керування: фізична сутність поведінки вертольоту, дії
пілота.
ІІІ. Порядок проведення основної частини заняття.
Перевірка і оцінювання виконання практичних завдань. Підведення підсумків
за виконання практичних завдань.
3. Рекомендована література (основна, допоміжна), інформаційні ресурси в

інтернеті
Основна література

1. Володко А.М. Вертоліт в ускладнених умовах експлуатації. КДУ, М.,
2007.
2. Ромасевич В.Ф., Самойлов Г.А. Аеродинаміка та динаміка польоту
вертольоту. 1982.
3. Ковальов Е.Д та ін. Основи аеродинаміки легких вертольотів .КБ
аэрокоптер,2008
Допоміжна література
4. Володко А.М. та ін. Вертольоти. 1992.
5. Алаян та ін. Аеродинаміка та динаміка польоту вертольоту. 1973
6. Володко А.М. Безпека польотів вертольотів. 1981.
7. Базов Д.Н. Аеродинаміка вертольотів 1972
8. Кокуніна Л.Х. Основи аеродинаміки. 1976

