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РОЗДІЛ 1. АЕРОДИНАМІКА ТА ДИНАМІКА ПОЛЬОТУ ЛІТАКА
1. Фізичні властивості повітря (тиск, густина, температура, в'язкість Основні
аеродинамічні схеми літальних апаратів.
2. Визначальні та його модельні представлення (стислива та нестислива
рідина, ідеальна та в'язка рідина, досконалий газ). Атмосфера та її
властивості, модель стандартної атмосфери.
3. Аеродинамічні сили та моменти. Системи координат. Аеродинамічні
коефіцієнти. Теорія подібності і розмірності.
4. Підіймальна сила. Лобовий опір та його складові. Моментні характеристики
літаків. Залежності коефіцієнта підіймальної сили та коефіцієнта момента
тангажу від кута атаки. Поляра літака.
5. Відривні режими обтікання. Типові обмеження і режими обтікання крила та
лопатей гвинта вертольоту.
6. Спрощені математичні моделі руху літака: рух центра мас та рух відносно
центра мас, межі їх застосування. Траекторні задачі та задачі стійкості й
керованості

динаміки

польоту.

Поздовжній

рух

літака.

Рівняння

поздовжнього руху. Боковий рух літака. Рівняння бокового руху.
7. Горизонтальний усталений політ, метод потрібних та наявних тяг і
потужностей.

Характерні

швидкості

горизонтального

польоту

та

визначальні обмеження експлуатаційного діапазону швидкостей. Керування
та оптимізація витрати палива у горизонтальному польоті, політ по стелях.
8. Набір висоти та зниження. Поляра швидкостей при наборі висоти та
зниженні та їх характерні режими.
9. Віраж та особливості пілотування при його виконанні.
10. Зліт та посадка літака. Визначальні етапи та характерні швидкості.
11. Статична та динамічна стійкість і керованість літального апарату при
поздовжньому та боковому рухах, їх числові критерії та обмеження.

РОЗДІЛ 2. КОНСТРУКЦІЯ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ

1. Конструктивно-компоновочна схема (ККС). Особливості застосування
різних схем. Загальний алгоритм вибору схеми.
2. Конструкція крила та його основних елементів. Конструктивно-силові
схеми крила та їх характеристики. Робота крила та його елементів під
навантаженням.
3. Основні характеристики оперення. Розташування вертикального і
горизонтального оперення на ЛА різного призначення. Визначення
основних параметрів і характеристик оперення.
4. Фюзеляж. Основні конструктивно-силові схеми. Елементи конструкції та їх
особливості.
5. Типи і основні параметри шасі. Аналіз та рекомендації щодо вибору схеми
шасі. Конструктивно-силові схеми шасі.
6. Системи керування літального апарату та особливості їх функціонування.
7. Ресурс конструкції. Фактори, що впливають на ресурс. Випробування
конструкції на ресурс.

РОЗДІЛ 3. МІЦНІСТЬ ТА ПРУЖНІСТЬ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ
1. Навантаження діючі на літальний апарат. Поняття перевантаження.
Перевантаження при різних режимах польоту.
2. Деякі особливості навантаження і розрахунку літака. Норми міцності літака.
Діаграма швидкостей і перевантажень. Випробування літака.
3. Навантаження діючі на крило літака. Розрахункова схема крила. Епюри
згинальних моментів і поперечних сил. Визначення нормальних і дотичних
напружень. Робота лонжеронів і нервюр під навантаженням.
4. Навантаження діючі на фюзеляж. Розрахункова схема фюзеляжу. Епюри
згинальних моментів і поперечних сил. Визначення нормальних і дотичних
напружень. Робота шпангоута під навантаженням.
5. Вібрація частин літака. Аеропружність та її явища. Розрахункова модель та
методи розрахунку.

6. Дивергенція крила та реверс рульових поверхонь. Природа їх виникнення.
7. Флатер несучих поверхонь. Його види та природа виникнення.
РОЗДІЛ 4. ПРОЕКТУВАННЯ ТА КОНСТРОЮВАННЯ ЛІТАЛЬНИХ
АПАРАТІВ.
1. Літальний апарат як об'єкт проектування, виробництва і експлуатації.
Класифікація ЛА. Вимоги, що пред'являються до ЛА.
2. Визначення і завдання проектування. Етапи проектування, зміст завдань, що
вирішуються на окремих етапах: розробка технічного завдання, технічна
пропозиція, ескізний проект, робочий проект.
3. Вибір основних проектних параметрів. Загальний підхід до оптимізації
проектних параметрів ЛА.
4. Три складових процесу проектування: винахідництво, інженерний аналіз,
прийняття рішень. Життєвий цикл виробів, стадії розробки і створення ЛА.
5. Види проектної документації. Нормативні документи, які регламентують
процес розробки ЛА.
6. Основні умови (зв'язки), що визначають область існування проекту.
Рівняння існування ЛА.
7. Основні поняття про сертифікацію авіаційної техніки (АТ). Правові основи
сертифікації AT.

РОЗДІЛ 5. ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ.
1. Основні поняття технології виробництва ЛА. Виробничий процес і його
складові. Конструкторські та технологічні методи забезпечення якості. Стан
поверхневого шару деталі, залишкові напруги в ньому і їх вплив на ресурс
цієї деталі.
2. Загальні принципи забезпечення точності виготовлення деталей в АТ.
Методи контролю точності і стійкості технологічних процесів. Основні
відомості про бази.

3. Класифікація

деталей,

заготовок

і

напівфабрикатів

з

металів

і

композиційних матеріалів. Процеси розкрою заготовок і напівфабрикатів.
Виготовлення деталей ЛА вигином.
4. Види процесів згинання листових і профільних заготовок. Виготовлення
деталей

ЛА

обтягуванням.

Класифікація

деталей,

виготовлених

обтягуванням, і процесів, що застосовуються при цьому.
5. Процеси виготовлення деталей ЛА видаленням припуску і холодним
деформуванням. Основні етапи і послідовність проектування технологічних
процесів виготовлення деталей.
6. Обсяг, зміст і умови складальних робіт у виробництві ЛА. Основні системи
базування, що застосовуються при складанні корпусу об'єктів ракетнокосмічної техніки і планера літака.
7. Класифікація процесів виконання з'єднань. Залишкові напруження, що
виникають при складанні. Причини виникнення і значення залишкових
напружень.
8. Основні завдання технологічної підготовки серійного виробництва ЛА.
Відпрацювання конструкції ЛА на технологічність. Проектування, монтаж і
ув'язка складальної оснастки.
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