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1. ВСТУП

Конкретною метою практичних занять є поглиблене вивчення автономних
системи навігації повітряних суден, щодо процесу їх технічного обслуговування,
а також закріплення теоретичних і практичних знань із курсу дисципліни.
При цьому необхідно вміти користуватися експлуатаційною документацією
та обов’язковим алгоритмом процесу усунення несправностей. Передбачається
максимально глибоке ознайомлення з системою (підсистемою) літака, від
загальної структурної до принципової електричної схеми, а також з повною
процедурою технічного обслуговування.
Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:
-

оволодіння методами виконання монтажних і демонтажних робіт з

автономних системи навігації повітряних суден та поновлення їх працездатності;
-

набуття навичок з проведення ТО автономних системи навігації як

складової частини комплексів пілотажно-навігаційного обладнання конкретного
типу ПС;
-

набуття навичок з використання експлуатаційної документації для

пошуку та усунення несправностей автономних системи навігації в комплексах
пілотажно-навігаційного обладнання;
-

оволодіння

методами

проведення

аналізу

причин

виникнення

несправностей і відмов комплексів пілотажно-навігаційного обладнання ПС
конкретного типу.
У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен:
знати:
-

льотно-технічні характеристики, основні дані про літак, його двигуни та

функціональні системи;
-

принципи роботи, будову, електричні схеми i розміщення елементів

функціональних систем на повітряному судні;
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інформаційні та енергетичні взаємозв'язки функціональних систем

планера i силової установки;
-

режими роботи та способи використання функціональних систем планера

i силової установки;
-

способи контролю працездатності планера, силової установки та їх

функціональних систем;
-

типові несправності та відмови планера, силової установки та їх

функціональних систем, їх прояви та способи усунення;
-

основні правила і програми технічного обслуговування систем планера,

силової установки та їх функціональних систем;
-

правила техніки безпеки при виконанні технічного обслуговування;

вміти:
-

визначати місце розміщення елементів планера, силової установки та їх

функціональних систем на повітряних суднах;
-

виконувати

основні

операції

з

вмикання-вимикання

і

керування

функціональних систем планера i силової установки;
-

використовувати експлуатаційну документацію повітряних суден для

виявлення і усунення несправностей та відмов функціональних систем планера i
силової установки;
-

знаходити та усувати типові несправності та відмови у функціональних

системах регіонального/магістрального літака.
Практичні заняття проводяться в спеціалізованій аудиторії – комп’ютерному класі з використанням електронного «Збірника теоретичного матеріалу до
практичних занять з дисципліни «Автономні системи навігації повітряних суден»
і

електронного

«Альбому

електричних схем».

структурних,

функціональних

і

принципових
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2. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Змістовий модуль 1. «Автономні системи навігації регіонального
літака»
Тема 1. Загальні відомості про комплекс пілотажно-навігаційного
обладнання регіонального літака
Навчальні питання
1. Структура автономних систем навігації регіонального літака.
2. Інформаційні джерела забезпечення роботи систем.
Тема 2. Засоби визначення повітряних параметрів регіонального літака
Навчальні питання
1. Основні аерометричні параметри, що надходять від ІК ВШП.
2. Органи керування, обчислювальні та виконавчі пристрої.
3. Принцип дії та робота систем визначення повітряних параметрів
регіонального літака.
Тема 3. Засоби визначення просторового положення регіонального
літака
Навчальні питання
1. Структурна побудова системи визначення просторового положення
регіонального літака.
2. Безплатформні курсовертикалі, резервний авіагоризонт, магнітний
рідинний компас.
3. Принцип дії та робота системи визначення просторового положення
регіонального літака.
Тема 4. Системи автономного визначення положення регіонального
літака
Навчальні питання
1. Принцип дії та режими роботи системи автономного визначення
положення регіонального літака.
2. Безплатформна ініціальна система, система запобігання зіткнення у
повітрі, система раннього попередження наближення землі.
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Тема 5. Технічне обслуговування автономних систем навігації
регіонального літака
Навчальні питання
1. Технічна документація, види технічного обслуговування, особливості
технічної експлуатації.
Змістовий модуль 2. «Автономні системи навігації магістрального
літака»
Тема 1. Загальні відомості про комплекс пілотажно-навігаційного
обладнання магістрального літака
Навчальні питання
1. Структура автономних систем навігації магістрального літака.
2. Інформаційні джерела забезпечення роботи систем.
Тема 2. Засоби визначення повітряних параметрів магістрального
літака
Навчальні питання
1. Основні аерометричні параметри, що надходять від ADIRS.
2. Органи керування, обчислювальні та виконавчі пристрої.
3. Принцип дії та робота систем визначення повітряних параметрів
магістрального літака.
Тема 3. Засоби визначення просторового положення магістрального
літака
Навчальні питання
1. Структурна побудова системи визначення просторового положення
регіонального літака.
2. Безплатформні курсовертикалі, резервний авіагоризонт, магнітний
рідинний компас.
3. Принцип дії та робота системи визначення просторового положення
магістрального літака.
Тема 4. Системи автономного визначення положення магістрального
літака
Навчальні питання
1. Принцип дії та режими роботи системи автономного визначення
положення магістрального літака.
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2. Безплатформна ініціальна система, система запобігання зіткнення у
повітрі, система раннього попередження наближення землі.
Тема 5. Технічне обслуговування автономних систем навігації
магістрального літака
Навчальні питання
1. Технічна документація, види технічного обслуговування, особливості
технічної експлуатації.
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