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Н 
 

НАБЛЮДЕНИЕ ВИЗУ-
АЛЬНОЕ – способ возд. раз-
ведки, осущ. невооружённым 
глазом или с помощью оптич. 
приборов. Н.в. позволяет в крат-
чайшие сроки осмотреть боль-
шие р-ны местности и возд. про-
странства и передать данные о 
противнике на КП командова-
ния, организовавшего разведку. 
Данные н.в. иногда нуждаются 
в дополнении и уточнении др. 
способами возд. разведки. 

СПОСТЕРЕЖЕННЯ ВІ-
ЗУАЛЬНЕ – спосіб повітр. 
розвідки, здійсн. неозброєним 
оком або за допомогою оптич. 
приладів. С.в. дозволяє в най-
коротші терміни оглянути ве-
ликі р-ни місцевості та повітр. 
простору і передати дані про 
противника на КП команду-
вання, яке організувало розвід-
ку. Дані с.в. іноді потребують 
доповнення і уточнення ін. 
способами повітр. розвідки.  

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПО-
ЛЕМ БОЯ – возд. разведка 
поля боя. 

СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА 
ПОЛЕМ БОЮ – повітр. роз-
відка поля бою. 

НАБОР КРЫЛА СИЛО-
ВОЙ – набор внутренних кон-
структивных элементов крыла, 
воспринимающих основные 
силы, возникающие в конст-
рукции крыла. 

НАБІР КРИЛА СИЛО-
ВИЙ – набір внутрішніх конст-
руктивних елементів крила, що 
сприймають основні сили, які 
виникають у конструкції  
крила.  

НАБОР ПОПЕРЕЧНЫЙ – 
элементы каркаса, направлен-
ные поперёк фюзеляжа, разма-
ха крыла, оперения и т. д.  

НАБІР ПОПЕРЕЧНИЙ – 
елементи каркаса, спрямовані 
упоперек фюзеляжу, розмаху 
крила, оперення і т. п.  

НАБОР ПРОДОЛЬНЫЙ – 
элементы каркаса, направлен-
ные вдоль фюзеляжа, размаха 
крыла, оперения и т. д.  

НАБІР ПОЗДОВЖНІЙ – 
елементи каркаса, спрямовані 
вздовж фюзеляжу, розмаху 
крила, оперення і т. п.  

НАВЕДЕНИЕ АВИАЦИ-
ОННЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ 
АППАРАТОВ – способ управ-
ления, в процессе к-рого ЛА 
задаются параметры движения 

НАВЕДЕННЯ АВІАЦІЙ-
НИХ ЛІТАЛЬНИХ АПА-
РАТІВ – спосіб керування, у 
процесі якого ЛА задаються 
параметри руху (напрямок,  
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(направление, скорость, высота 
и др.), выводящие их на объек-
ты, к-рые нужно уничтожить. 
Н.а.л.а. м.б. по приборам (ав-
томатическое) и визуальное. 
Осущ. с пунктов управления до 
захвата цели бортовой РЛС или 
визуального её обнаружения 
экипажем. Истребители непос-
редственно наводятся на возд. 
цель. Наведение ЛА на назем-
ные (надводные, подводные) 
цели может осущ. также за 
вспомогательными ориентира-
ми в р-не цели. 

швидкість, висота та ін.), які 
виводять їх на об’єкти, що по-
трібно знищити. Н.а.л.а. м.б. за 
приладами (автоматичне) та 
візуальне.  

Здійсн. з пунктів керування 
до захоплення цілі бортовою 
РЛС або візуального її вияв-
лення екіпажем.  

Винищувачі наводяться без-
посередньо на повітр. ціль. 
Наведення ЛА на наземні  
(надводні, підводні) цілі може 
здійсн. також за допоміжними 
орієнтирами в р-ні цілі. 

НАВЕДЕНИЕ САМОЛЁ-
ТОВ НА ЦЕЛЬ – указание 
самолётам направления на 
возд. или наземного противни-
ка. Наведение на возд. цели 
выполн. с командных пунктов, 
оборуд. радиолокац. станциями 
обнаружения и наведения; на-
ведение на наземные цели мо-
жет, кроме того, выполн. с по-
мощью целеуказания прожек-
торами, стрельбой артиллерии, 
созданием створа из угловых 
отражателей и т. д.  

НАВЕДЕННЯ ЛІТАКІВ 
НА ЦІЛЬ – вказівка літакам 
напрямку на повітр. або назем-
ного противника.  

Наведення на повітр. цілі 
викон. з командних пунктів, 
облад. радіолокац. станціями 
виявлення та наведення; наве-
дення на наземні цілі можна, 
крім того, здійсн. за допомо-
гою цілевказівки прожектора-
ми, стрільби артилерії, ство-
ренням створу з кутових відби-
вачів і т. п.  

НАВЕДЕНИЕ СНАРЯДА 
ПО РАДИОЛУЧУ – способ 
наведения телеуправляемого 
реактивного снаряда, когда луч 
радиолокац. станции атакующе-
го самолёта находится в режи-
ме автоматич. сопровождения 
атакуемого самолёта (цели). На 
определенной дальности от 

НАВЕДЕННЯ СНАРЯДА 
ЗА РАДІОПРОМЕНЕМ – 
спосіб наведення телекерова-
ного реактивного снаряда, коли 
промінь радіолокац. станції 
атакуючого літака перебуває в 
режимі автоматич. супроводу 
літака, що атакується (цілі). На 
певній дальності від цілі запус-
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цели запускают снаряд. Имею-
щаяся на нём аппаратура изме-
ряет отклонение снаряда от оси 
равносигнальной зоны, а бор-
товая система управления фор-
мирует командные сигналы, 
под действием к-рых рули сна-
ряда возвращают его на ось 
равносигнальной зоны.  

кають снаряд. Наявна на ньому 
апаратура вимірює відхилення 
снаряда від осі рівносигнальної 
зони, а бортова система керу-
вання формує командні сигна-
ли, під дією яких рулі снаряда 
повертають його на вісь рівно-
сигнальної зони.  

НАВИГАЦИОННАЯ ЛИ-
НЕЙКА – см. Линейка нави-
гационная. 

НАВІГАЦІЙНА ЛІНІЙКА – 
див. Лінійка навігаційна. 

НАВИГАЦИОННАЯ ОБ-
СТАНОВКА (мор.) – 1. Со-
вокупность навигац.-гидрогра-
фич. и гидрометеорологич. (ме-
теорологич.) условий, характе-
ризующих степень безопаснос-
ти и точность плавания (манев-
рирование) кораблей (судов) 
при выполнении различных 
задач. 2. Авиац. факторы, опред. 
условия полётов ЛА при испол-
нении ими задач в р-не цели. 

НАВІГАЦІЙНА ОБСТА-
НОВКА (мор.) – 1. Сукупність 
навігац.-гідрографіч. і гідроме-
теорологіч. (метеорологіч.) 
умов, які хар-ють ступінь без-
пеки і точність плавання (ма-
неврування) кораблів (суден) 
під час виконання різних зав-
дань. 2. Авіац. фактори, які 
визнач. умови польотів ЛА під 
час виконання ними завдань у 
р-ні цілі. 

НАВИГАЦИОННАЯ 
СИСТЕМА – сеть наземных 
радиостанций (навигац. искус-
ственных спутников Земли 
(ИСЗ) с командно-измеритель-
ным комплексом), подводная 
сеть гидроакустич. станций, по 
сигналам к-рых с помощью 
бортовых средств навигации 
обеспеч. опред. своих коорди-
нат на подвижных объектах 
(корабли, самолёты и др.). Каж-
дая н.с. объединяет соответств. 
технич. средства, а также бор-

НАВІГАЦІЙНА СИСТЕ-
МА – мережа наземних радіо-
станцій (навігац. штучних су-
путників Землі (ШСЗ) з команд-
но-вимірювальним комплек-
сом), підводна мережа гідро-
акустич. станцій, за сигналами 
яких за допомогою бортових 
засобів навігації забезпеч. виз-
нач. своїх координат на рухо-
мих об’єктах (кораблі, літаки й 
ін.). Кожна н.с. об’єднує відпо-
відні технічні засоби, а також 
бортові навігац. комплекси, а 
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товые навигац. комплексы, а 
при их отсутствии – навигац. 
приборы, позволяющие опред. 
поправки координат и курса. 
Сущ. н.с., все навигац. средст-
ва к-рых находятся на борту 
ЛА (корабля). Такие н.с. не 
нуждаются в информации с 
поверхности Земли. К ним от-
носятся астронавигац., автоном-
ные радионавигац. системы и 
инерциальные навигац. системы.

за їх відсутності – навігац. 
прилади, що дозволяють ви-
значати поправки координат 
місця та курсу. Існують н.с., 
усі навігац. засоби яких пере-
бувають на борту ЛА (кораб-
ля). Такі н.с. не потребують 
інформації з поверхні Землі. До 
них належать астронавігац., 
автономні радіонавігац. систе-
ми та інерціальні навігац. сис-
теми.  

НАВИГАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ – комплекс 
мероприятий, к-рые организу-
ются и осущ. с целью создания 
благоприятных условий для 
постоянного и объективного 
опред. местоположения назем-
ных, возд., надводных и под-
водных управляемых подвиж-
ных объектов военного назнач., 
их безопасного перемещения и 
эффект. применения оружия и 
военной техники. 

НАВІГАЦІЙНЕ ЗАБЕЗ-
ПЕЧЕННЯ – комплекс захо-
дів, які організовуються та 
здійсн. з метою створення 
сприятливих умов для постій-
ного і об’єктивного визнач. 
місця розташування наземних, 
повітр., надводних і підводних 
керованих рухомих об’єктів 
військового признач., їх без-
печного переміщення та ефект. 
застосування зброї і військової 
техніки. 

НАВИГАЦИЯ ВОЗДУШ-
НАЯ – см. Воздушная нави-
гация. Часто н.в. наз. Аэрона-
вигацией см. 

НАВІГАЦІЯ ПОВІТРЯ-
НА – див. Повітряна навіга-
ція. Часто н.п. наз. Аерона-
вігацією див.  

НАВОДКА БОКОВАЯ – 
прицеливание по направлению 
при бомбометании. Задача н.б. – 
направить самолёт на цель так, 
чтобы при данных условиях 
бомбометания линия пути са-
молёта проходила с навет-
ренной стороны от цели на 
расстоянии бокового смещения 

НАВЕДЕННЯ БІЧНЕ – 
прицілювання в напрямку при 
бомбометанні. Завдання н.б. – 
направити літак на ціль так, 
щоб за даних умов бомбо-
метання лінія шляху літака 
проходила з навітряного боку 
від цілі на відстані бічного 
зміщення бомби. У цьому ви-
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бомбы. В этом случае разрывы 
бомб пройдут через цель. 
В практике примен. аэронави-
гац., векторный, синхронный 
способы н.б. и способ кратного 
угла.  

падку розриви бомб пройдуть 
через ціль.  

На практиці застосов. аеро-
навігац., векторний, синх-
ронний способи н.б. і спосіб 
кратного кута.  

НАВОДКА ОРУЖИЯ – 
придание авиац. оружию тако-
го положения относительно 
цели, при к-ром траектория 
снаряда при выстреле пройдёт 
через цель. Осущ. с помощью 
стрелковых прицелов.  

НАВЕДЕННЯ ЗБРОЇ – на-
дання авіац. зброї такого по-
ложення відносно цілі, за якого 
траєкторія снаряда при пострі-
лі пройде через ціль. Здійсн. за 
допомогою стрілецьких при-
цілів.  

НАВЫКИ ЛЁТНЫЕ – уме-
ние, развившееся и более или 
менее автоматизировавшееся в 
результате лётных упражнений. 
Н.л. бывают двигательными 
(в технике пилотирования), сен-
сорными (в определении рас-
стояния до земли при выпол-
нении посадки, осмотритель-
ности в полёте) и умственными 
(в чтении показаний приборов). 

НАВИЧКИ ЛЬОТНІ – 
уміння, розвинене і більш-
менш автоматизоване у резуль-
таті льотних вправ.  

Н.л. бувають руховими (в 
техніці пілотування), сенсор-
ними (у визначенні відстані до 
землі при виконанні посадки, 
обачності в польоті) та розумо-
вими (у читанні показань при-
ладів).  

НАГАРООБРАЗОВАНИЕ, 
-я, с. – отложение на поверх-
ности деталей двигателя уг-
листых продуктов термич. раз-
ложения топлива и масла. 

НАГАРОУТВОРЕННЯ, -я, 
с. – відкладення на поверхні 
деталей двигуна вуглистих 
продуктів терміч. розкладання 
палива і масла.  

НАГАРТОВКА, -и, ж. – 
процесс изменения структуры 
металла под влиянием деформа-
ции в холодном состоянии. В ре-
зультате н. повышается проч-
ность, но снижается пластич-
ность материала. Н. наз. также 
наклёпом. 

 

НАГАРТУВАННЯ, -я, с. – 
процес зміни структури металу 
під впливом деформації у хо-
лодному стані.  

В результаті н. підвищуєть-
ся міцність, але знижується 
пластичність матеріалу. Н. наз. 
також надклепом.  
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НАГНЕТАТЕЛЬ, -я, м. – 
компрессор, служащий для 
сжатия воздуха или горючей 
смеси (перед их поступлением 
в цилиндры поршневого дви-
гателя внутреннего сгорания), 
осущ. для повышения мощнос-
ти двигателя у земли и предот-
вращения падения мощности 
двигателя при подъёме на вы-
соту. У-ка н. позволяет значи-
тельно снизить уд. в. и габари-
ты поршневого авиац. двигате-
ля на ед. мощности по сравне-
нию с двигателем того же лит-
ража, не имеющим н. 

НАГНІТАЧ, -а, ч. – комп-
ресор, який використ. для стис-
нення повітря або горючої су-
міші (перед їх надходженням 
до циліндрів поршневого дви-
гуна внутрішнього згоряння), 
здійсн. для підвищення потуж-
ності двигуна біля землі та 
запобігання зменшенню по-
тужності двигуна при підйомі 
на висоту. Встановлення н. 
дозволяє значно знизити пит. в. 
і габарити поршневого авіац. 
двигуна на од. потужності по-
рівняно з двигуном того ж літ-
ражу, що не має н.  

НАГНЕТАТЕЛЬ ЦЕНТ-
РОБЕЖНЫЙ ПРИВОДНОЙ – 
нагнетатель, приводимый в 
действие от коленчатого вала 
поршневого двигателя внут-
реннего сгорания. В поршне-
вых авиац. двигателях н.ц.п. 
обычно приводится в действие 
с помощью шестерёнчатой пере-
дачи, увеличивающей число обо-
ротов нагнетателя по сравне-
нию с числом оборотов колен-
чатого вала в 3–10 раз и более. 

НАГНІТАЧ ВІДЦЕНТ-
РОВИЙ ПРИВОДНИЙ – на-
гнітач, що приводиться в дію 
від колінчастого вала поршне-
вого двигуна внутрішнього 
згоряння. У поршневих авіац. 
двигунах н.в.п. зазвичай при-
водиться в дію за допомогою 
шестерінчастої передачі, що 
збільшує к-сть обертів нагніта-
ча порівняно з к-стю обертів 
колінчастого вала в 3–10 разів і 
більше.  

НАГРУЗКА БОМБЫ 
ПОПЕРЕЧНАЯ – отношение 
веса бомбы к площади её попе-
речного сечения. Н.б.п. хар-ет 
её пробивную способность. 

НАВАНТАЖЕННЯ БОМ-
БИ ПОПЕРЕЧНЕ – відно-
шення ваги бомби до площі її 
поперечного перерізу. Н.б.п. 
хар-зує її пробивну здатність.  

НАГРУЗКА НА ВАЛУ 
ДВИГАТЕЛЯ ВНЕШНЯЯ – 
нагрузка двигателя потребите-
лем его мощности, напр., на-

НАВАНТАЖЕННЯ НА 
ВАЛУ ДВИГУНА ЗОВНІШ-
НЄ – навантаження двигуна 
споживачем його потужності, 
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грузка ТВД или поршневого 
двигателя возд. винтом на ЛА 
или тормозом при испытании 
двигателя в стендовых усло-
виях. 

напр., навантаження ТГД або 
поршневого двигуна повітр. 
гвинтом на ЛА або гальмом 
при випробуванні двигуна в 
стендових умовах.  

НАГРУЗКА НА КРЫЛО 
УДЕЛЬНАЯ – часть веса само-
лёта, приходящаяся на ед. по-
верхности крыла и равная част-
ному от деления полётного ве-
са самолёта на площадь крыла. 

НАВАНТАЖЕННЯ НА 
КРИЛО ПИТОМЕ – частина 
ваги літака, що припадає на од. 
поверхні крила і дорівнює  
частці від ділення польотної 
ваги літака на площу крила.  

НАГРУЗКА НА МОЩ-
НОСТЬ УДЕЛЬНАЯ – часть 
веса самолёта, приходящаяся 
на 1 л. с. номинальной мощ-
ности. 

НАВАНТАЖЕННЯ НА 
ПОТУЖНІСТЬ ПИТОМЕ – 
частина ваги літака, що припа-
дає на 1 к. с. номінальної по-
тужності.  

НАГРУЗКА НА ТЯГУ 
УДЕЛЬНАЯ – часть веса са-
молёта, приходящаяся на ед. 
силы тяги, развиваемой его 
силовой у-кой при норм. ре-
жиме работы. Величина, об-
ратная уд. нагрузке на тягу, 
наз. тяговооружённостью. 

НАВАНТАЖЕННЯ НА 
ТЯГУ ПИТОМЕ – частина 
ваги літака, що припадає на од. 
сили тяги, яка розвивається 
його силовою у-кою при норм. 
режимі роботи. Величина, про-
тилежна пит. навантаженню на 
тягу, наз. тягоозброєністю.  

НАГРУЗКА ПЛАТНАЯ – 
пассажиры, багаж, почта и 
коммерческие грузы, перевози-
мые на самолёте. Н.п. наз. ещё 
коммерческой нагрузкой. 

НАВАНТАЖЕННЯ ПЛАТ-
НЕ – пасажири, багаж, пошта 
та комерційні вантажі, що пере-
возяться на літаку. Н.п. наз. ще 
комерційним навантаженням.  

НАГРУЗКА ПОЛЕЗНАЯ – 
вес пассажиров, багажа, груза, 
оружия, боеприпасов и бомб. 

НАВАНТАЖЕННЯ КО-
РИСНЕ – вага пасажирів, бага-
жу, вантажу, зброї, боєприпасів 
і бомб.  

НАГРУЗКА ПРЕДЕЛЬ-
НАЯ – 1. Для вертолёта – экс-
плуатац. нагрузка, при к-рой 
вертолёт имеет вес, допускаю-
щий вертик. взлёт и посадку. 

НАВАНТАЖЕННЯ ГРА-
НИЧНЕ – 1. Для вертольота – 
експлуатац. навантаження, за 
якого вертоліт має вагу, що 
допускає вертик. зліт і посадку. 
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Н.п. зависит от высоты пло-
щадки над у. м., на к-рой экс-
плуатируется вертолёт, и оп-
ред. макс. тягой, развиваемой 
несущим винтом на высоте 
площадки с учётом запаса вы-
соты на случай понижения 
давления или повышения т-ры 
воздуха. 2. Для самолёта – наи-
большая нагрузка, допустимая 
по условиям прочности для 
норм. условий эксплуатации. 

Н.г. залежить від висоти пло-
щадки над р. м., на якій екс-
плуатується вертоліт, і визнач. 
макс. тягою, що розвивається 
гвинтом-носієм на висоті пло-
щадки з урахуванням запасу 
висоти на випадок зниження 
тиску або підвищення т-ри 
повітря. 2. Для літака – най-
більше навантаження, допус-
тиме за умовами міцності для 
норм. умов експлуатації. 

НАГРУЗКА РАСХОДУ-
ЕМАЯ – нагрузка самолёта, 
меняющаяся во время полёта 
(топливо, масло, боеприпасы, 
расходуемый груз и пр.). 

НАВАНТАЖЕННЯ ВИТ-
РАЧУВАНЕ – навантаження 
літака, яке змінюється під час 
польоту (паливо, масло, боє-
припаси, вантаж витрачуваний 
та ін.). 

НАГРУЗКА САМОЛЁТА – 
см. Вес нагрузки самолёта. 

НАВАНТАЖЕННЯ ЛІТА-
КА – див. Вага наванта-
ження літака.  

НАГРУЗКА САМОЛЁТА 
БОЕВАЯ – см. Боевая на-
грузка самолёта. 

НАВАНТАЖЕННЯ ЛІ-
ТАКА БОЙОВЕ – див. Бойове 
навантаження літака. 

НАГРУЗКА САМОЛЁТА 
БОМБОВАЯ – см. Бомбовая 
нагрузка ЛА. 

НАВАНТАЖЕННЯ ЛІ-
ТАКА БОМБОВЕ – див. Бом-
бове навантаження ЛА. 

НАДДУВ, -а, м. – 
1. Увеличение кол-ва свежего 
заряда путём увеличения его 
плотности вследствие повыше-
ния давления на впуске. Н. 
широко примен. в поршневых 
авиац. двигателях, т. к. он 
обеспеч. возможность значи-
тельного повышения их мощ-
ности (по сравнению с двига-
телями того же литража без 

НАДДУВАННЯ, -я, с. – 
1. Збільшення к-сті свіжого 
заряду шляхом збільшення 
його густини внаслідок під-
вищення тиску на впуску. Н. 
широко застосов. в поршневих 
авіац. двигунах, оскільки воно 
забезпеч. можливість значного 
підвищення їх потужності (по-
рівняно з двигунами того ж 
літражу без наддування) на 
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наддува) на земле и особенно 
на высоте. Н. осущ. с помощью 
нагнетателя, приводимого в 
движение либо от коленчатого 
вала двигателя, либо с помо-
щью газовой турбины, использ. 
энергию отработанных газов 
поршневого двигателя. В полё-
те н. может осущ. также (как у 
двигателей с нагнетателем, так 
и у двигателей, не имеющих 
нагнетателя) непосредственно 
за счёт кинетич. энергии возд. 
потока, набегающего на ЛА, на 
к-ром установл. двигатель. Для 
этого воздухозаборник уста-
навл. входным отверстием на-
встречу набегающему возд. 
потоку. Такой способ осущ. н. 
наз. скоростным н. 2. Часто 
примен. в авиац. практике со-
кращённое название давления 
наддува, т. е. давления воздуха 
или горючей смеси за компрес-
сором (нагнетателем). 

землі та особливо на висоті. Н. 
здійсн. за допомогою нагніта-
ча, який приводиться в рух або 
від колінчастого вала двигуна, 
або за допомогою газової тур-
біни, що використ. енергію 
відпрацьованих газів поршне-
вого двигуна. У польоті н. мо-
же здійсн. також (як у двигунів 
з нагнітачем, так і у двигунів, 
що не мають нагнітача) безпо-
середньо за рахунок кінетич. 
енергії повітр. потоку, що набі-
гає на ЛА, на якому встановле-
но двигун. Для цього повітро-
забирач встановл. вхідним 
отвором назустріч набіжному 
повітр. потоку.  

Такий спосіб здійснення н. 
наз. швидкісним н. 2. Часто 
застосовувана в авіац. практиці 
скорочена назва тиску надду-
вання, тобто тиску повітря або 
горючої суміші за компресо-
ром (нагнітачем).  

НАДДУВ КАБИНЫ – на-
гнетание атм. воздуха в герме-
тич. кабину для создания в ней 
необходимого давления и вен-
тиляции. 

НАДДУВАННЯ КАБІНИ – 
нагнітання атм. повітря в гер-
метич. кабіну для створення в 
ній необхідного тиску і венти-
ляції. 

НАЗЕМНАЯ РАЗВЕДКА – 
комплекс мероприятий, к-рые 
осущ. с целью получения све-
дений о наземном, возд. и морс-
ком противнике, местности и 
погоде, вид военной разведки. 
Ведётся наземными подразде-
лениями и частями всех видов 

НАЗЕМНА РОЗВІДКА – 
комплекс заходів, які здійсн. 
для отримання відомостей про 
наземного, повітр. і морського 
противника, місцевість і пого-
ду; вид військової розвідки. 

Ведеться наземними підроз-
ділами та частинами всіх видів 
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вооружённых сил с использ. 
средств радио- и радиотехнич., 
радиолокац., арт., инженерной, 
радиационной, химич., биологич. 
(бактериологич.) и метеоро-
логич. разведки. 

ЗС із використ. засобів радіо- 
та радіотехніч., радіолокац., 
арт., інженерної, радіаційної, 
хіміч., біологіч. (бактеріо-
логіч.) і метеорологіч. роз-
відки. 

НАЗЕМНЫЙ ЭШЕЛОН – 
личный состав авиац. части, а 
также имущество, не вошедшее 
в лётный эшелон при перебази-
ровании, перевозимые к месту 
нового базирования по железной 
дороге или автотранспортом. 

НАЗЕМНИЙ ЕШЕЛОН – 
особовий склад авіац. частини, 
а також майно, що не ввійшло 
до льотного ешелону при пере-
базуванні, транспортовані до 
місця нового базування заліз-
ницею або автотранспортом. 

НАКЛЁП – см. Нагар-
товка. 

НАДКЛЕП – див. Нагар-
тування.  

НАКЛОНЕНИЕ ОРБИТЫ – 
угол между плоскостью орбиты 
планеты (искусственного спут-
ника Земли) и плоскостью эк-
липтики (земного экватора). 

НАХИЛ ОРБІТИ – кут між 
площиною орбіти планети 
(штучного супутника Землі) і 
площиною екліптики (земного 
екватора). 

НАКОНЕЧНИК БАЛ-
ЛИСТИЧЕСКИЙ – см. Бал-
листический наконечник. 

НАКОНЕЧНИК БАЛІС-
ТИЧНИЙ – див. Балістичний 
наконечник. 

НАКОНЕЧНИК ОБЖИМ-
НОЙ ТРОСОВЫЙ – ушко-
вый, вильчатый или нарезной 
наконечник, в к-ром конец 
троса закрепляется путём об-
жима. 

НАКОНЕЧНИК ОБ-
ТИСКНИЙ ТРОСОВИЙ – 
вушковий, вилчастий або на-
різний наконечник, у якому 
кінець троса закріплюється 
шляхом обтиску.  

НАКОПЛЕНИЕ МАГ-
НИТНОЕ – см. Магнитное 
накопление.  

НАКОПИЧЕННЯ МАГ-
НІТНЕ – див. Магнітне нако-
пичення. 

НАЛЁТ, -а, м. – 1. Кол-во 
часов полёта, совершённых 
лётчиком (подразделением, 
частью, соединением, объеди-
нением) за определённый пе-
риод времени (за день, месяц и 

НАЛІТ, -льоту, ч. – 1. К-сть 
годин польоту, здійснених пі-
лотом (підрозділом, частиною, 
з’єднанням, об’єднанням) за 
певний проміжок часу (за день, 
місяць і т. ін.).  
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т. д.). 2. Ракетный или бомбо-
вый удар авиации по объекту 
(цели). 

2. Ракетний чи бомбовий 
удар авіації по об’єкту (цілі). 

НАЛЁТ ЗВЁЗДНЫЙ – см. 
Звёздный налёт. 

НАЛІТ ЗІРКОВИЙ – див. 
Зірковий наліт. 

НАПАДЕНИЕ ВОЗДУШ-
НО-ХИМИЧЕСКОЕ (устар.) – 
нанесение удара авиацией по 
войскам и объектам противни-
ка с примен. отравляющих 
веществ. 

НАПАД ПОВІТРЯНО-
ХІМІЧНИЙ (застар.) – зав-
дання удару авіацією по  
військах і об’єктах противника 
із застосув. отруйних речовин. 

НАПАЛМ, -а, м. (НА-
ПАЛЬМ) – загуститель для 
зажигательных смесей, пред-
став. собой алюминиевые соли 
органических кислот. Обычно 
н. состоит из 25 % нафтеновой 
кислоты, 25 % олеиновой, 50 % 
пальмитиновой и др. кислот. 
Обозначение н. происходит от 
начальных букв названий 
кислот нафтеновая и пальми-
тиновая. Вязкие зажигательные 
вещества состоят из 8 % по-
рошкообразного н. и 92 % бен-
зина. Часто термин н. распро-
страняется на все зажигатель-
ные вещества. Т-ра горения н. 
около 1000 ºС. Примен. для 
снаряжения авиац. бомб и за-
жигательных баков. 

НАПАЛМ, -у, ч. (НА-
ПАЛЬМ) – згущувач для за-
пальних сумішей у вигляді 
алюмінієвих солей органічних 
кислот. Зазвичай н. складаєть-
ся з 25 % нафтенової кислоти, 
25 % олеїнової, 50 % пальміти-
нової й ін. кислот. Позначення 
н. походить із початкових літер 
назв кислот нафтенова та паль-
мітинова. В’язкі запальні речо-
вини складаються з 8 % по-
рошкоподібного н. і 92 % бен-
зину.  

Часто термін н. поширюєть-
ся на всі запальні суміші.  
Т-ра горіння н. близько 
1000 ºС. Використ. для споря-
дження авіац. бомб та запаль-
них баків. 

НАПОР КОМПРЕССОРА 
АДИАБАТНЫЙ (АДИАБА-
ТИЧЕСКИЙ) – см. Работа 
сжатия компрессора адиа-
батная. 

НАПІР КОМПРЕСОРА 
АДІАБАТНИЙ (АДІАБА-
ТИЧНИЙ) – див. Робота стис-
нення компресора адіабатна. 

НАПОР КОМПРЕССОРА 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ – см. 

НАПІР КОМПРЕСОРА 
ТЕОРЕТИЧНИЙ – див. Робо-
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Работа сжатия компрессора 
полная. 

та стиснення компресора 
повна. 

НАПОР ПОЛНЫЙ – см. 
Давление полное. 

НАПІР ПОВНИЙ – див. 
Тиск повний. 

НАПРАВЛЕНИЕ ВЕТРА – 
угол между сев. направлением 
меридиана в ту точку горизон-
та, куда (навигац.) или откуда 
(метеорологич.) дует ветер. 

НАПРЯМОК ВІТРУ – кут 
між півн. напрямком меридіана 
і напрямком у ту точку гори-
зонту, куди (навігац.) або звід-
ки (метеорологіч.) дме вітер. 

НАПРЯЖЕНИЕ БОЕВОЕ – 
см. Боевое напряжение. 

НАПРУЖЕННЯ БОЙОВЕ – 
див. Бойове напруження. 

НАПРЯЖЁННОСТЬ В 
ПОЛЁТЕ – специфическое сос-
тояние в полёте, свойственное 
большинству курсантов в начале 
лётного обучения и иногда про-
являющееся у опытных лётчи-
ков в усложнённых условиях по-
лёта. Проявл. в моторной и пси-
хической скованности. Сильно 
выраженная н. в п. обычно свя-
зана с наличием эмоционально-
моторной и эмоционально-сен-
сорной неустойчивости. 

НАПРУЖЕНІСТЬ У  
ПОЛЬОТІ – специфічний стан 
у польоті, властивий більшості 
курсантів на початку льотного 
навчання і який іноді проявл. у 
досвідчених пілотів за усклад-
нених умов польоту.  

Виявл. як моторна і психіч-
на скутість.  

Сильно виражена н. у п. за-
звичай пов’язана з наявністю 
емоційно-моторної й емоційно-
сенсорної нестійкості. 

НАПРЯЖЁННОСТЬ КА-
МЕРЫ СГОРАНИЯ ТЕПЛО-
ВАЯ – 1. В авиац. ГТД – отно-
шение кол-ва тепла, выделив-
шегося в камере сгорания за 
1 час, к произведению объёма 
камеры сгорания на давление в 
ней. 2. В жидкостных ракетных 
двигателях – отношение произ-
ведения рабочей теплотворнос-
ти топлива двигателя на секунд-
ный расход его в камере сгора-
ния. Н.к.с.т. наз. также тепло-
напряжением камеры сгорания.

НАПРУЖЕНІСТЬ КА-
МЕРИ ЗГОРЯННЯ ТЕП-
ЛОВА – 1. В авіац. ГТД – від-
ношення к-сті тепла, що виді-
лилося в камері згоряння за 
1 год, до добутку об’єму каме-
ри згоряння і тиску в ній.  

2. У рідинних ракетних дви-
гунах – відношення добутку 
робочої теплотворності палива 
двигуна на секундну витрату 
його в камері згоряння. Н.к.з.т. 
наз. також теплонапруженням 
камери згоряння. 



Російсько-український авіаційний військовий словник 

 15

НАПРЯЖЁННОСТЬ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО (МАГ-
НИТНОГО) ПОЛЯ – физич. 
величина, опред. отношением 
силы, действующей в данной 
точке на электрич. заряд, к 
величине этого заряда. 

НАПРУЖЕНІСТЬ ЕЛЕКТ-
РИЧНОГО (МАГНІТНОГО) 
ПОЛЯ – фізич. величина, яка 
визнач. відношенням сили, що 
діє в даній точці поля на елект-
рич. заряд, до величини цього 
заряду. 

НАСОС МАСЛЯНЫЙ 
ОТКАЧИВАЮЩИЙ – насос, 
предназнач. для откачки масла 
после смазки и охлаждения 
трущихся деталей двигателя 
(отработанного масла). В авиац. 
двигателях обычно примен. 
шестерёнчатые н.м.о. и реже 
коловратные. 

НАСОС МАСЛЯНИЙ, 
ВІДКАЧУВАЛЬНИЙ – насос, 
признач. для відкачування мас-
ла після змащення й охолод-
ження тертьових деталей дви-
гуна (відпрацьованого масла). 
В авіац. двигунах зазвичай 
застосов. шестерінчасті н.м.в. і 
рідше коловоротні.  

НАСОС НЕПОСРЕДСТ-
ВЕННОГО ВПРЫСКИВА-
НИЯ ТОПЛИВА – насос для 
периодич. подачи топлива не-
посредственно в цилиндры 
авиац. двигателя лёгкого топ-
лива во время такта впуска. 

НАСОС БЕЗПОСЕРЕД-
НЬОГО ВПОРСКУВАННЯ 
ПАЛИВА – насос для пері-
одич. подачі палива безпосе-
редньо в циліндри авіац. дви-
гуна легкого палива під час 
такту впуску.  

НАСОС ОБЪЁМНЫЙ – 
насос, у к-рого жидкость по-
даётся в напорный трубопро-
вод из замкнутого рабочего 
пространства н.о. поршнем, 
плунжером, мембраной, зубья-
ми шестерён, винтами, кулач-
ками, выдвижными скользящи-
ми пластинками при враща-
тельном движении ротора 
насоса. В системах питания го-
рючим и масляных системах 
авиац. двигателей широко рас-
пространены н.о. (роторные, 
шестерёнчатые, плунжерные). 

НАСОС ОБ’ЄМНИЙ – на-
сос, у якого рідина подається в 
напірний трубопровід із замк-
неного робочого простору н.о. 
поршнем, плунжером, мембра-
ною, зубцями шестерень, гвин-
тами, кулачками, висувними 
ковзними пластинками при 
обертовому русі ротора насоса. 

У системах живлення паль-
ним і масляних системах авіац. 
двигунів поширені н.о. (ротор-
ні, шестерінчасті, плунжерні).  
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НАСОС ОСНОВНОЙ 
ТОПЛИВНЫЙ – насос, пред-
назнач. для подачи топлива к 
основным топливным форсун-
кам двигателя под давлением, 
обеспеч. надлежащее качество 
распыливания топлива. В ави-
ац. ГТД в качестве н.о.т. обыч-
но примен. плунжерный или 
шестерёнчатый. 

НАСОС ОСНОВНИЙ 
ПАЛИВНИЙ – насос, при-
знач. для подачі палива до ос-
новних паливних форсунок 
двигуна під тиском, що забез-
печ. належну якість розпилян-
ня палива.  

У авіац. ГТД як н.о.п. за-
звичай застосов. плунжерний 
або шестерінчастий.  

НАСОС ПЕРЕКАЧКИ – 
топливный насос для перекач-
ки топлива из одной группы 
баков в др. В основном это 
малогабаритные электрич. на-
сосы с центробежной крыль-
чаткой. 

НАСОС ПЕРЕКАЧУВАН-
НЯ – паливний насос для пе-
рекачування палива з однієї 
групи баків до ін. Здебільшого 
це малогабаритні електрич. 
насоси з відцентровою криль-
чаткою.  

НАСОС ПЛУНЖЕРНЫЙ – 
объёмный насос, в к-ром жид-
кость подаётся в напорный 
трубопровод в результате пе-
риодич. изменения объёма ра-
бочей полости качающего узла. 
Н.п. получили большое рас-
пространение как топливные 
насосы для турбокомпрессор-
ных авиац. двигателей и для 
самолётных гидравлич. систем. 
Могут создавать высокие дав-
ления (до 300 кг/см2), поэтому 
они наз. ещё насосами высо-
кого давления. 

НАСОС ПЛУНЖЕРНИЙ – 
об’ємний насос, у якому рідина 
подається до напірного трубо-
проводу в результаті періодич. 
зміни обсягу робочої порожни-
ни вузла, що качає.  

Н.п. отримали значне по-
ширення як паливні насоси для 
турбокомпресорних авіац. дви-
гунів і для літакових гідравліч. 
систем. 

Можуть створювати висо-
кий тиск (до 300 кг/см2), тому 
вони ще наз. насосами високо-
го тиску.  

НАСОС ПОДКАЧКИ 
ТОПЛИВНЫЙ – насос, к-рый 
явл. одним из основных эле-
ментов системы питания топ-
ливом и предназнач. для по-
вышения давления на входе в 

НАСОС ПІДКАЧУВАН-
НЯ ПАЛИВНИЙ – насос, 
який є одним з основних еле-
ментів системи живлення па-
ливом і признач. для підви-
щення тиску на вході в основ-
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основной топливный насос с 
целью предотвращения кавита-
ции при работе последнего и 
увеличения высотности топлив-
ной системы. В системах пита-
ния топливом авиац. ГТД обыч-
но в качестве насосов подкачки 
примен. центробежные насосы. 

ний паливний насос для запо-
бігання кавітації при роботі 
останнього і збільшення ви-
сотності паливної системи.  
У системах живлення паливом 
авіац. ГТД зазвичай як насоси 
підкачування застосов. від-
центрові насоси.  

НАСОС ПОДПИТКИ – см. 
Система смазки двигателя 
короткозамкнутая. 

НАСОС ПІДЖИВЛЕННЯ – 
див. Система змащення дви-
гуна короткозамкнена.  

НАСОС ПУСКОВОЙ ТОП-
ЛИВНЫЙ – агрегат, предназ-
нач. для подачи пускового или 
основного топлива к пусковым 
форсункам при запуске авиац. 
ГТД. В качестве н.п.т. обычно 
примен. шестерёнчатый или 
коловратный насос. 

НАСОС ПУСКОВИЙ 
ПАЛИВНИЙ – агрегат, при-
знач. для подачі пускового або 
основного палива до пускових 
форсунок при запуску авіац. 
ГТД. Як н.п.п. зазвичай засто-
сов. шестерінчастий або коло-
воротний насос.  

НАСОС ТОПЛИВНЫЙ – 
агрегат топливной системы, 
предназнач. для подачи топли-
ва к авиац. двигателю, соз-
дания повышенного давления 
во всасывающем трубопроводе 
и перемещения топлива из од-
ной группы баков в другую. 
Делятся на объёмные (шесте-
рёнчатые, коловратные, плун-
жерные, поршневые) и лопа-
точные (центробежные и осе-
вые). Лопаточные н.т. использ. 
для подкачки и перекачки топ-
лива. На современных авиац. 
двигателях примен., как пр., 
плунжерные н.т., обладающие 
большой производительностью 
и высокой напорностью. 

НАСОС ПАЛИВНИЙ – 
агрегат паливної системи, при-
знач. для подачі палива до  
авіац. двигуна, створення під-
вищеного тиску у всмокту-
вальному трубопроводі і пере-
міщення палива з однієї групи 
баків до ін.  

Поділ. на об’ємні (шесте-
рінчасті, коловоротні, плун-
жерні, поршневі) і лопатні 
(відцентрові й осьові).  

Лопатні н.п. використ. для 
підкачування і перекачування 
палива. На сучасних авіац. 
двигунах застосов. зазвичай 
плунжерні н.п., що мають ве-
лику продуктивність і високу 
напірність.  
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НАСОС ФОРСАЖНЫЙ 
ТОПЛИВНЫЙ – насос, явл. 
одним из основных элементов 
форсажной топливной системы 
и предназнач. для подачи топ-
лива к форсункам форсажной 
камеры. В качестве н.ф.т. обыч-
но примен. плунжерный или 
шестерёнчатый топливный насос 
с приводом от ротора двигателя. 

НАСОС ФОРСАЖНИЙ 
ПАЛИВНИЙ – насос, який є 
одним з основних елементів 
форсажної паливної системи і 
признач. для подачі палива до 
форсунок форсажної камери. 
Як н.ф.п. зазвичай застосов. 
плунжерний або шестерін-
частий паливний насос із при-
водом від ротора двигуна. 

НАСОС ШЕСТЕРЁНЧА-
ТЫЙ – объёмный насос, в 
к-ром перемещение жидкости 
совершается впадинами поме-
щённых в корпусе шестерён. 
Н.ш. широко примен. в систе-
мах смазки и питания топли-
вом авиац. двигателей, в мас-
лозаправочных у-ствах и гид-
роприводах. Н.ш. наз. также 
зубчатым. 

НАСОС ШЕСТЕРІН-
ЧАСТИЙ – об’ємний насос, у 
якому переміщення рідини 
здійсн. западинами поміщених 
у корпусі шестерень.  

Н.ш. широко застосов. у си-
стемах змащення та живлення 
паливом авіац. двигунів, у мас-
лозаправних пр-ях і гідропри-
водах. Н.ш. наз. також зуб-
частим. 

НАСТАВЛЕНИЕ ПО МЕ-
ТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ 
СЛУЖБЕ – документ, опред. 
назнач. и задачи метеослужбы, 
основные положения по орга-
низации и проведению метео-
рологич. обеспеч. полётов, 
права и обязанности должност-
ных лиц службы. 

НАСТАНОВА З МЕТЕО-
РОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ – 
документ, що визнач. признач. 
й завдання метеослужби, ос-
новні положення організації та 
проведення метеорологіч. за-
безпеч. польотів, права й 
обов’язки посадовців служби. 

НАСТАВЛЕНИЕ ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛЁ-
ТОВ – документ, опред. ос-
новные положения организа-
ции, подготовки и выполнения 
полётов на ЛА. Н. по п.п. оп-
ред. классификацию полётов, 
обязанности лётнего состава и 

НАСТАНОВА ЩОДО 
ЗДІЙСНЕННЯ ПОЛЬОТІВ – 
документ, що визначає основні 
положення організації, підго-
товки й виконання польотів на 
ЛА. Н. щодо з.п. визначає кла-
сифікацію польотів, обов’язки 
льотного складу та порядок 
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порядок допуска его к полётам, 
организацию полётов и руко-
водство ими на сухопутных и 
морских аэродромах, общие пра-
вила подготовки выполнения 
всех видов полётов и перелётов, 
а также порядок их обеспеч. 

допуску його до польотів, ор-
ганізацію польотів і керівницт-
во ними на сухопутних і мор-
ських аеродромах, загальні пра-
вила підготовки виконання всіх 
видів польотів та перельотів, а 
також порядок їх забезпеч. 

НАСТАВЛЕНИЕ ПО 
ТЫЛУ АВИАЦИИ – свод 
указаний по основам организа-
ции и работы авиац. тыла в раз-
личных видах боевых действий 
авиац. частей и соединений. В 
Н. по т.а. излагаются вопросы 
назнач. и принципиальной орга-
низации органов тыла; организа-
ции аэродромного, мат.-технич. 
и мед. обеспеч. в различных 
видах боя, условиях местности и 
времени года. 

НАСТАНОВА ЩОДО 
ТИЛУ АВІАЦІЇ – зведення 
вказівок з основ організації та 
роботи авіац. тилу в різних 
видах бойових дій авіац. час-
тин і з’єднань.  

У Н. щодо т.а. викладено 
питання признач. і принципо-
вої організації органів тилу; 
організації аеродромного, мат.-
техніч. і мед. забезпеч. в різних 
видах бою, умовах місцевості 
та порах року. 

НАСТАВЛЕНИЕ ПО 
ШТУРМАНСКОЙ СЛУЖБЕ – 
руководство для личного сос-
тава ВС, в к-ром излагаются 
организация работы штурманс-
кой службы, права и обязан-
ности должностных лиц, воп-
росы штурманской подготовки 
к полётам, правила их выпол-
нения и штурманского обеспеч. 
боевых действий авиации. 

НАСТАНОВА ЩОДО 
ШТУРМАНСЬКОЇ СЛУЖ-
БИ – керівництво для особо-
вого складу ПС, у якому ви-
кладено організацію роботи 
штурманської служби, права та 
обов’язки посадовців, питання 
штурманської підготовки до 
польотів, правила їх виконання 
та штурманського забезпеч. 
бойових дій авіації. 

НАСТРОЙКА РАДИО-
ПРИЁМНИКА – у-ка перемен-
ных ёмкостей и индуктивностей 
контуров приёмника в такое 
положение, при к-ром достига-
ется наибольшая громкость при-
ёма выбранной радиостанции.  

НАСТРОЙКА РАДІО-
ПРИЙМАЧА – у-ка змінних 
ємностей й індуктивностей 
контурів приймача в поло-
ження, за якого досягається 
найбільша гучність приймання 
вибраної радіостанції. 
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НАСТРОЙКА РЕГУЛЯ-
ТОРА – внешнее воздействие, 
прикладываемое к регулятору с 
целью задания ему определён-
ного значения регулируемого 
параметра. 

НАСТРОЙКА РЕГУЛЯ-
ТОРА – зовнішня дія, прик-
ладена до регулятора для зав-
дання йому певного значення 
регульованого параметра. 

НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 
(КОНТРНАСТУПАТЕЛЬ-
НАЯ) ОПЕРАЦИЯ – форма 
военных действий, являющаяся 
совокупностью согласованных 
и взаимосвязанных по цели, за-
дачам, месту и времени сраже-
ний, боёв, ударов, манёвров, про-
водимых объединением воору-
жённых сил по единому замыс-
лу и плану для разгрома группи-
ровок противника и овладения 
определёнными р-нами занятой 
им территории с важными объ-
ектами на ней. 

НАСТУПАЛЬНА 
(КОНТРНАСТУПАЛЬНА) 
ОПЕРАЦІЯ – форма воєнних 
дій, що є сукупністю узгодже-
них і взаємопов’язаних за ме-
тою, завданням, місцем і часом 
битв, боїв, ударів, маневрів, які 
проводяться об’єднанням ЗС за 
єдиним задумом і планом для 
розгрому угруповань против-
ника та оволодіння певними  
р-нами зайнятої ним території з 
важливими об’єктами, розта-
шованими на ній. 

НАСТУПАТЕЛЬНЫЙ 
БОЙ – бой, к-рый примен. с 
целью разгрома противодейст-
вующей тактич. группировки 
противника, овладения важны-
ми р-нами (рубежами, объекта-
ми) и создание благоприятных 
условий для дальнейших дей-
ствий. 

НАСТУПАЛЬНИЙ БІЙ – 
бій, який застосов. для розгро-
му протидіючого тактич. угру-
повання противника, ово-
лодіння важливими р-нами 
(рубежами, об’єктами) та ство-
рення сприятливих умов для 
подальших дій. 

НАСТУПЛЕНИЕ, -я, с. – 
основной вид боевых действий 
войск (сил), к-рый осущ. путём 
проведения операций, боёв и 
др. форм военных действий и 
заключ. в поражении против-
ника всеми имеющимися сред-
ствами, решительной атакой, 

НАСТУП, -у, ч. – основний 
вид бойових дій військ (сил), 
який здійсн. шляхом проведен-
ня операцій, боїв та ін. форм 
воєнних дій і полягає в ура-
женні противника всіма наяв-
ними засобами, рішучою ата-
кою, стрімким просуванням 
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стремительным продвижением 
войск в глубину его располо-
жения, уничтожении (взятии в 
плен) живой силы, захвате ору-
жия, военной техники и наме-
ченных р-нов (рубежей) мест-
ности с целью разгрома про-
тивника и овладения важными 
р-нами (рубежами, объектами). 

військ углиб його розта-
шування, знищенні (взятті у 
полон) живої сили, захопленні 
зброї, військової техніки і на-
мічених р-нів (рубежів) місце-
вості для розгрому противника 
та оволодіння важливими  
р-нами (рубежами, об’єктами). 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВА-
ТЕЛЬСКАЯ РАБОТА В ВО-
ЕННОЙ СФЕРЕ – комплекс 
теоретич. и эксперимент. иссле-
дований, внедрённых за единой 
исходной задачей с целью ре-
шения актуальных проблем во-
енной теории и практики. Ос-
новная форма научной и научно-
технич. деятельности в ВС. 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА 
РОБОТА У ВІЙСЬКОВІЙ 
СФЕРІ – комплекс теоретич. 
та експеримент. досліджень, за-
проваджених за єдиним вихід-
ним завданням для вирішення 
актуальних проблем військової 
теорії та практики. Основна 
форма наукової та науково-
техніч. діяльності у ЗС. 

НАЧАЛО БОЕВОГО ПУ-
ТИ – хорошо видимый с само-
лёта ориентир, находящийся в 
р-не цели, от к-рого проклады-
вается линия пути на цель, оп-
ред. боевой магнитный путевой 
угол, а также начинается при-
целивание для бомбометания. 

ПОЧАТОК БОЙОВОГО 
ШЛЯХУ – добре видимий з лі-
така орієнтир, що перебуває в  
р-ні цілі, від якого прокладаєть-
ся лінія шляху на ціль, визнач. 
бойовий магнітний шляховий 
кут, а також починається приці-
лювання для бомбометання. 

НАЧАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ – 
положение самолёта-торпедо-
носца в момент обнаружения 
им атакуемого корабля против-
ника. Н.п. опред. курсовым 
углом и дистанцией между 
кораблём и самолётом. 

ПОЧАТКОВА ПОЗИЦІЯ – 
положення літака-торпедо-
носця в момент виявлення ним 
корабля противника, що атаку-
ється. П.п. визнач. курсовим 
кутом і дистанцією між кораб-
лем і літаком. 

НЕВЕСОМОСТЬ, -и, ж. – 
физич. состояние тела, на к-рое 
не действуют силы притяжения 
и ускорения. Н. – наиболее спе-

НЕВАГОМІСТЬ, -і, ж. – 
фізич. стан тіла, на яке не діють 
сили притягання та приско-
рення. Н. – найбільш специфіч. 
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цифич. фактор космич. полёта, 
к-рый вне его м. б. получен весь-
ма кратковременно (около 1 мин) 
при полёте на самолёте по пара-
боле невесомости. Как показали 
полёты первых космонавтов, н. 
не мешает норм. жизнедеятель-
ности и работоспособности.  

чинник косміч. польоту, який 
поза ним м. б. отриманий досить 
короткочасно (прибл. 1 хв) під 
час польоту на літаку за пара-
болою невагомості. Як показа-
ли польоти перших космонав-
тів, н. не заважає норм. життє-
діяльності та працездатності. 

НЕЙТРАЛИТЕТ, -а, м. – 
особый международно-правовой 
статус государства после заявле-
ния его о неучастии в конкрет-
ном конфликте (войне) на сторо-
не любого государства и самос-
тоятельно или заявления госу-
дарства о долге не участвовать в 
возможных военных конфлик-
тах между государствами, не 
входить в военные блоки (со-
юзы) и не предоставлять свою 
территорию для иностранных 
войск и военных баз. 

НЕЙТРАЛІТЕТ, -у, ч. – 
особливий міжнародно-право-
вий статус держави після заяви 
її про неучасть у конкретному 
воєнному конфлікті (війні) на 
боці будь-якої держави та са-
мостійно або заяви держави 
про обов’язок не брати участь 
у можливих воєнних конф-
ліктах між державами, не вхо-
дити до військових блоків (со-
юзів) і не надавати свою тери-
торію для іноземних військ і 
військових баз. 

НЕЙТРАЛЬНАЯ ЗОНА – 
территория, к-рая в силу меж-
дународных договоров не м. б. 
местом военных действий или 
базой для военных операций. 

НЕЙТРАЛЬНА ЗОНА – 
територія, яка в силу міжна-
родних договорів не м. б. міс-
цем воєнних дій або базою для 
воєнних операцій. 

НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ – 
1. Территория и внутренние воды 
нейтральных и невоюющих го-
сударств в период войны. 
2. Нейтрализованные междуна-
родным договором морские 
просторы, к-рые не могут быть 
использ. для ведения или под-
готовки военных действий. 
3. Усл., не закреплённое в меж-
дународном праве, наименова-
ние вод открытого моря. 

НЕЙТРАЛЬНІ ВОДИ –  
1. Територія та внутрішні води 
нейтральних і невоюючих дер-
жав у період війни.  

2. Нейтралізовані міжнарод-
ним договором морські прос-
тори, які не можуть бути вико-
рист. для ведення або підго-
товки воєнних дій.  

3. Ум., не закріплене в між-
народному праві, наймену-
вання вод відкритого моря. 
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НЕРВЮРА, -ы, ж. – эле-
мент поперечного набора кры-
ла (или оперения), к-рый обес-
печ. заданную форму и жёст-
кость профиля крыла и переда-
ёт местные нагрузки на стенки 
лонжеронов и обшивку. 

НЕРВЮРА, -и, ж. – еле-
мент поперечного набору кри-
ла (або оперення), який забез-
печ. задану форму та жорст-
кість профілю крила і передає 
місцеві навантаження на стінки 
лонжеронів і обшивку. 

НЕУРАВНОВЕШЕН-
НОСТЬ ВИНТА АЭРОДИ-
НАМИЧЕСКАЯ – неуравно-
вешенность винта, при к-рой 
аэродинамич. силы, развивае-
мые отдельными лопастями, не 
лежат в одной плоскости. 

НЕЗРІВНОВАЖЕНІСТЬ 
ГВИНТА АЕРОДИНАМІЧ-
НА – незрівноваженість гвин-
та, за якої аеродинаміч. сили, 
що розвиваються окремими 
лопатями, не лежать в одній 
площині. 

НЕУРАВНОВЕШЕН-
НОСТЬ ВИНТА ВЕСОВАЯ – 
неуравновешенность винта, обу-
словленная отклонением ц. т. 
винта от оси его вращения. 

НЕЗРІВНОВАЖЕНІСТЬ 
ГВИНТА ВАГОВА – незрів-
новаженість гвинта, обумовле-
на відхиленням ц. в. гвинта від 
осі його обертання. 

НЕУРАВНОВЕШЕН-
НОСТЬ ВИНТА МОМЕНТ-
НАЯ – неуравновешенность 
винта, при к-рой направление 
силы тяги винта не совпадает с 
осью вращения. 

НЕЗРІВНОВАЖЕНІСТЬ 
ГВИНТА МОМЕНТАЛЬНА – 
незрівноваженість гвинта, за 
якої напрямок сили тяжіння 
гвинта не збігається з віссю 
обертання. 

НЕУРАВНОВЕШЕН-
НОСТЬ РОТОРА ДИНАМИ-
ЧЕСКАЯ – неуравновешен-
ность ротора, напр., ротора комп-
рессора, ротора турбины, вы-
зываемая наличием неурав-
новешенного момента центро-
бежных сил инерции вращаю-
щихся масс. 

НЕЗРІВНОВАЖЕНІСТЬ 
РОТОРА ДИНАМІЧНА – 
незрівноваженість ротора,  
напр., ротора компресора, ро-
тора турбіни, спричинена на-
явністю незрівноваженого мо-
менту відцентрових сил інерції 
мас, що обертаються. 

НЕУРАВНОВЕШЕН-
НОСТЬ РОТОРА СТАТИ-
ЧЕСКАЯ – неуравновешен-
ность ротора, напр., ротора 

НЕЗРІВНОВАЖЕНІСТЬ 
РОТОРА СТАТИЧНА – не-
зрівноваженість ротора, напр., 
ротора компресора, ротора 
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компрессора, ротора турбины, 
вызываемая смещением ц. т. 
массы ротора или его элемента 
на нек-рое расстояние от оси 
вращения. В этом случае при 
вращении ротора возникает 
неуравновешенная центробеж-
ная сила инерции, вращающаяся 
вместе с ротором и нагружа-
ющая его опоры. Степень н.р.с. 
хар-ется т. н. дисбалансом. 

турбіни, спричинена зміщен-
ням ц. в. маси ротора або його 
елемента на певну відстань від 
осі обертання. В цьому випад-
ку при обертанні ротора вини-
кає незрівноважена відцентро-
ва сила інерції, що обертається 
разом з ротором і навантажує 
його опори.  

Ступінь н.р.с. хар-ється т. з. 
дисбалансом. 

НЕУСТОЙЧИВОСТЬ 
КОЛЕБАТЕЛЬНАЯ – свойст-
во самолёта, предоставленного 
самому себе, состоящие в по-
переменном изменении крена и 
скольжении. Н.к. возникает 
при боковой неустойчивости 
самолёта, являющейся следст-
вием негармоничного соотно-
шения между путевой и попе-
речной устойчивостью (недос-
таточная путевая и излишняя 
поперечная устойчивость). При 
этом возмущённое движение 
скольжения, возникшее при 
случайном появлении крена, 
вызывает появление большого 
восстанавливающего момента 
крена, к-рый создаёт противо-
положные крен и скольжение. 
Н.к. м. б. прекращена вмеша-
тельством лётчика в управле-
ние самолётом. 

НЕСТІЙКІСТЬ КОЛИ-
ВАЛЬНА – властивість неке-
роваого літака, що полягає в 
поперемінній зміні крену і ков-
занні.  

Н.к. виникає при бічній не-
стійкості літака, що є наслід-
ком негармонійного співвід-
ношення між шляховою і по-
перечною стійкістю (недостат-
ня шляхова і надлишкова по-
перечна стійкість).  

При цьому збурений рух 
ковзання, що виник при випад-
ковій появі крену, спричиняє 
появу великого відновного 
моменту крену, який створює 
протилежні крен і ковзання. 

Н.к. м. б. припинена втру-
чанням льотчика в керування 
літаком. 

НЕУСТОЙЧИВОСТЬ 
СПИРАЛЬНАЯ – свойство 
самолёта, предоставленного са-
мому себе, автоматически пе-

НЕСТІЙКІСТЬ СПІ-
РАЛЬНА – властивість неке-
рованого літака автоматично 
переходити з крену з ковзан-
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реходить из крена со сколь-
жением в спираль. Н.с. возни-
кает при боковой неустойчи-
вости самолёта, являющейся 
следствием негармоничного со-
отношения между путевой и 
поперечной устойчивостью 
(недостаточная поперечная и 
излишняя путевая устойчи-
вость). При этом скольжение, 
возникшее при случайном по-
явлении крена, быстро пре-
кращается, в результате чего 
крен продолжает увеличи-
ваться и самолёт, разворачива-
ясь, входит в спираль. Вывод 
из спирали производ. лётчик. 

ням у спіраль. Н.с. виникає при 
бічній нестійкості літака, що є 
наслідком негармонійного спів-
відношення між шляховою і 
поперечною стійкістю (недос-
татня поперечна і надлишкова 
шляхова стійкість).  

При цьому ковзання, що ви-
никло при випадковій появі 
крену, швидко припиняється, 
внаслідок чого крен продовжує 
збільшуватися і літак, оберта-
ючись, входить у спіраль.  

Виведення зі спіралі здійсн. 
пілот. 

НИВЕЛИР, -а, м. – геоде-
зич. инструмент, служащий для 
геометрич. нивелирования. При 
помощи н. м. б. найдено пре-
вышение одной точки местно-
сти над др. Основными частя-
ми н. явл. уровень и визирное 
приспособл. в виде зрительной 
трубы. По конструкции разли-
чают н., имеющие соединён-
ную с уровнем трубу, к-рую 
можно перекладывать в лагерах 
(опорах), и глухие н., у к-рых 
труба и уровень наглухо соеди-
нены с корпусом. В авиации н. 
примен. для проверки регули-
ровки самолётов при их сборке. 

НІВЕЛІР, -а, ч. – геодезич. 
інструмент, що слугує для гео-
метрич. нівелювання. За допо-
могою н. м. б. знайдено пере-
вищення однієї точки місцево-
сті над ін. Основними части-
нами н. є рівень і візирне при-
стосув. у вигляді зорової тру-
би. За конструкцією розріз-
няють н., що мають з’єднану з 
рівнем трубу, яку можна пере-
кладати в лагерах (опорах), і 
глухі н., у яких труба і рівень 
наглухо сполучені з корпусом. 
У авіації н. застосов. для пере-
вірки регулювання літаків при 
їх складанні. 

НИВЕЛИРОВКА САМО-
ЛЁТА – проверка регулировки 
самолёта с помощью нивелира, 
к-рым измеряется превышение 
нивелировочных точек конст-

НІВЕЛЮВАННЯ ЛІТАКА – 
перевірка регулювання літака 
за допомогою нівеліра, яким 
вимірюється перевищення ні-
велювальних точок конструкції 
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рукции самолёта. Результаты 
измерения сверяют с табл. ре-
гулировочных данных само-
лёта. Для н.с. он устанавл. в 
регулировочное положение с 
помощью нивелира так, чтобы 
его поперечная и продольная 
оси находились в горизонт. 
плоскости. Н.с. обычно сопро-
вождается его обмером в плане 
с целью проверки правильнос-
ти сборки всего самолёта. 

літака. Результати вимірюван-
ня звіряють із табл. регулю-
вальних даних літака. Для н.л. 
він встановл. в регулювальне 
положення за допомогою ніве-
ліра так, щоб його поперечна і 
поздовжня осі перебували в 
горизонт. площині. Н.л. зазви-
чай супроводжується його об-
міром у плані для перевірки 
правильності складання всього 
літака. 

НИЗКОПЛАН, -а, м. – са-
молёт-моноплан с крылом, 
расположенным в нижней час-
ти фюзеляжа. 

НИЗЬКОПЛАН, -у, ч. – лі-
так-моноплан із крилом, роз-
ташованим у нижній частині 
фюзеляжу. 

НИКЕЛИРОВАНИЕ, -я, с. – 
декоративное и антикоррозион-
ное покрытие металлов слоем 
никеля. 

НІКЕЛЮВАННЯ, -я, с. – 
декоративне й антикорозійне 
покриття металів шаром нікелю. 

НИППЕЛЬ, -я, м. – арма-
турная деталь, с помощью 
к-рой конец трубопровода плот-
но присоединяется к штуцеру 
посредством накидной гайки. 

НІПЕЛЬ, -я, ч. – арматурна 
деталь, за допомогою якої кі-
нець трубопроводу щільно 
приєднується до штуцера за 
допомогою накидної гайки. 

НОГА ШАССИ – одна из 
опор самолёта, составляющих 
шасси. Н.ш. состоит из колеса 
(или колеса и поплавка), стой-
ки, амортизатора и подкосов. 
Н.ш., расположенные вблизи 
ц. т. самолётов и восприни-
мающие большую часть его 
веса, наз. главными. 

НОГА ШАСІ – одна з опор 
літака, що складають шасі. 
Н.ш. складається з колеса (або 
колеса і поплавця), стояка, 
амортизатора і підкосів. Н.ш., 
які розташовані поблизу ц. в. 
літаків і сприймають значну 
частину його ваги, наз. го-
ловними. 

НОМОГРАММА, -ы, ж. – 
графич. изображение матема-
тич. зависимости. С помощью 
н. можно, не производя вычис-

НОМОГРАМА, -и, ж. – 
графіч. зображення математич. 
залежності. За допомогою н. 
можна, не проводячи обчис-
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лений, получать решения урав-
нений, для к-рых н. построена. 
Н. широко примен. в базисных 
прицелах, радиотехнич. систе-
мах и др. у-ствах и системах 
для бомбометания, возд. стрель-
бы, самолётовождения и т. д. 

лень, отримувати розв’язки рів-
нянь, для яких н. побудовано. Н. 
широко застосов. в базисних 
прицілах, радіотехніч. системах 
та ін. пр-роях і системах для 
бомбометання, повітр. стрільби, 
літаководіння тощо. 

НОРМАЛИЗАЦИЯ, -и, ж. – 
термич. обработка стали путём 
нагревання её на 30–50 °С вы-
ше критич. точки с последую-
щим охлаждением на воздухе. 
В изделии, подвергшемся горя-
чей пластической деформации 
(ковке, штамповке, прокатке), в 
результате н. выравниваются ос-
таточные внутренние напряже-
ния. Н. может иметь самостоя-
тельное значение как основная и 
окончательная термич. опера-
ция, заменяющая отжиг, тре-
бующий длительного времени. 

НОРМАЛІЗАЦІЯ, -ї, ж. – 
терміч. обробка сталі шляхом 
нагрівання її на 30–50 °С вище 
критич. точки з подальшим 
охолодженням у повітрі. У ви-
робі, що піддався гарячій плас-
тичній деформації (куванню, 
штампуванню, прокатці), в 
результаті н. вирівнюються 
залишкові внутрішні напруги. 
Н. може мати самостійне зна-
чення як основна і остаточна 
терміч. операція, яка замінює 
відпал, що вимагає тривалого 
часу. 

НОРМЫ ПРОЧНОСТИ 
САМОЛЁТА – свод обяза-
тельных положений, регламен-
тирующих величины внешних 
нагрузок на самолёт и его эле-
менты для расчёта на проч-
ность и для статич. и динамич. 
испытаний. 

НОРМИ МІЦНОСТІ ЛІ-
ТАКА – зведення обов’яз-
кових положень, що регламен-
тують величини зовнішніх 
навантажень на літак і його 
елементи для розрахунку на 
міцність і для статич. і дина-
міч. випробувань. 

НОСОК КРЫЛА – перед-
няя часть крыла до первого 
лонжерона или до первой стен-
ки крыла. 

НОСОК КРИЛА – передня 
частина крила до першого  
лонжерона або до першої стін-
ки крила. 

НОЧЬ ПОЛЯРНАЯ – про-
межуток времени, в течение 
к-рого Солнце не восходит. 
Чем выше широта места (начи-

НІЧ ПОЛЯРНА – промі-
жок часу, протягом якого Сон-
це не сходить. Що вища широ-
та місця (починаючи з 66,5°), 
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ная с 66,5°), тем больше про-
должительность н.п., к-рая 
достигает 176 суток на Сев. по-
люсе и 189 – на Южн. 

то більша тривалість н.п., яка 
досягає 176 діб на Півн. полюсі 
і 189 – на Півд. 

НУТАЦИЯ, -и, ж. – не-
большие (до 9,2") периодич. 
колебания земной оси, вызыва-
емые изменениями силы при-
тяжения Луны. Вследствие н. 
полюс Земли описывает эллипс, 
большая ось к-рого 18", а ма-
лая 14". Период полного обра-
щения по этому эллипсу сос-
тавляет 18,7 года. 

НУТАЦІЯ, -ї, ж. – незначні 
(до 9,2") періодич. коливання 
земної осі, спричинені змінами 
сили притягання Місяця.  

Внаслідок н. полюс Землі 
описує еліпс, велика вісь якого 
18", а мала 14".  

Період повного обертання 
за цим еліпсом становить  
18,7 року. 

 
 
 

О 
 

ОБВАЛОВАНИЕ ДЛЯ 
САМОЛЁТА – индивидуаль-
ное защитное сооружение из 
грунта, устраиваемое на мес-
тах стоянок для защиты само-
лётов от осколков разорвав-
шихся авиац. бомб, арт. сна-
рядов и пушечно-пулемёт-
ного огня.  

ОБВАЛУВАННЯ ДЛЯ ЛІ-
ТАКА – індивідуальна захисна 
споруда з ґрунту, що розташо-
вується на місцях стоянок для 
захисту літаків від уламків ро-
зірваних авіац. бомб, арт. снаря-
дів та гарматно-кулеметного 
вогню. 

ОБГОРАНИЕ КЛАПА-
НА – местное разрушение 
кромки или рабочей фаски кла-
пана, вызываемое выгоранием 
части металла вследствие пере-
грева. Для аналогич. разруше-
ния седла клапана примен. 
термин «выгорание седла».  

ОБГОРЯННЯ КЛАПАНА – 
місцеве руйнування кромки або 
робочої фаски клапана, що 
спричиняється вигорянням час-
тини металу внаслідок перегрі-
ву. Для аналогіч. руйнування 
сідла клапана застосов. термін 
«вигоряння сідла». 
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ОБГОРАНИЕ ПОРШНЯ – 
местное разрушение поверх-
ности головки поршня, вызы-
ваемое перегревом, газовой 
коррозией или детонаци-
онным сгоранием.  

ОБГОРЯННЯ ПОРШНЯ – 
місцеве руйнування поверхні 
головки поршня, що спричи-
няється перегрівом, газовою 
корозією або детонаційним зго-
рянням. 

ОБГОРАНИЕ ЭЛЕКТ-
РОДОВ – разрушение элект-
родов свечи, вызываемое 
температурными условиями, 
электроэрозией и т. п.  

ОБГОРЯННЯ ЕЛЕКТРО-
ДІВ – руйнування електродів 
свічки, що спричиняється темпе-
ратурними умовами, електро-
ерозією і т. ін. 

ОБДУВКА ВИНТА КО-
САЯ (РЕЖИМ КОСОЙ 
ОБДУВКИ) – поступатель-
ное движение возд. винта под 
углом атаки, образованным 
плоскостью вращения втулки 
винта и направлением вектора 
набегающего потока, или, что 
то же самое, осью вращения 
втулки и перпендикуляром к 
вектору потока. При о.в.к. 
полная аэродинамич. сила и 
вектор аэродинамич. реактив-
ного момента отклоняются от 
оси вращения. О.в.к. у порш-
невого самолёта получается 
при скольжении на крыло или 
при вращении и колебании 
самолёта около поперечной 
оси. Косая обдувка у несуще-
го винта вертолёта получается 
при полёте с горизонт. ско-
ростью. В этом случае лопас-
ти несущего винта работают в 
поле скоростей с различными 
направлениями и величиной 
набегающего потока, что вы-

ОБДУВКА ГВИНТА НАВ-
СКІСНА (РЕЖИМ НАВСКІС-
НОЇ ОБДУВКИ) – поступаль-
ний рух повітр. гвинта під кутом 
атаки, утвореним площиною 
обертання втулки гвинта і на-
прямком вектора набігаючого 
потоку, або, що те саме, віссю 
обертання втулки і перпендику-
лярів до вектора потоку.  

За о.г.н. повна аеродинаміч. 
сила і вектор аеродинаміч. реак-
тивного моменту відхиляються 
від осі обертання.  

О.г.н. у поршневого літака 
виходить при ковзанні на крило 
або при обертанні і коливанні 
літака навколо поперечної осі. 

Навскісна обдувка гвинта-
носія вертольота виходить при 
польоті з горизонт. швидкістю. 
У цьому випадку лопаті гвинта-
носія працюють у полі швид-
костей з різними напрямками і 
величиною набігаючого потоку, 
що спричиняє утворення неси-
метрич. аеродинаміч. сил.  
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зывает образование несим-
метрич. аэродинамич. сил. На 
вертолёте эти силы создают 
опрокидывающие моменты. 
Для ликвидации данного яв-
ления лопасти несущего винта 
вертолёта имеют шарнирное 
крепление к втулке. 

На вертольоті ці сили ство-
рюють перекидні моменти.  

Для ліквідації цього явища 
лопаті гвинта-носія вертольота 
мають шарнірне кріплення до 
втулки. 

ОБДУВКА СИММЕТ-
РИЧНАЯ – обдувка тела по-
током (или движение тела в 
возд. среде), при к-рой вектор 
скорости потока (движения 
тела) лежит в плоскости сим-
метрии тела. 

ОБДУВКА СИМЕТРИЧНА – 
обдувка тіла потоком (або рух 
тіла в повітр. середовищі), за 
якої вектор швидкості потоку 
(рухи тіла) лежить у площині 
симетрії тіла. 

ОБЕДНЕНИЕ СМЕСИ – 
изменение состава топливно-
возд. смеси, характеризующе-
еся увеличением коэфф. из-
бытка воздуха. 

ЗБІДНЕННЯ СУМІШІ – 
зміна складу паливно-повітр. 
суміші, що хар-ється збіль-
шенням коеф. надлишку повітря. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕН-
НЫХ ДЕЙСТВИЙ – комп-
лекс мероприятий, к-рые ор-
ганизуются и осущ. с целью 
поддержания высокой боевой 
готовности войск (сил), сох-
ранения их боеспособности, 
создание благоприятных усло-
вий для организованного и 
своевременного вступления в 
бой и успешного выполнения 
поставленных задач, а также на 
запрет или предупреждения 
внезапного нападения про-
тивника и снижение эфф-сти 
его ударов. Выделяют операт. 
(боевое) обеспеч.; мат.-
технич., включающее технич. 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВОЄН-
НИХ ДІЙ – комплекс заходів, 
які організовуються та здійсн. 
для підтримання високої бойо-
вої готовності військ (сил), 
збереження їх боєздатності, 
створення сприятливих умов 
для організованого й своєчас-
ного вступу в бій та успішного 
виконання поставлених завдань, 
а також на заборону чи 
попередження раптового нападу 
противника і зниження еф-сті 
його ударів.  

Виокремлюють операт. (бо-
йове) забезпеч.; мат.-техніч., яке 
включає техніч. та тилове 
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и тыловое обеспеч.; мораль-
но-психологич. и мед. обеспеч. 

забезпеч.; морально-психологіч. 
і мед. забезпеч. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕ-
РИАЛЬНОЕ – система меро-
приятий по обеспеч. авиац. 
частей (соединений) мат. 
средствами для проведения 
боевых действий или боевой 
подготовки. О.м. явл. одним 
из решающих условий успеш-
ного ведения операций (бое-
вых действий) и составляет 
важнейшую обязанность ко-
мандования, штабов и орга-
нов тыла. Предусматривает 
снабжение воинских частей 
мат. средствами всех видов: 
боеприпасами, горючим и 
смазочными материалами, во-
оружением, технич. имущест-
вом, запасными частями, ре-
монтными материалами, транс-
портными и спец. передвиж-
ными средствами, продо-
вольствием и др. 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАТЕ-
РІАЛЬНЕ – система заходів 
щодо забезпеч. авіац. частин 
(з’єднань) мат. засобами для 
проведення бойових дій або 
бойової підготовки.  

З.м. є однією з вирішальних 
умов успішного ведення опера-
цій (бойових дій) і становить 
найважливіший обов’язок ко-
мандування, штабів і органів 
тилу.  

Передбач. постачання війсь-
кових частин мат. засобами всіх 
видів: боєприпасами, пальним і 
змащувальними матеріалами, 
озброєнням, техніч. майном, 
запасними частинами, ремонт-
ними матеріалами, транспорт-
ними і спец. пересувними засо-
бами, продовольством й ін. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛЁ-
ТОВ – комплекс мероприятий 
для успешного выполнения 
полётных заданий и достиже-
ния безопасности полётов. 
Включает морально-психоло-
гич., штурманское, инженерно-
авиац., аэродромно-технич., ра-
диотехнич., метеорологич., мед., 
поисково-спасательное, пара-
шютно-десантное, орнитологи-
ческое обеспеч., радиотех-

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛЬО-
ТІВ – комплекс заходів для ус-
пішного виконання польотних 
завдань та досягнення безпеки 
польотів. Включає морально-
психологіч., штурманське, інже-
нерно-авіац., аеродромно-тех-
ніч., радіотехніч., метеорологіч., 
мед., пошуково-рятувальне, 
парашутно-десантне, орнітоло-
гічне забезпеч., радіопротидії, 
забезпеч. зв’язком і навігац. 
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нич. противодействие, обес-
печ. связью и навигац. ин-
формацией, объективный 
контроль полётов и др. Также 
включает подготовку лётного 
и всего личного состава 
авиац. части к полётам. 

інформацією, об’єктивний конт-
роль польотів й ін.  

Також включає підготовку 
льотного та усього особового 
складу авіац. частини до польо-
тів. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛЁ-
ТОВ МЕДИЦИНСКОЕ – 
система мед. мероприятий, 
направленных на сохранение 
здоровья лётного состава, по-
вышение его работоспо-
собности и обеспеч. безопас-
ности полётов в различных 
условиях. О.п.м. на большие 
высоты предполаг. профилак-
тику высотной болезни, вы-
сотных болей, последствий 
взрывной декомпрессии и 
обеспеч. экипажей ЛА кисло-
родным питанием. 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛЬО-
ТІВ МЕДИЧНЕ – система мед. 
заходів, спрямованих на збере-
ження здоров’я льотного складу, 
підвищення його працездатності 
і забезпеч. безпеки польотів у 
різних умовах.  

З.п.м. на великі висоти пе-
редбач. профілактику висотної 
хвороби, висотних болів, нас-
лідків вибухової декомпресії і 
забезпеч. екіпажів ЛА кисневим 
живленням. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РА-
ДИАЦИОННОЙ, ХИМИ-
ЧЕСКОЙ, БИОЛОГИЧЕС-
КОЙ ЗАЩИТЫ ВОЙСК – 
комплекс мероприятий, к-рые 
организуются и осущ. с целью 
макс. уменьшения потерь 
войск (сил) при действиях в 
условиях радиацион., химич. 
и биологич. заражения, усиле-
ния их защиты от высокоточ-
ного и др. видов оружия, ис-
польз. аэрозолей, а также по-
ражения противника зажи-
гательным оружием. 

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАДІА-
ЦІЙНОГО, ХІМІЧНОГО, 
БІОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ 
ВІЙСЬК – комплекс заходів, які 
організовуються та здійсн. для 
макс. зменшення втрат військ 
(сил) під час дій в умовах ра-
діац., хіміч. і біологіч. заражен-
ня, посилення їх захисту від 
високоточної та ін. видів зброї, 
використ. аерозолів, а також 
ураження противника запалю-
вальною зброєю. 
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ОБЕЧАЙКА РАДИАТО-
РА – наружная обойма (обод), 
обхватывающая трубчатые 
соты радиатора и имеющая 
собственный объём для раз-
мещ. и циркуляции жидкости. 
О.р. служит корпусом радиа-
тора, на ней располагаются 
профили жёсткости, соедини-
тельные патрубки, узлы креп-
ления и др. арматура. В зави-
симости от формы радиатора 
о.р. м. б. цилиндрич., овальной, 
подковообразной и др. формы. 

ОБИЧАЙКА РАДІАТОРА – 
зовнішня обойма (обід), що об-
хоплює трубчасті стільники 
радіатора і має власний об’єм 
для розміщ. та циркуляції ріди-
ни.  

О.р. слугує корпусом радіа-
тора, на ній розташовують про-
філі жорсткості, з’єднувальні 
патрубки, вузли кріплення й ін. 
арматуру. Залежно від форми 
радіатора о.р. м. б. цилінд-
ричної, овальної, підковоподіб-
ної та ін. форми. 

ОБЖИМКА, -и, ж. – 
1. Инструмент, примен. при 
ковке для ускорения процесса 
вытяжки заготовки в стер-
жень и получения точного 
профиля. 2. Инструмент, при-
мен. при клёпке для нанесе-
ния удара и расклёпывания 
стержня заклёпки. 

ОБТИСКАЧ, -а, ч. – 1. Інст-
румент, що застосов. під час 
кування для прискорення проце-
су витягування заготовки в 
стрижень і отримання точного 
профілю. 2. Інструмент, що ви-
користовується при клепанні 
для завдання удару і розклепу-
вання стрижня заклепки. 

ОБЗОР СЕКТОРНЫЙ – 
режим работы радиолокац. 
станции, при к-ром излучение 
высокочастотной энергии и 
приём отражённых от объек-
тов импульсов происходит в 
заданном секторе (угле). О.с. 
обеспеч. реверсированием ан-
тенны или изменением поло-
жения отражателя антенны. 

ОГЛЯД СЕКТОРНИЙ – 
режим роботи станції радіо-
локації, за якого випромінюван-
ня високочастотної енергії і 
прийом відбитих від об’єктів 
імпульсів відбувається в зада-
ному секторі (куті).  

О.с. забезпеч. реверсуванням 
антени або зміною положення 
відбивача антени. 

ОБЛАКА, мн. – скопления 
взвешенных в атмосфере ка-
пель воды или ледяных крис-
таллов или смеси тех и др., 
возникших в результате кон-

ХМАРИ, мн. – скупчення за-
вислих в атмосфері крапель во-
ди або крижаних кристалів чи їх 
суміші, що виникли в результаті 
конденсації водяної пари.  
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денсации водяного пара. Сог-
ласно сущ. международной 
классификации, в основу к-рой 
положена высота и внешний 
вид о., они делятся на три 
основных класса или формы: 
кучевые о., состоящие из от-
дельных облачных масс, раз-
вивающихся в вертик. направ-
лении и растекающихся по 
горизонтали лишь во время их 
распадения; волнистые о., рас-
пространяющиеся в основном 
в горизонт. направлении; они 
могут разделяться на отдель-
ные пластины, волокна, ба-
рашки, чешуйки или хлопья 
либо представ. сплошной об-
лачный слой, нижняя поверх-
ность к-рого имеет волнистое 
строение; слоистообразные о., 
имеющие вид сплошного, 
сравнительно спокойного об-
лачного покрова. О. опред. сте-
пень сложности метеороло-
гич. условий полёта. Полёты в 
о. считаются наиболее слож-
ными, т.к. должны провод. по 
приборам, при этом не иск-
лючена вероятность встречи с 
опасными явлениями природы 
и нарушениями радиосвязи. 

Згідно з існуючою міжнарод-
ною класифікацією, в основу 
якої покладена висота і зовніш-
ній вигляд х., вони поділ. на три 
основні класи або форми: куп-
часті х., що складаються з окре-
мих хмарних мас, які розвива-
ються у вертик. напрямку і роз-
тікаються по горизонталі лише 
під час їх розпаду; хвилясті х., 
такі, що розповсюджуються 
переважно в горизонт. напрям-
ку; вони можуть розділятися на 
окремі пластини, волокна, ба-
ранчики, лусочки або пластівці 
або становити суцільний хмар-
ний шар, нижня поверхня якого 
має хвилясту будову; шарувато-
подібні х., що мають вигляд 
суцільного, порівняно спокійно-
го хмарного покриву.  

Х. визнач. ступінь складності 
метеорологіч. умов польоту. 

Польоти в х. вважаються 
найбільш складними, оскільки 
повинні провод. за приладами, 
при цьому не виключена ймові-
рність зустрічі з небезпечними 
явищами погоди і порушеннями 
радіозв’язку. 

ОБЛАСТЬ ДОЗВУКО-
ВАЯ – область больших до-
звуковых скоростей, соот-
ветств. числам М = 0,6 – 1. 

ОБЛАСТЬ ДОЗВУКОВА – 
область великих дозвукових 
швидкостей, що відповідають 
числам М = 0,6 – 1. 

ОБЛАСТЬ ЗАКРИТИ-
ЧЕСКАЯ – 1. Область углов 

ОБЛАСТЬ ЗАКРИТИЧНА – 
1. Область кутів атаки крила 
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атаки крыла (самолёта), боль-
ших критич. угла атаки, т. е. 
угла атаки, соответств. макс. 
коэфф. подъёмной силы кры-
ла (самолёта), – закритич. об-
ласть углов атаки. 2. Область 
чисел М полёта (потока), пре-
вышающих критич. число М 
(см. Число М критическое), – 
закритич. область чисел М. 

(літака), більших від критич. 
кута атаки, тобто кути атаки, які 
відповідають макс. коеф. під-
німальної сили крила (літака), – 
закритич. область кутів атаки. 
2. Область чисел М польоту 
(потоку), що перевищують кри-
тич. число М (див. Число М 
критичне), – закритич. область 
чисел М. 

ОБЛАСТЬ ОКОЛОЗВУ-
КОВАЯ (ТРАНСЗВУКО-
ВАЯ) – диапазон больших до-
звуковых скоростей и скорос-
тей, несколько превышающих 
скорость звука, т. е. такой диа-
пазон скоростей, к-рый охва-
тывает числа М, несколько мень-
шие и несколько большие ед.  

ОБЛАСТЬ БІЛЯЗВУКОВА 
(ТРАНСЗВУКОВА) – діапазон 
великих дозвукових швидкостей 
і швидкостей, які дещо переви-
щують швидкість звуку, тобто 
такий діапазон швидкостей, 
який охоплює числа М, дещо 
менші і більші за од. 

ОБЛАСТЬ РАДИОТЕХ-
НИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
РАБОЧАЯ – область, внутри 
к-рой возможно использ. дан-
ной системы с заданной точ-
ностью для целей самолёто-
вождения и бомбометания. 
Зависит от расстановки назем-
ных станций системы, профи-
ля местности и высоты по-
лёта самолёта (для УКВ-сис-
тем); обычно наносится на кар-
ту и явл. справочным пособием 
для командира и его штаба.  

ОБЛАСТЬ РАДІОТЕХ-
НІЧНОЇ СИСТЕМИ РОБОЧА – 
область, у середині якої мож-
ливе використ. даної системи із 
заданою точністю для цілей 
літаководіння і бомбометання. 

Залежить від розстановки на-
земних станцій системи, профі-
лю місцевості і висоти польоту 
літака (для УКВ-систем); зазви-
чай наноситься на карту і є до-
відковим посібником для ко-
мандира і його штабу. 

ОБЛЕДЕНЕНИЕ САМО-
ЛЁТА – отложение льда на 
поверхности самолёта при 
полёте в капельножидких или 
смешанных облаках при от-

ОБМЕРЗАННЯ ЛІТАКА – 
відкладення льоду на поверхні 
літака при польоті в краплинно-
рідких або змішаних хмарах за 
низьких т-р або в переохоло-
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рицательных т-рах или в пе-
реохлаждённом дожде, мок-
ром снеге и мороси. О.с. мо-
жет наблюдаться и на земле. 
Наиболее значительные отло-
жения льда отмечаются на 
передней кромке крыла, гори-
зонт. оперения, на отдельных 
частях фюзеляжа, остеклении 
кабины лётчика, на антеннах, 
приёмных трубках аэронави-
гац. приборов. На поршневых 
самолётах, кроме того, обле-
деневают винты, карбюрато-
ры, а на реактивных самолётах 
с ТРД – входные кромки диф-
фузоров, защитные сетки воз-
духозаборников, лопатки на-
правляющего аппарата и пер-
вой ступени осевого компрес-
сора. Обледенению подверга-
ется и вооружение самолёта 
(стволы пушек и пулемётов). 
При сильном о.с. происходит 
значительное ухудшение лёт-
ных хар-тик самолёта. При го-
ризонт. скорости полёта 700–
800 км/ч о.с. наблюдается 
редко, т. к. вследствие кине-
тич. нагрева т-ра поверхности 
самолёта обычно выше 0 ºС.  

дженому дощі, мокрому снігу та 
мряці.  

О.л. може спостерігатися і на 
землі. Найбільш значні відкла-
дення льоду з’являються на пе-
редньому ребрі крила, горизонт. 
оперення, на окремих частинах 
фюзеляжу, склінні кабіни піло-
та, на антенах, приймальних 
трубках аеронавігац. приладів. 

На поршневих літаках обмер-
зають гвинти, карбюратори, а на 
реактивних літаках з ТРД – вхід-
ні кромки дифузорів, захисні 
сітки повітрозабірників, лопатки 
напрямного апарата і першого 
ступеня осьового компресора.  

Обмерзання зазнає й озбро-
єння літака (стволи гармат і 
кулеметів).  

При сильному о.л. відбува-
ється значне погіршення льот-
них хар-тик літака.  

При горизонт. швидкості 
польоту 700–800 км/год о.л. 
спостерігається рідко, тому що 
внаслідок кінетич. нагрівання  
т-ра поверхні літака зазвичай 
вище 0 ºС. 

ОБЛУЧЕНИЕ УЛЬТРА-
ФИОЛЕТОВОЕ – освещение 
приборов, цифры и стрелки 
к-рых покрыты спец. пастой, 
лампами из чёрно-фиолето-
вого стекла, пропускающими 
ультрафиолетовые лучи, под 

ОПРОМІНЕННЯ УЛЬТРА-
ФІОЛЕТОВЕ – освітлення 
приладів, цифри і стрілки яких 
вкриті спец. пастою, лампами з 
чорно-фіолетового скла, що 
пропускають ультрафіолетові 
промені, під дією яких паста 
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действием к-рых паста флюо-
ресцирует и светится в темноте. 

флуоресціює і світиться в  
темряві. 

ОБМУНДИРОВАНИЕ 
ЛЁТНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ – 
спец. одежда для лётного и 
технич. состава, приспособл. 
для полётов и работы на 
авиац. технике.  

СПОРЯДЖЕННЯ ЛЬОТ-
НО-ТЕХНІЧНЕ – спец. одяг 
для льотного і техніч. складу, 
признач. для польотів і роботи 
на авіац. техніці. 

ОБНАРУЖИТЕЛЬ МАГ-
НИТНЫЙ – магнитометрич. 
прибор, примен. на самолётах 
и вертолётах для обнаружения 
подводных лодок в подводном 
положении. Действие его ос-
новано на измерении неболь-
ших возмущений, создаваемых 
в магнитном поле Земли метал-
лич. массой подводной лодки. 

ВИЯВЛЯЧ МАГНІТНИЙ – 
магнітометрич. прилад, що за-
стосов. на літаках і вертольотах 
для виявлення підводних човнів 
у підводному положенні. Дія 
його ґрунтується на вимірюван-
ні невеликих збурень, які ство-
рюються в магнітному полі Зем-
лі металев. масою підводного 
човна. 

ОБОГАЩЕНИЕ СМЕСИ – 
изменение состава топливовозд. 
смеси, характеризуемое умень-
шением коэфф. избытка воздуха. 

ЗБАГАЧЕННЯ СУМІШІ – 
зміна складу паливно-повітр. 
суміші, що хар-ється зменшен-
ням коеф. надлишку повітря. 

ОБОГРЕВ САМОЛЁТА – 
создание норм. т-ры в кабине 
самолёта на земле перед по-
лётом и в воздухе во время 
полёта для обеспеч. физиоло-
гогигиенических условий чле-
нам экипажа и пассажирам. 
О.с. на земле осущ. обычно с 
помощью подогревателей, а в 
воздухе – с помощью отопи-
тельно-вентиляционной сис-
темы самолёта. 

ОБІГРІВАННЯ ЛІТАКА – 
створення норм. т-ри в кабіні 
літака на землі перед польотом і 
в повітрі під час польоту для 
забезпеч. фізіологогігієнічних 
умов членам екіпажу і паса-
жирам.  

О.л. на землі здійсн. зазвичай 
за допомогою підігрівників, а в 
повітрі – за допомогою опалю-
вально-вентиляційної системи 
літака. 

ОБОД ДИСКА ТУРБИ-
НЫ – периферийная часть 
диска турбины, предназнач. 
для размещ. и закрепления на 

ОБІД ДИСКА ТУРБІНИ – 
периферійна частина диска тур-
біни, признач. для розміщ. та 
закріплення на ній робочих ло-
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ней рабочих лопаток турби-
ны. Форма и размеры о.д.т. 
опред. типом соединения ло-
паток с диском и величиной 
нагрузок, действующих на это 
соединение. О.д.т. стремятся 
выполнить по возможности 
миним. для уменьшения на-
грузок на тело диска и, следо-
вательно, толщины и веса 
диска турбины.  

паток турбіни. Форма і розміри 
о.д.т. визнач. типом з’єднання 
лопаток з диском і величиною 
навантажень, що діють на це 
з’єднання.  

О.д.т. намагаються виконати 
за можливості мінім. для змен-
шення навантажень на тіло дис-
ка і, відповідно, товщини і ваги 
диска турбіни. 

ОБОЛОЧКА АЭРОСТА-
ТА – спец. ёмкость для подъ-
ёмного газа. О.а. подраздел. 
на растяжимые (резиновые) и 
нерастяжимые, выполненные 
из прорезиненной ткани или 
пластмассовой плёнки. 

ОБОЛОНКА АЕРОСТАТА – 
спец. ємність для підйомного 
газу.  

О.а. поділ. на розтяжні  
(гумові) і нерозтяжні, виготов-
лені з прогумованої тканини або 
пластмасової плівки. 

ОБОЛОЧКА БОУДЕН 
(БОУДЕНОВСКАЯ, БОУ-
ДЕНОВСКИЙ ТРОС) – сви-
тая из проволоки в виде труб-
ки оболочка, в к-рую поме-
щены трос, проволока или 
гибкая тяга, передающая уси-
лия под различными углами 
без применения роликов. При-
мен. в качестве механич. при-
вода в различных агрегатах. 

ОБОЛОНКА БОУДЕН 
(БОУДЕНІВСЬКА, БОУДЕ-
НІВСЬКИЙ ТРОС) – звита з 
дроту у вигляді трубки оболон-
ка, у якій міститься трос, дріт 
або гнучка тяга, що передає зу-
силля під різними кутами без 
застосування роликів.  

Застосов. як механіч. привід 
у різних агрегатах. 

ОБОРОНА ПРОТИВО-
ВОЗДУШНАЯ – комплекс 
оборонительных мероприя-
тий, направленных на защиту 
войск и важных объектов 
фронта и тыла страны от 
возд.-космич. нападения про-
тивника. О.п. включает возд.-
космич. наблюдение и средст-

ОБОРОНА ПРОТИПО-
ВІТРЯНА – комплекс оборон-
них заходів, спрямованих на 
захист військ і важливих 
об’єктів фронту і тилу країни 
від повітр.-косміч. нападу про-
тивника.  

О.п. включає повітр.-косміч. 
спостереження та засоби актив-
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ва активного противодейст-
вия (ракеты, истребительную 
авиацию, зенитную артилле-
рию, зенитные пулемёты и 
др.). Различают о.п. страны, 
войск фронта и местную. 

ної протидії (ракети, винищу-
вальну авіацію, зенітну артиле-
рію, зенітні кулемети та ін.)  

Розрізняють о.п. країни, 
військ фронту і місцеву. 

ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ – форма воен-
ных действий, явл. совокуп-
ностью согласованных одно-
временных и последователь-
ных оборонительных сраже-
ний, боёв, боевых действий, 
ударов и манёвра, проводи-
мых войсками военного окру-
га, армейского корпуса во вза-
имодействии с др. объедине-
ниями и соединениями видов 
вооружённых сил с целью сры-
ва наступления (вторжения – 
в начальный период войны) 
противника, нанесения пора-
жения его группировкам, к-рые 
наступают, удержание оборо-
няющихся (занятых) р-нов 
территории, выигрыша време-
ни, экономии сил и средств и 
создания условий для даль-
нейших действий. 

ОБОРОННА ОПЕРАЦІЯ – 
форма воєнних дій, що є сукуп-
ністю узгоджених одночасних 
та послідовних оборонних битв, 
боїв, бойових дій, ударів і ма-
невру, що проводяться війська-
ми оперативн. командування, 
армійського корпусу у взаємодії 
з ін. об’єднаннями і з’єднаннями 
видів ЗС для зриву наступу 
(вторгнення – у початковий пе-
ріод війни) противника, завдан-
ня поразки його угрупованням, 
які наступають, утримання р-нів 
території, що обороняються 
(зайняті), виграшу часу, еконо-
мії сил та засобів і створення 
умов для подальших дій. 

ОБОРОНИТЕЛЬНЫЙ 
БОЙ – бой, к-рый примен. с 
целью срыва или отражения 
наступления противника пу-
тём нанесения ему значитель-
ного ущерба, удержания важ-
ных р-нов (рубежей, объек-
тов) и создания благоприят-
ных условий для дальнейших 
действий. 

ОБОРОННИЙ БІЙ – бій, 
який застосов. для зриву чи від-
биття наступу противника шля-
хом завдання йому значних  
збитків, утримання важливих  
р-нів (рубежів, об’єктів) та 
створення сприятливих умов 
для подальших дій.  
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ОБОРОННОЕ ПЛАНИ-
РОВАНИЕ – составная часть 
системы стратегич. планиро-
вания и управления госу-
дарственными ресурсами в 
сфере обороны, осущ. в уста-
новл. законом сроки с целью 
обеспеч. необходимого уров-
ня обороноспособности госу-
дарства путём обоснования 
перспектив развития воору-
жённых сил страны и др. во-
енных формирований с учё-
том х-ра реальных и потенц. 
угроз в военной сфере и эко-
номич. возможностей госу-
дарства, с указанием конкрет-
ных мероприятий, исполните-
лей и сроков их реализации. 

ОБОРОННЕ ПЛАНУ-
ВАННЯ – складова системи 
стратегіч. планування та управ-
ління державними ресурсами у 
сфері оборони, що здійсн. у 
встановлені законом строки для 
забезпеч. необхідного рівня 
обороноздатності держави шля-
хом обґрунтування перспектив 
розвитку ЗС країни та ін. війсь-
кових формувань з урахуванням 
х-ру реальних і потенц. загроз у 
військовій сфері та економіч. 
можливостей держави, із зазна-
ченням конкретних заходів, 
виконавців та термінів їх реалі-
зації. 

ОБОРУДОВАНИЕ КИС-
ЛОРОДНОЕ – система ави-
ац. оборудования, служащая 
для обеспеч. членов лётного 
экипажа дополнительным кис-
лородом при высотных полё-
тах. В о.к. входят кислород. 
бортовые баллоны, кислород. 
бортовая сеть, контрольные и 
кислород. приборы. 

ОБЛАДНАННЯ КИСНЕВЕ – 
система авіац. обладнання, що 
слугує для забезпеч. членів  
льотного екіпажу додатковим 
киснем при висотних польотах. 

До о.к. входять киснев. бор-
тові балони, киснев. бортова 
мережа, контрольні та киснев. 
прилади. 

ОБОРУДОВАНИЕ ПРО-
ТИВОПОЖАРНОЕ – обору-
дование самолётов, предназ-
нач. для тушения пожара, 
возникшего в самолёте. О.п. 
состоит из баллонов огнету-
шителей, заполняемых раз-
личными огнетушащими жид-
костями (углекислота, три-

УСТАТКУВАННЯ ПРО-
ТИПОЖЕЖНЕ – обладнання 
літаків, признач. для гасіння 
пожежі, що виникла в літаку. 
У.п. складається з балонів вог-
негасників, що заповнюються 
різними вогнегасними рідинами 
(вуглекислота, трифлюоробро-
метан, дифлюородіромометан), 
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флюороброметан, дифлюоро-
диромометан), коммуникаций 
трубопроводов, баллонов с 
нейтральным газом и распы-
лителей в мотогондолах, авто-
матич. у-ств, перекрывающих 
топливные каналы и включа-
ющих в действие систему о.п. 
(пуск огнетушительной жид-
кости). 

комунікацій трубопроводів, ба-
лонів з нейтральним газом і роз-
пилювачів у мотогондолах, ав-
томатич. пр-роїв, що перекри-
вають паливні канали і вмика-
ють у дію систему у.п. (запуск 
вогнегасної рідини). 

ОБОРУДОВАНИЕ СА-
МОЛЁТА – область техники 
самолётостроения, охватыва-
ющая электро-, гидро-, и 
пневмосистемы, радио- и ра-
диолокацию, аэронавигацию, 
автоматику, оборудование ка-
бин, сиденья, тепло- и звуко-
изоляцию, противобледени-
тельные и электроприводные 
у-ства, светотехнич. средства, 
системы автоматич. регули-
рования, приборы контроля 
режимов полёта и режимов 
работы авиац. двигателей и 
др. у-ства самолёта, кислород. 
приборы и системы, высот-
ные у-ства, средства для возд. 
фотографирования и киносъ-
ёмки, а также др. приборы, не 
входящие в состав авиац. во-
оружения, радио- и радиотех-
нич. оборудования и др. 
у-ства. Номенклатура о.с. 
весьма обширна и быстро 
расширяется и усложняется. 

 
 

УСТАТКУВАННЯ ЛІТА-
КА – галузь техніки літакобуду-
вання, що охоплює електро-, 
гідро- і пневмосистеми, радіо- і 
радіолокацію, аеронавігацію, 
автоматику, обладнання кабін, 
сидіння, тепло- та звукоізоля-
цію, протиобліднювальні пр-рої 
і електроприводні пр-рої, світло-
техніч. засоби, системи автома-
тич. регулювання, прилади конт-
ролю режимів польоту і режимів 
роботи авіац. двигунів та ін. пр-
рої літака, киснев. прилади та 
системи, висотні пр-рої, засоби 
для повітр. фотографування та 
кінозйомки, а також ін. прилади, 
що не входять до складу авіац. 
озброєння, радіо- та радіотехніч. 
обладнання й ін. пр-рої.  

Номенклатура у.л. досить  
значна і швидко розширюється й 
ускладнюється. 
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ОБОРУДОВАНИЕ САМО-
ЛЁТА НЕСЪЁМНОЕ – 
часть оборудования, не отде-
ляемая в эксплуатации от конст-
рукции самолёта (у-ки стрелко-
вого вооружения, бомбодержа-
тели, проводки к ним и пр.). 

УСТАТКУВАННЯ ЛІТА-
КА НЕЗНІМНЕ – частина об-
ладнання, яка не відділяється 
під час експлуатації від конст-
рукції літака (у-ки стрілецького 
озброєння, бомботримачі, про-
водки до них тощо). 

ОБОРУДОВАНИЕ СА-
МОЛЁТА СЪЁМНОЕ – 
часть предметов оборудова-
ния и вооружения, не входя-
щая в конструкцию самолёта 
и легко отделяемая от элемен-
тов, их несущих (оружие, 
фотоаппараты, замки и пр.). 

УСТАТКУВАННЯ ЛІТА-
КА ЗНІМНЕ – частина предме-
тів обладнання та озброєння, що 
не входить до конструкції літака 
і легко відділяється від елемен-
тів, що їх тримають (зброя, фо-
тоапарати, замки та ін.). 

ОБОРУДОВАНИЕ СА-
МОЛЁТА ЭЛЕКТРИ-
ЧЕСКОЕ – совокупность 
источников электроэнергии, 
потребителей электроэнергии, 
бортовой сети и коммуника-
ционной аппаратуры, уста-
новл. на самолёте. 

УСТАТКУВАННЯ ЛІТА-
КА ЕЛЕКТРИЧНЕ – сукуп-
ність джерел електроенергії, 
споживачів електроенергії, бор-
тової мережі і комунікаційної 
апаратури, які встановлені на 
літаку. 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬ-
ТАТОВ БОМБОМЕТАНИЯ – 
опред. параметров рассеива-
ния, т. е. координат центра 
эллипса рассеивания.  

ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ 
БОМБОМЕТАННЯ – визнач. 
параметрів розсіювання, тобто 
координат центру еліпса розсі-
ювання. 

ОБЩАЯ ТАКТИКА –
теория и практика подготовки 
и ведения общевойскового 
боя подразделениями, частя-
ми (кораблями) и соедине-
ниями различных видов ВС, 
родов войск (сил), спец. войск. 

ЗАГАЛЬНА ТАКТИКА –
теорія та практика підготовки і 
ведення загальновійськового 
бою підрозділами, частинами 
(кораблями) і з’єднаннями різ-
них видів ЗС, родів військ (сил), 
спец. військ. 

ОБЩЕВОЙСКОВАЯ 
ОПЕРАЦИЯ – форма воен-
ных действий, к-рая провод. 

ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВА 
ОПЕРАЦІЯ – форма воєнних 
дій, яка провод. загальновій-
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общевойсковыми объедине-
ниями с участием различных 
видов ВСУ, родов войск и 
спец. войск под руководством 
общевойскового командова-
ния для одновременного ре-
шения ряда взаимосвязанных 
стратегич. и оперативн. задач. 

ськовими об’єднаннями за учас-
тю різних видів ЗСУ, родів 
військ і спец. військ під керів-
ництвом загальновійськового 
командування для одночасного 
вирішення низки взаємопов’я-
заних стратегіч. і оперативн. 
завдань. 

ОБЩЕВОЙСКОВОЙ 
БОЙ – бой, в к-ром прини-
мают участие подразделения, 
части и соединения различ-
ных родов войск СВ и др. 
видов ВСУ, усилия к-рых 
объединены единым замыс-
лом и планом и согласованы 
по цели, времени и месту. 

ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВИЙ 
БІЙ – бій, у якому беруть 
участь підрозділи, частини і 
з’єднання різних родів військ 
СВ й ін. видів ЗСУ, зусилля 
яких об’єднані єдиним замислом 
і планом та узгоджені за метою, 
часом і місцем. 

ОБЩЕВОЙСКОВОЙ 
РЕЗЕРВ – общевойсковые 
подразделения, части, соеди-
нения, предназнач. для нара-
щивания усилий на главном 
направлении (направлении со-
средоточения основных уси-
лий), отражения (нанесения) 
контрударов (контратак), обес-
печ. флангов и стыков и ре-
шения др. задач, возникаю-
щих в ходе операции; элемент 
оперативн. построения (бое-
вого порядка). 

ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВИЙ 
РЕЗЕРВ – загальновійськові 
підрозділи, частини, з’єднання, 
які признач. для нарощування 
зусиль на головному напрямі 
(напрямку зосередження основ-
них зусиль), відбиття (завдання) 
контрударів (контратак), забез-
печ. флангів і стиків і вирішення 
ін. завдань, що виникають у ході 
операції; елемент оперативн. 
побудови (бойового порядку). 

ОБЪЕДИНЁННЫЕ СИ-
ЛЫ БЫСТРОГО РЕАГИ-
РОВАНИЯ – функциональ-
ная структура в составе во-
оружённых сил страны, к-рая 
предназнач. для предотвраще-
ния, военно-силового сдержи-

ОБ’ЄДНАНІ СИЛИ ШВИД-
КОГО РЕАГУВАННЯ – функ-
ціональна структура у складі ЗС 
країни, яка признач. для запобі-
гання, військово-силового стри-
мування можливої агресії проти 
країни, негайного реагування на 
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вания возможной агрессии про-
тив страны, немедленного реа-
гирования на угрозы и воору-
жённые конфликты с целью их 
нейтрализации и недопущения 
перерастания в локальную или 
региональную войну. 

загрози і збройні конфлікти для 
їх нейтралізації та недопущення 
переростання у локальну чи 
регіональну війну.  

ОБЪЕКТЫ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ – основные носители нац. 
интересов – человек и гражда-
нин, общество и государство. 

ОБ’ЄКТИ НАЦІОНАЛЬ-
НОЇ БЕЗПЕКИ – основні носії 
нац. інтересів – людина і грома-
дянин, суспільство і держава. 

ОГНЕВАЯ КОНТРПОД-
ГОТОВКА – массированный 
удар ракетных войск, артил-
лерии и авиации по основной 
группировке противника, к-рый 
приготовился к наступлению, 
с целью сорвать или ослабить 
его удар. 

ВОГНЕВА КОНТРПІД-
ГОТОВКА – масований удар 
ракетних військ, артилерії та 
авіації по головному угрупо-
ванню противника, що приготу-
вався до наступу, з метою зірва-
ти або послабити його удар. 

ОГНЕВОЕ ПОРАЖЕ-
НИЕ ПРОТИВНИКА – воз-
действие на противника уда-
рами авиации, ракетных 
войск, разведывательно-удар-
ных (разведывательно-огне-
вых) комплексов, армейской 
авиации, огнём артиллерии и 
др. средств поражения с при-
мен. обычного оружия, в т.ч. 
высокоточного, для его огне-
вого разгрома (уничтожения) 
или снижения боеспособности. 

ВОГНЕВЕ УРАЖЕННЯ 
ПРОТИВНИКА – вплив на 
противника ударами авіації, 
ракетних військ, розвідувально-
ударних (розвідувально-вогне-
вих) комплексів, армійської 
авіації, вогнем артилерії й ін. 
засобів ураження із застосув. 
звичайної зброї, у т.ч. висо-
коточної, для його вогневого 
розгрому (знищення) або зни-
ження боєздатності. 

ОПЕРАТИВНАЯ ГРУП-
ПА – 1. Временное воинское 
формирование, созданное в 
объединении для действий на 
отдельном оперативном направ-

ОПЕРАТИВНА ГРУПА – 
1. Тимчасове військове форму-
вання, створене в об’єднанні для 
дій на окремому оперативному 
напрямку або для вирішення 
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лении или для решения опре-
делённых задач. 2. Группа офи-
церов со средствами связи, 
к-рая направляется штабом 
объединения (соединения) 
для координации деятельнос-
ти войск, выполняющих зада-
чи в отрыве от главных сил 
(при перегруппировке, сосре-
доточении в новом р-не, ве-
дении боевых действий на 
удалённом участке и др.), а 
также в штабы соседних объ-
единений (соединений) для 
организации и поддержки с 
ними взаимодействия при сов-
местном выполнении задач. 

певних завдань. 2. Група офіце-
рів із засобами зв’язку, яка на-
правляється штабом об’єднання 
(з’єднання) для координації  
діяльності військ, що викон. 
завдання у відриві від головних 
сил (під час перегрупування, 
зосередження у новому р-ні, 
ведення бойових дій на віддале-
ній ділянці та ін.), а також у 
штаби сусідніх об’єднань (з’єд-
нань) для організації і підтрим-
ки з ними взаємодії під час  
спільного виконання завдань. 

ОПЕРАТИВНАЯ ЗАДА-
ЧА – 1. Задача, решение 
к-рой позволяет достичь опре-
делённой цели операции (боя) 
до установл. срока. 2. Доку-
мент, предназнач. для введе-
ния обучающихся в исходную 
обстановку, постановки задач 
обучения (тренировки) и про-
ведения подготовительных 
мероприятий. 

ОПЕРАТИВНЕ ЗАВДАН-
НЯ – 1. Завдання, розв’язання 
якого дозволяє досягнути виз-
наченої мети операції (бою) до 
встановл. терміну.  

2. Документ‚ признач. для 
введення тих‚ що навчаються‚ у 
вихідну обстановку‚ постановки 
завдань навчання (тренування) 
та проведення підготовчих за-
ходів. 

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТА-
НОВКА – совокупность усло-
вий и факторов, что складыва-
ются до определённого време-
ни в полосе действий объеди-
нения СВ и его соседей или в 
операц. зоне объединения ВМС.

ОПЕРАТИВНА ОБСТА-
НОВКА – сукупність умов та 
чинників, що складаються до 
певного часу у смузі дій 
об’єднання СВ та його сусідів 
або в операц. зоні об’єднання 
ВМС. 

ОПЕРАТИВНАЯ ПОД-
ГОТОВКА – основной вид 
подготовки генералов, адми-

ОПЕРАТИВНА ПІДГО-
ТОВКА – основний вид підго-
товки генералів, адміралів, офі-
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ралов, офицеров и органов 
управления стратегич., опера-
тивно-стратегич. и оператив-
но-тактич. звена с целью по-
лучения глубоких оператив-
но-стратегич. и оперативно-
тактич. знаний в совокупнос-
ти с приобретением умений 
реализовывать их в практи-
ческой деятельности в различ-
ных условиях обстановки и 
поддержания органов управ-
ления в постоянной боевой 
готовности к управлению 
войсками (силами) при реше-
нии ими оперативных задач. 

церів і органів управління стра-
тегіч., оперативно-стратегіч. та 
оперативно-тактич. ланки для 
отримання глибоких опера-
тивно-стратегіч. і оперативно-
тактич. знань разом з набуттям 
умінь реалізовувати їх у прак-
тичній діяльності в різноманіт-
них умовах обстановки і під-
тримання органів керування в 
постійній бойовій готовності до 
керування військами (силами) 
під час вирішення ними опера-
тивних завдань. 

ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ-
ВЕДКА – вид военной развед-
ки по масштабам задач, к-рая 
провод. с целью добывания 
разведывательных сведений, 
необходимых для подготовки 
и проведения операций. 

ОПЕРАТИВНА РОЗВІД-
КА – вид військової розвідки за 
масштабами завдань, яка про-
вод. задля отримання розві-
дувальних відомостей, необхід-
них для підготовки і проведення 
операцій. 

ОПЕРАТИВНОЕ (БОЕ-
ВОЕ) ОБЕСПЕЧЕНИЕ – 
комплекс мероприятий, к-рые 
организуются и осущ. с целью 
создания благоприятных усло-
вий для успешного ведения 
операции (боя), эффект. при-
менения средств вооружённой 
борьбы, сохранения высокой 
боеспособности войск (сил), 
запрета или предупреждения 
внезапного нападения против-
ника, а также снижения 
эфф-сти его ударов по войс-
кам (силам). 

ОПЕРАТИВНЕ (БОЙОВЕ) 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ – комплекс 
заходів, які організовуються та 
здійсн. з метою створення спри-
ятливих умов для успішного 
ведення операції (бою), ефект. 
застосування засобів збройної 
боротьби, збереження високої 
боєздатності військ (сил), забо-
рони або попередження рапто-
вого нападу противника, а також 
зниження еф-сті його ударів по 
військах (силах).  
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ОПЕРАТИВНОЕ ВЗА-
ИМОДЕЙСТВИЕ – сог-
ласованные совместные дейст-
вия оперативных (оперативно-
тактич.) группировок объеди-
нений, соединения различных 
видов вооружённых сил и 
родов войск (сил) для дости-
жения цели операции (боевых 
действий), проводимых на 
одном или нескольких смеж-
ных оперативных (оператив-
но-тактич.) направлениях. 

ОПЕРАТИВНА ВЗАЄ-
МОДІЯ – узгоджені спільні дії 
оперативних (оперативно-
тактич.) угруповань об’єднань, 
з’єднання різних видів ЗС і ро-
дів військ (сил) для досягнення 
мети операції (бойових дій), які 
проводяться на одному або де-
кількох суміжних оперативних 
(оперативно-тактич.) напрямках. 

ОПЕРАТИВНОЕ ИС-
КУССТВО – составная часть 
военного искусства, охватыва-
ющая теорию и практику под-
готовки и ведения общевойс-
ковых, совместных и само-
стоятельных операций (бое-
вых действий) объединения-
ми (соединениями) различных 
видов вооружённых сил. 

ОПЕРАТИВНЕ МИС-
ТЕЦТВО – складова частина 
військового мистецтва, що охоп-
лює теорію та практику підго-
товки та ведення загально-
військових, сумісних і самостій-
них операцій (бойових дій) 
об’єднаннями (з’єднаннями) різ-
них видів збройних сил. 

ОПЕРАТИВНО-СТРА-
ТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВ-
ЛЕНИЕ – полоса местности в 
пределах стратегич. направ-
ления с прибрежными водами 
морей и возд. пространством, 
к-рая по своим размерам и 
операт. оборудованием позво-
ляет в случае развязывания 
войны (военного конфликта) 
осущ. развёртывание войск и 
ведение операции (боевых 
действий) операт.-стратегич. 
группировкой вооружённых 
сил страны, к-рая решает опе-
рат.-стратегич. задачи. 

ОПЕРАТИВНО-СТРАТЕ-
ГІЧНИЙ НАПРЯМ – смуга 
місцевості в межах стратегіч. 
напряму з прибережними вода-
ми морів і повітр. простором, 
яка за своїми розмірами і опе-
рат. обладнанням дозволяє у 
випадку розв’язання війни (во-
єнного конфлікту) здійсн. роз-
гортання військ і ведення опе-
рації (бойових дій) операт.-
стратегіч. угрупованням ЗС кра-
їни, що вирішує операт.-
стратегіч. завдання. 
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ОПЕРАТИВНО-ТАКТИ-
ЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ – 
форма военных действий, явл. 
совокупностью согласован-
ных и взаимосвязанных по 
цели, задачам, месту и време-
ни боёв, ударов и манёвра, 
проводимых соединениями и 
частями армейского корпуса 
во взаимодействии с др. сое-
динениями и объединениями 
оперативного командования и 
видов вооружённых сил по 
единому замыслу и плану для 
решения операт.-тактич. (опе-
рат.) задач в определённом р-не 
в установл. период времени. 

ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧ-
НА ОПЕРАЦІЯ – форма воєн-
них дій, що є сукупністю узго-
джених та взаємозв’язаних за 
метою, завданням, місцем та 
часом боїв, ударів і маневру, що 
проводяться з’єднаннями і час-
тинами армійського корпусу у 
взаємодії з ін. об’єднаннями і 
з’єднаннями оперативного ко-
мандування і видів ЗС за єдиним 
задумом і планом для вирішення 
операт.-тактич. (операт.) завдань 
у певному р-ні в установл. пері-
од часу. 

ОПЕРАТИВНО-ТАКТИ-
ЧЕСКИЕ РАСЧЁТЫ – рас-
чёты, к-рые проводятся лич-
ным составом управлений 
объединений, соединений, час-
тей, подразделений с целью 
опред. кол-нных., качествен-
ных, временных и др. показа-
телей для принятия решения 
на операцию (бой) или обос-
нование плана применения 
войск и обеспеч. управления. 

ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧ-
НІ РОЗРАХУНКИ – розрахун-
ки, які проводяться особовим 
складом управлінь об’єднань, 
з’єднань, частин, підрозділів з 
метою визнач. к-них, якісних, 
часових й ін. показників для 
ухвалення рішення на операцію 
(бій) або обґрунтування плану 
застосування військ і забезпеч. 
керування. 

ОПЕРАТИВНО-ТАКТИ-
ЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ – 
группировка войск – воинское 
формирование, создаваемое вре-
менно в ходе операции операт. 
объединения для выполнения 
оперативно-тактич. задач. 

ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧ-
НЕ ОБ’ЄДНАННЯ – угрупо-
вання військ – військове форму-
вання, що створюється тимчасо-
во в ході операції операт. 
об’єднання для виконання опе-
рат.-тактич. завдань. 

ОПЕРАЦИОННАЯ ЗОНА – 
часть театра военных дейст-

ОПЕРАЦІЙНА ЗОНА –  
частина театру воєнних дій, яка 
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вий, предназнач. объедине-
нию (соединению) вида или 
видам ВС на период ведения 
боевых действий. 

признач. об’єднанню (з’єднан-
ню) виду або видам ЗС на період 
ведення бойових дій. 

ОПЕРАЦИЯ ПО ПОД-
ДЕРЖАНИЮ МИРА – фор-
ма действий, явл. совокуп-
ностью согласованных и взаи-
мосвязанных по цели, зада-
чам, месту и времени дейст-
вий подразделений, частей и 
соединений миротворческого 
контингента и миротворчес-
кого персонала для решения 
задач разъединения враждую-
щих сторон, контроля за соб-
людением перемирия (мира) 
или прекращения огня. 

ОПЕРАЦІЯ З ПІД-
ТРИМАННЯ МИРУ – форма 
дій, що є сукупністю узго-
джених і взаємопов’язаних за 
метою, завданнями, місцем і 
часом дій підрозділів, частин та 
з’єднань миротворчого контин-
генту та миротворчого персо-
налу для вирішення завдань 
роз’єднання ворогуючих сторін, 
контролю за дотриманням пере-
мир’я (миру) або припинення 
вогню.  

ОРБИТА ЭЛЛИПТИ-
ЧЕСКАЯ – путь, к-рый опи-
сывает небесное тело, имея 
орбитальную скорость дви-
жения больше первой и мень-
ше второй космич. скорости. 
При движении искусственно-
го спутника по о.э. в одном из 
фокусов эллипса находится 
центр Земли. 

ОРБІТА ЕЛІПТИЧНА – 
шлях, який описує небесне тіло, 
маючи орбітальну швидкість 
руху більшу за першу і меншу 
за другу косміч. швидкість.  

При русі штучного супут-
ника за о.е. в одному з фокусів 
еліпса перебуває центр Землі.  

ОРБИТАЛЬНЫЙ ПО-
ЛЁТ – космич. полёт, совер-
шаемый КА по орбите искус-
ственного спутника Земли. О.п. 
космич. корабля с человеком 
на борту впервые совершён в 
СССР 12 апреля 1961 г. 

ОРБІТАЛЬНИЙ ПОЛІТ – 
косміч. політ, що здійсн. КА по 
орбіті штучного супутника  
Землі.  

О.п. косміч. корабля з люди-
ною на борту вперше здійсн. в 
СРСР 12 квітня 1961р. 

ОРБИТИРОВАНИЕ, -я, 
с. – полёт самолёта вокруг 
аэродрома посадки по кругу, 
радиус к-рого выбирается 

ОРБІТУВАННЯ, -я, с. – по-
літ літака навколо аеродрому 
посадки по колу, радіус якого 
обирається льотчиком або зада-
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лётчиком или задаётся с зем-
ли и выдерживается с помо-
щью индикатора самолётного 
радиодальномерного у-ства. 

ється із землі і витримується за 
допомогою індикатора радіо-
віддалемірного пр-рою літака.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗА-
ИМОДЕЙСТВИЯ – состав-
ная часть организации опера-
ции (боя), к-рая заключ. в 
целенаправленной деятель-
ности командующих (коман-
диров) и штабов при выпол-
нении комплекса мероприя-
тий по согласованию дейст-
вий войск (сил) при совмест-
ном выполнении ними задач. 

ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄ-
МОДІЇ – складова організації 
операції (бою), яка полягає у 
цілеспрямованій діяльності ко-
мандувачів (командирів) і шта-
бів при виконанні комплексу 
заходів щодо узгодження дій 
військ (сил) під час спільного 
виконання ними завдань. 

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВ-
ЛЕНИЯ – составная часть 
организации операции (боя), 
к-рая заключ. в целенаправлен-
ной деятельности командую-
щих (командиров) и штабов по 
решению вопросов создания и 
обеспеч. эффект. функциони-
рования системы управления. 

ОРГАНІЗАЦІЯ КЕРУ-
ВАННЯ – складова частина 
організації операції (бою), яка 
полягає у цілеспрямованій ді-
яльності командувачів (коман-
дирів) і штабів щодо вирішення 
питань створення і забезпеч. 
ефект. функціонування системи 
керування. 

ОРГАНЫ ВОЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ – министр 
обороны страны, др. цент-
ральные органы исполнитель-
ной власти, осуществляющие 
руководство военными фор-
мированиями, созданными в 
соответствии с законами стра-
ны, Генеральный штаб во-
оружённых сил страны, др. 
штабы, командования, воен-
ные управления, постоянные 
или временно образованные 
органы в вооружённых силах 

ОРГАНИ ВІЙСЬКОВОГО 
УПРАВЛІННЯ – міністр обо-
рони країни, ін. центральні ор-
гани виконавчої влади, що 
здійсн. керівництво військовими 
формуваннями, утвореними від-
повідно до законів країни, Гене-
ральний штаб ЗС країни, ін. 
штаби, командування, військові 
управління, постійні чи тимча-
сово утворені органи у ЗС краї-
ни та ін. військових форму-
ваннях, признач. для виконання, 
в межах їх компетенції, функцій 
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страны и др. военных форми-
рованиях, предназнач. для вы-
полнения, в пределах их ком-
петенции, функций по управле-
нию войсками (силами), объе-
динениями, соединениями, во-
инскими частями, военными 
учебными заведениями, учреж-
дениями и организациями, 
к-рые принадлежат к сфере уп-
равления указанных централь-
ных органов исполнительной 
власти, а также военные комис-
сариаты, к-рые обеспеч. выпол-
нение законодательства по 
вопросам всеобщей воинской 
обязанности и военной служ-
бы, мобилизационной подго-
товки и мобилизации. 

з керування військами (силами), 
об’єднаннями, з’єднаннями, вій-
ськовими частинами, військо-
вими навчальними закладами, 
установами та організаціями, які 
належать до сфери управління 
зазначених центральних органів 
виконавчої влади, а також вій-
ськові комісаріати, що забезпеч. 
виконання законодавства з пи-
тань загального військового 
обов’язку та військової служби, 
мобілізаційної підготовки та 
мобілізації.  

ОРГАНЫ СНАБЖЕНИЯ – 
службы авиац. тыла, ведаю-
щие вопросами снабжения 
частей ВC всеми необходи-
мыми для жизни и боя мат. 
средствами, вооружением, 
боеприпасами и др. видами 
техники и имущества. 

ОРГАНИ ПОСТАЧАННЯ – 
служби авіац. тилу, які опіку-
ються питаннями постачання 
частин ПС усіма необхідними 
для життя та бою мат. засобами, 
озброєнням, боєприпасами та ін. 
видами техніки та майна.  

ОРГАНЫ УПРАВЛЕ-
НИЯ ВОЙСКАМИ (СИЛА-
МИ) – обобщенное название 
командований, штабов, управ-
лений, отделов, служб и др. 
штатных и временных (не-
штатных) формирований, пред-
назнач. для выполнения функ-
ций управления войсками (си-
лами) в различных звеньях. 

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 
ВІЙСЬКАМИ (СИЛАМИ) – 
узагальнена назва командувань, 
штабів, управлінь, відділів, 
служб та ін. штатних та тимча-
сових (позаштатних) формувань, 
признач. для виконання функцій 
керування військами (силами) у 
різноманітних ланках. 
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕ-
НИЯ ЛА (РУЛИ УПРАВ-
ЛЕНИЯ) – руль высоты, руль 
направления, руль крена (эле-
роны), элевоны и др. 

ОРГАНИ КЕРУВАННЯ ЛА 
(РУЛІ КЕРУВАННЯ) – руль 
висоти, руль напрямку, руль 
крену (елерони), елевони тощо.  

ОРГАНЫ УСТОЙЧИ-
ВОСТИ ЛА – органы, обес-
печивающие естественную 
устойчивость ЛА. К ним от-
носятся стабилизатор и киль. 

ОРГАНИ СТІЙКОСТІ ЛА – 
органи, що забезпеч. природну 
стійкість ЛА. До них належать 
стабілізатор і кіль.  

ОРИЕНТАТОР ГИРО-
ИНЕРЦИАЛЬНЫЙ – авто-
матич. навигац. у-ство, опред. 
двойным интегрированием ус-
корений по двум взаимно пер-
пендикулярным осям место, 
скорость ЛА и пройденное им 
расстояние. Основой о.г. явл. 
гироскопич. горизонт. площад-
ка, стабилизированная относи-
тельно меридиана, акселеро-
метры и интеграторы ускоре-
ний, сообщаемых ЛА в полёте. 

ОРІЄНТАТОР ГІРО-
ІНЕРЦІАЛЬНИЙ – автоматич. 
навігац. пр-рій, що визначає за 
допомогою подвійних інтегру-
вань прискорень за двома вза-
ємно перпендикулярними осями 
місце, швидкість ЛА і пройдену 
ним відстань. Основою о.г. є 
гіроскопіч. горизонт. площадка, 
стабілізована щодо меридіана, 
акселерометри та інтегратори 
прискорень, про які повідомля-
ється ЛА в польоті.  

ОРИЕНТАТОР ОПТИ-
ЧЕСКИЙ – аппаратура, пред-
назнач. для визуального опред. 
положения корабля-спутника 
в полёте относительно Земли, 
Солнца или звёзд. 

ОРІЄНТАТОР ОПТИЧ-
НИЙ – апаратура, признач. для 
візуального визнач. положення 
корабля-супутника в польоті 
відносно Землі, Сонця або зірок.  

ОРИЕНТАЦИЯ ОРБИ-
ТЫ – опред. положения плос-
кости орбиты искусственного 
спутника Земли в пространст-
ве по отношению к земной 
системе координат. Опред. 
величинами наклонения ор-
биты и прямого восхождения 
её восходящего узла. 

ОРІЄНТАЦІЯ ОРБІТИ – 
визнач. положення площини 
орбіти штучного супутника Зем-
лі в просторі відносно земної 
системи координат.  

Визнач. величинами нахилу 
орбіти і прямого сходження її 
висхідного вузла.  
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ОРИЕНТИР, -а, м. – хо-
рошо заметный визуально или 
на экране радиолокатора объ-
ект, находящийся на земной 
или водной поверхности, а так-
же небесное светило. О. ис-
польз. для опред. места само-
лёта или навигац. элементов и 
ветра в полёте, дальности види-
мости. О. могут быть естест-
венными и искусственными. 

ОРІЄНТИР, -а, ч. – добре 
помітний візуально або на екра-
ні радіолокатора об’єкт, розта-
шований на земній або водній 
поверхні, а також небесне світи-
ло. О. використ. для визнач. 
місця літака або навігац. еле-
ментів та вітру в польоті, даль-
ності видимості.  

О. можуть бути природними 
і штучними.  

ОРИЕНТИР КОНТ-
РОЛЬНЫЙ – хар-ный ориен-
тир на линии пути или вблизи 
неё, хорошо видимый с высо-
ты полёта. Расстояние между 
о.к. зависит от рода авиации и 
навигац. обстановки полёта и 
выбирается в пределах от 
50–75 км до 150–400 км. 

ОРІЄНТИР КОНТ-
РОЛЬНИЙ – хар-ний орієнтир 
на лінії шляху або поблизу неї, 
добре видимий з висоти  
польоту.  

Відстань між о.к. залежить 
від роду авіації та навігації, ста-
ну польоту і обирається в межах 
від 50–75 км до 150–400 км.  

ОРИЕНТИР ЛИНЕЙ-
НЫЙ – заметный с воздуха 
ориентир большой протяжён-
ности (река, дорога). О.л. 
служит для контроля пути и 
вождения самолёта в задан-
ном направлении.  

ОРІЄНТИР ЛІНІЙНИЙ – 
помітний з повітря орієнтир 
великої протяжності (річка, до-
рога).  

О.л. необхідний для контро-
лю шляху і водіння літака в за-
даному напрямку.  

ОРИЕНТИРОВАНИЕ 
АЭРОСНИМКОВ – опред. 
на местности или на карте 
участка земной поверхности, 
изображённого на аэросним-
ке. О.а. состоит в нахождении 
общих точек на аэроснимке и 
карте, нанесении на карту 
границ сфотографированного 
участка, проведении на аэро-
снимке направления север-юг 

ОРІЄНТУВАННЯ АЕРО-
ЗНІМКІВ – визнач. на місце-
вості або на карті ділянки земної 
поверхні, зображеної на аеро-
знімку.  

О.а. полягає у визначенні 
спільних точок на аерознімку і 
карті, нанесенні на карту меж 
сфотографованої ділянки, про-
веденні на аерознімку напрямку 
північ-південь і в надписуванні 
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и в надписывании названий 
населённых пунктов, железно-
дорожных станций, рек, озер, 
направлений дорог и т. п. 
Исходными данными для о.а. 
явл. указания экипажа о р-не 
фотографирования и схема 
заходов на фотографирование. 
Непосредственно на местности 
о.а. производ. путём отождест-
вления линейного объекта или 
направления с точки стояния на 
вторую общую точку. 

назв населених пунктів, заліз-
ничних станцій, річок, озер, 
напрямів доріг і т. п.  

Вихідними даними для о.а. є 
вказівки екіпажу про р-н фото-
графування і схема заходів на 
фотографування.  

Безпосередньо на місцевості 
о.а. провод. шляхом ототожнен-
ня лінійного об’єкта або на-
прямку з точки стояння на другу 
спільну точку.  

ОРИЕНТИРОВАНИЕ 
РАДИОЛОКАЦИОННЫХ 
СТАНЦИЙ – размещ. стан-
ций на полигоне, при к-ром 
любому направлению элект-
рич. оси антенны станции с 
данной позиции соответству-
ет правильный отсчёт на шка-
ле дирекционного угла. О.р.с. 
достигается топографич. при-
вязкой. 

ОРІЄНТУВАННЯ РАДІО-
ЛОКАЦІЙНИХ СТАНЦІЙ – 
розміщ. станцій на полігоні, за 
якого будь-якому напрямку  
електрич. осі антени станції з 
даної позиції відповідає пра-
вильний відлік на шкалі дирек-
ційного кута.  

О.р.с. досягається топогра-
фіч. прив’язкою. 

ОРИЕНТИРОВКА, -и, ж. – 
опред. места самолёта в полё-
те по тем или иным ориенти-
рам. В самолётовождении раз-
личают о. визуальную и аст-
рономич., а также о. при по-
мощи самолётных и наземных 
радиотехнич. средств. 

ОРІЄНТУВАННЯ, -я, ж. – 
визнач. місця літака в польоті за 
тими чи ін. орієнтирами.  

У літаководінні розрізняють 
о. візуальне і астрономіч., а та-
кож о. за допомогою літакових 
та наземних радіотехніч. засо-
бів.  

ОРИЕНТИРОВКА ВИ-
ЗУАЛЬНАЯ – опред. место-
положения самолёта на мест-
ности и соответственно на по-
лётной карте в результате наб-
людения окружающих ориен-
тиров обычно невооружённым 

ОРІЄНТУВАННЯ ВІЗУ-
АЛЬНЕ – визнач. місця розта-
шування літака на місцевості і 
відповідно на польотній карті в 
результаті спостереження оточу-
ючих орієнтирів зазвичай не-
озброєним оком; застосов. для 
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глазом; примен. для контроля 
пути, опред. навигац. элемен-
тов полёта, вывода самолёта 
на заданный ориентир и для 
отыскания цели. Для опред. 
места самолёта при о.в. ис-
польз. как естественные, так и 
искусственные ориентиры. 

контролю шляху, визнач. наві-
гації, елементів польоту, виве-
дення літака на заданий орієн-
тир і для знаходження цілі.  

Для визнач. місця літака при 
о.в. використ. як природні, так і 
штучні орієнтири.  

ОРИЕНТИРОВКА ПРО-
СТРАНСТВЕННАЯ – опред. 
положения ЛА в полёте по 
естественному горизонту или 
по приборам. 

ОРІЄНТУВАННЯ ПРОС-
ТОРОВЕ – визнач. положення 
ЛА в польоті за природним го-
ризонтом або за приладами.  

ОРНИТОПТЕР, -а, м. – 
ЛА, основанный на принципе 
полёта птиц, т.е. на действии 
машущих крыльев. Несмотря 
на давность идеи, о. не вышел 
из стадии экспериментов, т.к. 
даже современная техника не 
в состоянии точно воспроиз-
вести движения крыльев птиц. 

ОРНІТОПТЕР, -а, ч. – ЛА, 
що базується на принципі 
польоту птахів, тобто на дії ма-
хаючих крил.  

Попри давність ідеї, о. не  
вийшов зі стадії експериментів, 
оскільки навіть сучасна техніка 
не в змозі точно відтворити рухи 
крил птахів.  

ОРТОДРОМИЯ, -и, ж. – 
линия кратчайшего расстоя-
ния между двумя точками на 
поверхности земного шара, 
представ. собой дугу большо-
го круга и пересекающая ме-
ридианы под различными уг-
лами. О. использ. в самолёто-
вождении при выборе марш-
рута полёта на большие рас-
стояния, при определении ли-
ний заданного и фактич. пути 
самолёта в полёте по астро-
компасу или гирополукомпа-
су и при определении места 
самолёта наземными радиопе-

ОРТОДРОМІЯ, -ї, ж. – лі-
нія найкоротшої відстані між 
двома точками на поверхні 
земної кулі, що становить со-
бою дугу великого кола і пере-
тинає меридіани під різними 
кутами.  

О. використ. в літаководінні 
при виборі маршруту польоту 
на великі відстані, при визна-
ченні ліній заданого і фактич. 
шляху літака в польоті за аст-
рокомпасом або гіронапівком-
пасом і при визначенні місця 
літака наземними радіопелен-
гаторами.  
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ленгаторами. На картах цент-
ральной проекции о. изобра-
жается прямой линией.  

На картах центральної про-
екції о. зображується прямою 
лінією.  

ОРУЖИЕ АВИАЦИИ 
АВТОМАТИЧЕСКОЕ – см. 
Автоматическое оружие 
авиации. 

ЗБРОЯ АВІАЦІЇ АВТО-
МАТИЧНА – див. Автоматич-
на зброя авіації. 

ОРУЖИЕ БАКТЕРИО-
ЛОГИЧЕСКОЕ – вид оружия, 
поражающее действие к-рого 
основано на применении бак-
териальных средств: возбуди-
телей заболеваний человека, 
животных, растений и выра-
батываемых бактериями ядов. 
О.б. в виде бомб и контейне-
ров, снаряжённых насекомы-
ми или грызунами, а также 
спец. рецептурами, сбрасы-
вается авиацией. 

ЗБРОЯ БАКТЕРІОЛОГІЧ-
НА – вид зброї, вражаюча дія 
якої ґрунтується на застосуванні 
бактеріальних засобів: збудни-
ків захворювань людини, тварин, 
рослин і отрути, що виробля-
ється бактеріями.  

З.б. у вигляді бомб і контей-
нерів, споряджених комахами 
або гризунами, а також спец. 
рецептурами, скидається авіа-
цією.  

ОРУЖИЕ МАССОВОГО 
ПОРАЖЕНИЯ – виды ору-
жия, к-рые способны даже 
при ограниченном их при-
менении вызвать массовые 
потери личного состава, во-
оружения, военной техники и 
разрушения, вплоть до необ-
ратимых изменений свойств 
окружающей среды. 

ЗБРОЯ МАСОВОГО УРА-
ЖЕННЯ – види зброї, здатні 
навіть за обмеженого їх застосу-
вання викликати масові втрати 
особового складу, озброєння, 
військової техніки та руйнуван-
ня, включно до незворотних 
змін властивостей довкілля. 

ОРУЖИЕ НА НОВЫХ 
ФИЗИЧЕСКИХ ПРИНЦИ-
ПАХ – нетрадиционное ору-
жие, новые возможные виды 
оружия, поражающие дейст-
вия к-рого основываются на 
новых процессах и явлениях, 
к-рые ранее не использ. Бое-

ЗБРОЯ НА НОВИХ ФІ-
ЗИЧНИХ ПРИНЦИПАХ – 
нетрадиційна зброя, нові мож-
ливі види зброї, уражаюча дія 
якої ґрунтується на нових про-
цесах і явищах, які раніше не 
використ. Бойове її застосув. 
призводить до масових втрат 
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вое примен. его приводит к 
массовым потерям личного 
состава, вооружения, военной 
техники и разрушениям, а так-
же необратимым изменениям 
свойств окружающей среды. 

особового складу, озброєння, 
військової техніки та руйнувань, 
а також до незворотних змін 
властивостей довкілля. 

ОРУЖИЕ РЕАКТИВ-
НОЕ – вид оружия, в к-ром 
движение боевой части про-
исходит под действием силы 
реакции, возникающей при 
работе реактивного двигателя.

ЗБРОЯ РЕАКТИВНА – вид 
зброї, у якій рух бойової части-
ни відбувається під дією сили 
реакції, що виникає при роботі 
реактивного двигуна.  

ОРУЖИЕ ЯДЕРНОЕ – 
вид оружия, взрывное дейст-
вие к-рого основано на ис-
польз. энергии, образующейся 
при различных ядерных пре-
вращениях: делении тяжёлых 
ядер (атомное оружие), синте-
зе лёгких ядер (водородное 
или термоядерное оружие), 
либо того и другого одновре-
менно. К о.я. относятся сна-
ряжённые ядерными зарядами 
авиац. бомбы, реактивные сна-
ряды, морские торпеды, раке-
ты и т. д. Поражающими фак-
торами о.я. явл. ударная вол-
на, световое излучение, про-
никающая радиация и радио-
активное заражение местнос-
ти (объектов). О.я. предназнач. 
для уничтожения живой силы 
и боевой техники, разрушения 
и радиоактивного заражения 
различных объектов с целью 
сковывания действия войск на 
территории заражённого объ-

ЗБРОЯ ЯДЕРНА – вид 
зброї, вибухова дія якої ґрунту-
ється на використ. енергії, яка 
утворюється під час різних  
ядерних перетворень: поділу 
важких ядер (атомна зброя), 
синтезу легких ядер (воднева 
або термоядерна зброя), або 
того й ін. одночасно.  

До з.я. відносяться споря-
джені ядерними зарядами авіац. 
бомби, реактивні снаряди, мор-
ські торпеди, ракети і т. п.  

Уражаючими факторами з.я. 
є ударна хвиля, світлове випро-
мінювання, проникна радіація і 
радіоактивне зараження місце-
вості (об’єктів).  

З.я. признач. для знищення 
живої сили й бойової техніки, 
руйнування і радіоактивного 
зараження різних об’єктів з ме-
тою сковування дії військ на 
території зараженого об’єкта. 

Носіями з.я. є пілотовані лі-
таки, що скидають атомні або 
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екта. Носителями о.я. явл. 
пилотируемые самолёты, сбра-
сывающие атомные или тер-
моядерные авиац. бомбы, и 
беспилотные средства нападе-
ния с ядерным зарядом (бал-
листич. и крылатые ракеты).  

термоядерні авіац. бомби, та 
безпілотні засоби нападу з  
ядерним зарядом (балістич. та 
крилаті ракети).  

ОСВЕЖЕНИЕ ИМУ-
ЩЕСТВА – постепенная заме-
на боеприпасов, пиротехнич. 
средств, предметов вооруже-
ния, авиац. техники и др. агре-
гатов, хранящихся на централь-
ных, окружных, армейских 
складах и на складах авиац.-
технич. частей, вновь поступа-
ющими техникой, вооруже-
нием и имуществом более 
позднего изготовления. 

ОСВІЖЕННЯ МАЙНА – 
поступова заміна боєприпасів, 
піротехніч. засобів, предметів 
озброєння, авіац. техніки і ін. 
агрегатів, що зберігаються на 
центральних, окружних, армій-
ських складах і на складах  
авіац.-техніч. частин, на техніку, 
озброєння і майно, що надхо-
дить і пізніше виготовлене. 

ОСВЕЩЕНИЕ НЕАКТИ-
НИЧНОЕ – освещение, не 
действующее на обрабатывае-
мые светочувствительные ма-
териалы, но позволяющее 
производ. визуальное наблю-
дение за процессами обработ-
ки аэроснимков. 

ОСВІТЛЕННЯ НЕАКТИ-
НІЧНЕ – освітлення, яке не діє 
на оброблювані світлочутливі 
матеріали, але яке дозволяє про-
вод. візуальне спостереження за 
процесами обробки аерознімків. 

ОСВЕЩЁННОСТЬ, -и, 
ж. (как фотометрич. понятие) – 
отношение светового потока к 
площади освещаемой поверх-
ности. За ед. о. принимают 
люкс, равный освещённости, 
создаваемой световым пото-
ком 1 лм на площади 1 м2, или 
фот, равный освещенности, 
создаваемой 1 лм на 1 см2, 
1 фот = 10 000 лк. 

ОСВІТЛЕНІСТЬ, -ності, ж.  
(як фотометрич. поняття) – від-
ношення світлового потоку до 
площі освітлюваної поверхні.  

За од. о. приймають люкс, що 
дорівнює освітленості, створе-
ній світловим потоком 1 лм на 
площі 1 м2, або фот, який дорів-
нює освітленості, створеній 1 лм 
на 1 см2, 1 фот = 10 000 лк. 
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ОСИ ВРАЩЕНИЯ СА-
МОЛЁТА – продольная, по-
перечная и вертик. взаимно 
перпендикулярные оси, про-
ходящие через ц. т. самолёта. 

ОСІ ОБЕРТАННЯ ЛІТА-
КА – поздовжня, поперечна і 
вертик. взаємно перпендику-
лярні осі, що проходять через  
ц. в. літака. 

ОСИ КООРДИНАТ ВЕР-
ТОЛЁТА – 1. Связанные – 
правая прямоугольная систе-
ма осей координат с началом 
в центре втулки несущего 
винта, связанная жёстко с вер-
толётом. Норм. ось лежит в 
плоскости симметрии верто-
лёта и проходит по оси вра-
щения втулки несущего вин-
та; продольная ось лежит в 
плоскости симметрии верто-
лёта и направлена вперёд пер-
пендикулярно к норм. оси; 
поперечная ось перпендику-
лярна к плоскости симметрии 
и направлена вправо от лёт-
чика. 2. Скоростные – правая 
прямоугольная система осей 
координат, связанная с потоком 
воздуха. Ось подъёмной силы 
лежит в плоскости симметрии 
вертолёта и образует с его про-
дольной осью конструктивный 
угол атаки несущего винта; ось 
скорости направлена вперёд по 
скорости полёта вертолёта и 
образует с его продольной осью 
также конструктивный угол 
атаки; боковая ось направлена 
вправо от лётчика. 

ОСІ КООРДИНАТ ВЕР-
ТОЛЬОТА – 1. Зв’язані – права 
прямокутна система осей коор-
динат з початком у центрі втул-
ки гвинта-носія, зв’язана жорст-
ко з вертольотом.  

Норм. вісь лежить у площині 
симетрії вертольота і проходить 
по осі обертання втулки гвинта-
носія; поздовжня вісь лежить у 
площині симетрії вертольота і 
направлена вперед перпендику-
лярно до норм. осі; поперечна 
вісь перпендикулярна до пло-
щини симетрії і спрямована 
праворуч від льотчика. 

2. Швидкісні – права прямо-
кутна система осей координат, 
пов’язана з потоком повітря. 

Вісь піднімальної сили ле-
жить у площині симетрії верто-
льота і утворює з його поз-
довжньою віссю конструктив-
ний кут атаки гвинта-носія; вісь 
швидкості направлена вперед за  
швидкістю польоту вертольота і 
утворює з його поздовжньою 
віссю також конструктивний кут 
атаки; бічна вісь направлена 
праворуч від льотчика. 

ОСМОТР АВИАЦИОН-
НЫХ БОЕПРИПАСОВ 

ОГЛЯД АВІАЦІЙНИХ 
БОЄПРИПАСІВ КОНТРОЛЬ-



Російсько-український авіаційний військовий словник 

 60

КОНТРОЛЬНО-ТЕХНИ-
ЧЕСКИЙ – проверка авиац. 
боеприпасов с целью правиль-
ности маркировки и комплек-
тации, качественного состоя-
ния боеприпасов и их катего-
рий, правильности ведения 
кол-нного и качественного 
учёта. 

НО-ТЕХНІЧНИЙ – перевірка 
авіац. боєприпасів для правиль-
ності маркування і комплектації, 
якісного стану боєприпасів і їх 
категорій, правильності ведення 
к-ного і якісного обліку. 

ОСМОТР АТ ПОСЛЕ-
ПОЛЁТНЫЙ – осмотр и про-
верка АТ, проводимые с 
целью обнаружения неисп-
равностей и повреждений, 
к-рые могли появиться во 
время выполнения полётного 
задания или нескольких ко-
ротких полётных заданий в 
течение лётного дня. О. АТ п. 
провод. личным составом 
инженерно-авиац. службы. 

ОГЛЯД АТ ПІСЛЯ-
ПОЛІТНИЙ – огляд і перевірка 
АТ, що проводяться для вияв-
лення несправностей і пошко-
джень, які могли з’явитися під 
час виконання польотного зав-
дання або декількох коротких 
польотних завдань протягом 
льотного дня. 

О. АТ п. провод. особовим 
складом інженерно-авіац. служ-
би. 

ОСОБЫЙ ПЕРИОД – 
промежуток времени функ-
ционирования органов госу-
дарственной власти, ВС стра-
ны и др. военных формирова-
ний, образованных в соответ-
ствии с законами страны, ор-
ганов местного самоуправле-
ния, а также отраслей нац. эко-
номики, предприятий, учреж-
дений и организаций, к-рый 
наступает с момента объявле-
ния решения о мобилизации 
или с момента введения воен-
ного положения в стране или 
в отдельных её местностях и 
охватывает время мобилиза-
ции, военного положения 

ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД – 
проміжок часу функціонування 
органів державної влади, ЗС 
країни та ін. військових  
формувань, утворених відпо-
відно до законів країни, орга-
нів місцевого самоврядування, 
а також галузей нац. економі-
ки, підприємств, установ і  
організацій, який настає з мо-
менту оголошення рішення про 
мобілізацію чи з моменту  
запровадження воєнного стану 
в країні або в окремих її місце-
востях та охоплює час мобілі-
зації, воєнного стану і  
часткового відновлюваль- 
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и частичного восстановитель-
ного периода после оконча-
ния военных действий. 

ного періоду по закінченні 
воєнних дій. 

ОСЬ ДИРИЖАБЛЯ 
АЭРОДИНАМИЧЕСКАЯ – 
см. Аэродинамическая ось 
дирижабля. 

ВІСЬ ДИРИЖАБЛЯ АЕРО-
ДИНАМІЧНА – див. Аеро-
динамічна вісь дирижабля. 

ОСЬ ЖЁСТКОСТИ – ли-
ния приложения внутренних 
сил упругости в конструкции 
частей самолёта (крыло, опере-
ние, корпус и др.), по отноше-
нию к к-рой под действием 
внешних сил возникают напря-
жения изгиба (но не кручения). 

ВІСЬ ЖОРСТКОСТІ – лінія 
прикладання внутрішніх сил 
пружності в конструкції частин 
літака (крило, оперення, корпус 
та ін.), відносно якої під дією 
зовнішніх сил виникають напру-
ги вигину (але не кручення). 

ОСЬ ИЗГИБА КРЬІЛА – 
геометрич. место центров изги-
ба сечений цилиндрич. крыла. 

ВІСЬ ВИГИНУ КРИЛА – 
геометрич. місце центрів вигину 
перерізів циліндрич. крила. 

ОСЬ КОЛЕБАНИЙ СА-
МОЛЁТА – линия, относи-
тельно к-рой как от исходного 
положения равновесия откло-
няется самолёт при колебани-
ях в полёте. 

ВІСЬ КОЛИВАНЬ ЛІТАКА – 
лінія, відносно якої як від вихід-
ного положення рівноваги від-
хиляється літак при коливаннях 
у польоті. 

ОСЬ МИРА – вообража-
емая прямая линия, соединя-
ющая полюса мира, вокруг 
к-рой происходит видимое вра-
щение небесной сферы; о.м. па-
раллельна оси вращения Земли.

ВІСЬ СВІТУ – уявна пряма 
лінія, що з’єднує полюси світу, 
навколо якої відбувається види-
ме обертання небесної сфери; 
в.с. паралельна осі обертання 
Землі. 

ОСЬ НЕСУЩЕГО ВИН-
ТА ВЕРТОЛЁТА АЭРОДИ-
НАМИЧЕСКАЯ – ось, совпа-
дающая с направлением пол-
ной аэродинамич. силы несу-
щего винта. При косой обдув-
ке эта ось в плоскости сим-
метрии составляет с осью вра-

ВІСЬ ГВИНТА-НОСІЯ 
ВЕРТОЛЬОТА АЕРОДИНА-
МІЧНА – вісь, що збігається з 
напрямком повної аеродинаміч. 
сили гвинта-носія.  

При навскісній обдувці ця 
вісь у площині симетрії складає 
з віссю обертання втулки гвин-
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щения втулки несущего винта 
балансировочный угол. При 
осевом движении винта аэро-
динамич. ось направлена 
вдоль оси вращения втулки. 

та-носія балансувальний кут. 
При осьовому русі гвинта аеро-
динаміч. вісь спрямована 
вздовж осі обертання втулки. 

ОСЬ ПРИЦЕЛА ОПТИ-
ЧЕСКАЯ – воображаемая ли-
ния, проходящая через центр 
объектива прицела и удалён-
ную точку, видимую в центре 
перекрестия сетки. 

ВІСЬ ПРИЦІЛУ ОПТИЧ-
НА – уявна лінія, що проходить 
через центр об’єктива прицілу і 
віддалену точку, видиму в 
центрі перехрестя сітки. 

ОСЬ РАССЕИВАНИЯ 
ГЛАВНАЯ – наибольшая 
(наименьшая) ось эллипса 
рассеивания. 

ВІСЬ РОЗСІЮВАННЯ 
ГОЛОВНА – найбільша (най-
менша) вісь еліпса розсіювання. 

ОСЬ ТЯГИ – направление 
силы тяги, совпадающее с 
осью возд. винта или осью 
сопла реактивного двигателя. 

ВІСЬ ТЯГИ – напрямок си-
ли тяги, що збігається з віссю 
повітр. гвинта або віссю сопла 
реактивного двигуна.  

ОСЬ ФОКУСОВ (фокус 
крыла) – геометрич. место 
фокусов профилей крыла см. 

ВІСЬ ФОКУСІВ (ФОКУС 
КРИЛА) – геометрич. місце 
фокусів профілів крила див. 

ОСЬ ШАРНИРОВ – ось 
вращения органов управления. 

ВІСЬ ШАРНІРІВ – вісь 
обертання органів керування. 

ОСЬ ШТОПОРА (ОСЬ 
ШТОПОРНОЙ СПИРАЛИ) – 
вертик. линия, вокруг к-рой 
на расстоянии радиуса витка 
ц. т. самолёта описывает спи-
раль при штопоре. 

ВІСЬ ШТОПОРА (ВІСЬ 
ШТОПОРНОЇ СПІРАЛІ) – 
вертик. лінія, навколо якої на 
відстані радіуса витка ц. в. літа-
ка описує спіраль при штопорі. 

ОТБЕЛИВАНИЕ, -я, с. – 
один из этапов обработки 
плёнки в процессах усиления и 
ослабления негатива, а также 
обработки цветных фотомате-
риалов. При о. окислители 
(красная кровяная соль) прев-
ращают серебро, образующее 

ВІДБІЛЮВАННЯ, -я, с. – 
один з етапів обробки плівки  
в процесах посилення і по- 
слаблення негатива, а також 
обробки кольорових фото-
матеріалів.  

При в. окиснювачі (червона 
кров’яна сіль) перетворюють 
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изображение, в светлую (бе-
лую) соль. 

срібло, що утворює зображення, 
на світлу (білу) сіль. 

ОТБОР ЛЁТЧИКОВ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ – 
отбор кандидатов в лётные 
училища с учётом их психо-
логич. особенностей с целью 
недопущения к лётному обу-
чению лиц, не имеющих лёт-
ных способностей. 

ВІДБІР ПІЛОТІВ ПСИХО-
ЛОГІЧНИЙ – відбір кандидатів 
до льотних училищ із враху-
ванням їх психологіч. особли-
востей задля недопущення до 
льотного навчання осіб, котрі не 
мають льотних здібностей.  

ОТБОРТОВКА, -и, ж. – 
1. Крепление трубопроводов, 
электропроводов и др. дета-
лей к конструктивным эле-
ментам самолёта.  

Устраняет вибрацию и по-
ломку деталей, прикрепляе-
мых к конструкции самолёта. 
Производ. с помощью крон-
штейнов, колодок, скоб и 
хомутов, к-рые крепятся к 
соответств. площадкам и кре-
пёжным узлам, предусмот-
ренным в конструкции са-
молёта.  

2. Отгиб края листа, поло-
сы или отверстия в листе для 
достижения местной жёсткос-
ти и устойчивости конст-
рукции. 

ВІДБОРТОВКА, -и, ж. – 
1. Кріплення трубопроводів, 
електропроводів й ін. деталей до 
конструктивних елементів  
літака.  

Усуває вібрацію та пошко-
дження деталей, прикріплених 
до конструкції літака. Викон. за 
допомогою кронштейнів, коло-
док, скоб і хомутів, що кріп-
ляться до відповідн. площадок і 
кріпильних вузлів, передбаче-
них у конструкції літака. 

2. Відгин краю листа, смуги 
чи отвору в листі для досягнен-
ня місцевої жорсткості та стій-
кості конструкції. 

ОТВЕРСТИЕ ОБЪЕК-
ТИВА ОТНОСИТЕЛЬ-
НОЕ – отношение диаметра 
действующего отверстия объ-
ектива к его фокусному рас-
стоянию; указывается на оп-
раве объектива в виде дроби. 

 

ОТВІР ОБ’ЄКТИВА ВІД-
НОСНИЙ – відношення діа-
метра діючого отвору об’єктива 
до його фокусної відстані; за-
значається на оправі об’єктива у 
вигляді дробу. 
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ОТВЕРСТИЕ СМОТРО-
ВОЕ – небольшое отверстие в 
боковых стенках замков бом-
бодержателей, сквозь к-рое 
осущ. контроль за правильным 
сцеплением промежуточных 
рычагов замка при креплении 
его на бомбе перед подвеской. 

ОТВІР ОГЛЯДОВИЙ – не-
великий отвір у бокових стінках 
замків бомботримачів, крізь 
який контролюється правиль-
ність зчеплення проміжних ва-
желів замка в процесі кріплення 
його на бомбі перед підвішу-
ванням.  

ОТДАЧА ВЕСОВАЯ – 
отношение полной нагрузки к 
взлётному весу самолёта. О.в. 
служит одним из критериев 
оценки самолёта. 

ВІДДАЧА ВАГОВА – від-
ношення повного навантаження 
до злітної ваги літака. В.в. є 
одним із критеріїв оцінювання 
літака.  

ОТЖИГ, -а, м. – термич. 
обработка металлов (сплавов), 
в результате к-рой повышают-
ся их вязкость и пластич-
ность, снимаются внутренние 
(остаточные) напряжения, уст-
раняется структурная неодно-
родность. Примен. при изго-
товлении и ремонте металлич. 
деталей для механич. обра-
ботки. После о. деталь должна 
быть подвергнута закалке см. 
О. дюралюминиевых деталей 
производ. нагреванием их в 
соляных ваннах до 340–370 °С 
с последующим медленным 
охлаждением.  

ВІДПАЛ, -у, ч. – терміч. об-
робка металів (сплавів), у ре-
зультаті якої підвищуються їх 
в’язкість та пластичність, зні-
маються внутрішні (залишкові) 
напруги, усувається структурна 
неоднорідність.  

Застосов. при виготовленні й 
ремонті металев. деталей для 
механіч. обробки.  

Після в. деталь має піддава-
тися гартуванню див. В. дюра-
люмінієвих деталей викон. шля-
хом нагрівання їх у соляних 
ваннах до 340–370 °С з подаль-
шим поступовим охолодженням. 

ОТКАЗ АВИАЦИОН-
НОЙ ТЕХНИКИ – выход из 
строя авиац. техники в про-
цессе её работы из-за непра-
вильной эксплуатации и пло-
хого ремонта, а также вследст-
вие конструктивных и произ-
водственных дефектов. О.а.т. 

ВІДМОВА АВІАЦІЙНОЇ 
ТЕХНІКИ – вихід з ладу авіац. 
техніки в процесі її роботи через 
неправильну експлуатацію та 
поганий ремонт, а також унаслі-
док конструктивних виробничих 
дефектів. В.а.т. може статися на 
землі в процесі підготовки авіац. 
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может произойти на земле 
при подготовке авиац. техни-
ки к полёту или в воздухе во 
время полёта. Приводит к 
невыполнению полётного за-
дания или к лётному проис-
шествию. 

техніки до польоту чи в повітрі 
під час польоту.  

Спричиняє невиконання 
польотного завдання чи льотну 
пригоду.  

ОТКЛОНЕНИЕ ВЕРО-
ЯТНОЕ – см. Вероятное 
отклонение. 

ВІДХИЛЕННЯ ЙМОВІРНЕ – 
див. Імовірне відхилення. 

ОТКЛОНЕНИЕ ВЕРО-
ЯТНОЕ РАДИАЛЬНОЕ – 
см. Вероятное радиальное 
отклонение. 

ВІДХИЛЕННЯ ЙМОВІРНЕ 
РАДІАЛЬНЕ – див. Імовірне 
радіальне відхилення. 

ОТКЛОНЕНИЕ РАДИ-
АЛЬНОЕ – расстояние от 
точки прицеливания до точки 
падения бомбы. 

ВІДХИЛЕННЯ РАДІ-
АЛЬНЕ – відстань від точки 
прицілювання до точки падіння 
бомби. 

ОТКЛОНЕНИЕ СЕРЕ-
ДИННОЕ – см. Вероятное 
отклонение. 

ВІДХИЛЕННЯ СЕРЕ-
ДИННЕ – див. Імовірне відхи-
лення. 

ОТКЛОНЕНИЕ СРЕД-
НЕЕ АРИФМЕТИЧЕСКОЕ – 
среднее значение (без учёта 
знака) отклонений случайной 
величины от её математич. 
ожидания. Примен. при обра-
ботке результатов бомбоме-
тания и стрельбы. 

ВІДХИЛЕННЯ СЕРЕДНЄ 
АРИФМЕТИЧНЕ – середнє 
значення (без урахування знака) 
відхилень випадкової величини 
від її математич. сподівання. 

Використ. при обробці ре-
зультатів бомбометання і  
стрільби. 

ОТКЛОНЕНИЕ СРЕД-
НЕЕ АРИФМЕТИЧЕСКОЕ 
РАДИАЛЬНОЕ – среднее 
значение (математич. ожида-
ние) радиального отклонения. 
Явл. одной из хар-тик круго-
вого рассеивания.  

ВІДХИЛЕННЯ СЕРЕДНЄ 
АРИФМЕТИЧНЕ РАДІАЛЬ-
НЕ – середнє значення (матема-
тич. сподівання) радіального 
відхилення.  

Є однією з хар-тик колового 
розсіювання.  

ОТКЛОНЕНИЕ СРЕД-
НЕЕ КВАДРАТИЧЕСКОЕ – 
корень квадратный из средне-

ВІДХИЛЕННЯ СЕРЕДНЄ 
КВАДРАТИЧНЕ – корінь квад-
ратний із середнього значення 
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го значения квадрата отклоне-
ния случайной величины от её 
математич. ожидания. 

квадрата відхилення випадкової 
величини від її математич. спо-
дівання. 

ОТМОСТКА АЭРОД-
РОМНОГО (ВЕРТОДРОМ-
НОГО) ПОКРЫТИЯ – часть 
обочины, укреплённая в месте 
примыкания к аэродромному 
(вертодромному) покрытию и 
предназнач. предупредить 
попадание сточной воды в 
естественное основание по-
крытия, а также смягчить 
переход от более жёсткого 
аэродромного (вертодромно-
го) покрытия к грунтовой 
поверхности. 

ВИМОЩЕННЯ АЕРОД-
РОМНОГО (ВЕРТОДРОМ-
НОГО) ПОКРИТТЯ – частина 
узбіччя, укріплена в місці при-
лягання до аеродромних (верто-
дромних) покриттів і признач. 
запобігати проникненню стічної 
води у природну основу покрит-
тя та пом’якшувати перехід від 
жорсткішого аеродромного  
(вертодромного) покриття до 
ґрунтової поверхні. 

ОТСЧЁТ РАДИОКОМ-
ПАСА – число, прочитанное 
против движения стрелки ука-
зателя курсовых углов радио-
компаса. Из-за явления радио-
девиации о.р. может не сов-
падать с курсовым углом 
(ОРК =  КУР – ∆р, где КУР – 
курсовой угол радиостанции, 
а ∆р – радиодевиация). 

ВІДЛІК РАДІОКОМПАСА – 
число, прочитане проти руху 
стрілки вказівника курсових 
кутів радіокомпаса. Унаслідок 
явища радіодевіації в.р. може не 
збігатися з курсовим кутом 
(ВРК = ККР – ∆р, де ККР – кур-
совий кут радіостанції, а  
∆р – радіодевіація). 

ОТТЯЖКА ЛЫЖИ – 
у-ство, обеспеч. правильное 
положение шасси в полёте. 

ВІДТЯЖКА ЛИЖІ – пр-рій, 
який забезпеч. правильне поло-
ження шасі в польоті. 

ОТХОД В РЕМОНТ – от-
правка техники, вышедшей из 
строя вследствие поврежде-
ний или к.-л. неисправностей, 
в авиаремонтные части или 
предприятия. 

ВІДХІД У РЕМОНТ – від-
правка техніки, яка вийшла з 
ладу внаслідок пошкоджень чи 
ін. несправностей, до авіаре-
монтних частин чи підприємств. 

ОФИЦЕР НАВЕДЕНИЯ 
(устар.) – офицер авиации, 
выделяемый штабом авиац. 

ОФІЦЕР НАВЕДЕННЯ (за-
стар.) – офіцер авіації, якого 
виділяє штаб авіац. з’єднання 
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соединения в поддерживае-
мые соединения (части) др. 
войск вооружённых сил и 
родов войск для обеспеч. тес-
ного взаимодействия с ними 
путём информирования ко-
мандира поддерживаемых 
войск и командира своего 
соединения о возд. и назем-
ной обстановке, для оказания 
помощи взаимного опознава-
ния войск и авиации и наве-
дения своих самолётов на 
наземные (морские) цели. 

(частини) ін. військ ЗС і родів 
військ для тісної взаємодії з 
ними шляхом інформування 
командира військ підтримки і 
командира свого з’єднання що-
до повітр. та наземного стану, 
для надання допомоги взаємно-
го розпізнання військ та авіації і 
наведення своїх літаків на на-
земні (морські) цілі. 

ОХЛАДИТЕЛЬ ВОЗДУ-
ХА – у-ка для охлаждения 
теплового воздуха, поступаю-
щего в кабины или др. места 
ЛА из центробежного нагне-
тателя или турбокомпрессора, 
холодным воздухом встреч-
ного возд. потока. 

ОХОЛОДНИК ПОВІТРЯ – 
у-ка для охолодження теплового 
повітря, що надходить до кабін 
чи в ін. місця ЛА з відцент-
рового нагнітача або турбокомп-
ресора, холодним повітрям  
зустрічного повітр. потоку. 

ОХЛАЖДЕНИЕ ДВИГА-
ТЕЛЯ – отвод тепла от нагре-
тых деталей двигателя с 
целью поддержания их т-ры в 
допустимых пределах. В зави-
симости от среды, к-рой непо-
средственно отдают тепло на-
гретые детали двигателя, раз-
личают возд. и жидкостное ох-
лаждение. В наиболее расп-
ространённых в современной 
авиации ГТД широко примен. 
возд. о.д., причём для охлаж-
дения турбины обычно ис-
польз. подводимый к ней под 
давлением воздух, забирае-

ОХОЛОДЖЕННЯ ДВИГУ-
НА – відведення тепла від на-
грітих деталей двигуна для під-
тримання їх т-ри в допустимих 
межах.  

Залежно від середовища, 
якому безпосередньо віддають 
тепло нагріті деталі двигуна, 
розрізняють повітр. та рідинне 
охолодження.  

У найпоширеніших у сучас-
ній авіації ГТД широко вико-
рист. повітр. о.д., причому для 
охолодження турбіни зазвичай 
використ. повітря, яке підво-
диться до неї під тиском і заби-
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мый из полости за компрессо-
ром или от промежуточной 
ступени компрессора, или же 
подаваемый спец. вентилято-
ром, засасывающим его из ат-
мосферы. В авиац. поршне-
вых двигателях ранее примен. 
как возд., так и жидкостное 
(обычно водяное) охлажде-
ние. В настоящее время в этих 
двигателях примен. в основ-
ном возд. охлаждение. В авиац. 
ГТД и поршневых двигателях 
охлаждение частично осущ. с 
помощью масла, циркулирую-
щего в системе смазки двига-
теля. В жидкостных ракетных 
двигателях часто примен. на-
ружное охлаждение камеры, 
обычно осущ. с помощью ком-
понентов топлива (или одного 
из них), проходящих сначала 
через рубашку охлаждения 
камеры, после чего они по-
ступают через форсунки в ка-
меру сгорания. При недоста-
точности наружного охлаж-
дения камеры одновременно с 
ним иногда примен. внутрен-
нее, снижающее тепловые 
потоки, идущие к стенкам 
камеры двигателя. 

рається із порожнини за компре-
сором чи від проміжного ступе-
ня компресора, чи подається 
спец. вентилятором, який його 
затягує з атмосфери.  

В авіац. поршневих двигунах 
раніше застосов. як повітр., так і 
рідинне (зазвичай водяне) охо-
лодження.  

На сьогодні в цих двигунах 
застосов. здебільшого повітр. 
охолодження.  

В авіац. ГТД і поршневих 
двигунах охолодження здійсн. 
за допомогою масла, яке цирку-
лює в системі змащування дви-
гуна. У рідинних ракетних дви-
гунах часто застосов. зовнішнє 
охолодження камери, яке зазви-
чай здійсн. за допомогою ком-
понентів палива (чи одного з 
них), які проходять спочатку 
через сорочку охолодження ка-
мери, після чого надходять че-
рез форсунки до камери зго-
ряння.  

За недостатності зовнішнього 
охолодження камери одночасно 
з ним іноді застосов. внутрішнє, 
яке знижує теплові потоки, що 
надходять до стінок камери дви-
гуна. 

ОХЛАЖДЕНИЕ ЖАРО-
ВОЙ ТРУБЫ ВНУТРЕН-
НЕЕ – способ охлаждения 
жаровой трубы путём созда-
ния промежуточного (загради-
тельного) слоя холодного воз-

ОХОЛОДЖЕННЯ ЖАРО-
ВОЇ ТРУБИ ВНУТРІШНЄ – 
спосіб охолодження жарової 
труби шляхом створення про-
міжного (загороджувального) 
шару холодного повітря між 
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духа между внутренней стен-
кой трубы и потоком продук-
тов горения. О.ж.т.в. часто 
наз. заградительным охлаж-
дением жаровой трубы.  

внутрішньою стінкою труби і 
потоком продуктів горіння. 
О.ж.т.в. часто наз. загоро-
джувальним охолодженням жа-
рової труби. 

ОХЛАЖДЕНИЕ ЖАРО-
ВОЙ ТРУБЫ ЗАГРАДИ-
ТЕЛЬНОЕ – см. Охлаждение 
жаровой трубы внутреннее. 

ОХОЛОДЖЕННЯ ЖАРО-
ВОЇ ТРУБИ ЗАГОРОДЖУ-
ВАЛЬНЕ – див. Охолодження 
жарової труби внутрішнє.  

ОХЛАЖДЕНИЕ ЖАРО-
ВОЙ ТРУБЫ НАРУЖНОЕ – 
отвод тепла от стенок жаро-
вой трубы, осущ. потоком вто-
ричного воздуха, проходящим 
по кольцевой полости между 
жаровой трубой и корпусом 
(кожухом) камеры сгорания. 

ОХОЛОДЖЕННЯ ЖАРО-
ВОЇ ТРУБИ ЗОВНІШНЄ – 
відведення тепла від стінок жа-
рової труби, яке здійсн. потоком 
вторинного повітря, яке прохо-
дить кільцевою порожниною 
між жаровою трубою і корпусом 
(кожухом) камери згоряння. 

ОХЛАЖДЕНИЕ ЗАГРА-
ДИТЕЛЬНОЕ – см. Охлаж-
дение плёночное. 

ОХОЛОДЖЕННЯ ЗАГО-
РОДЖУВАЛЬНЕ – див. Охо-
лодження плівкове. 

ОХЛАЖДЕНИЕ КАМЕ-
РЫ ЖИДКОСТНОГО РА-
КЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ 
ВНУТРЕННЕЕ – способ 
охлаждения внутренней обо-
лочки камеры сгорания и соп-
ла жидкостного ракетного дви-
гателя путём создания на их 
стенках со стороны соприкос-
новения с продуктами сгора-
ния непрерывно обновляемой 
жидкостной плёнки или газо-
вого слоя с пониженной т-рой. 

ОХОЛОДЖЕННЯ КАМЕ-
РИ РІДИННОГО РАКЕТ-
НОГО ДВИГУНА ВНУТ-
РІШНЄ – спосіб охолодження 
внутрішньої оболонки камери 
згоряння і сопла рідинного дви-
гуна шляхом створення на їх 
стінках з боку зіткнення з про-
дуктами згоряння безперервно 
обновлюваної рідинної плівки 
чи газового шару з пониженою 
т-рою. 

ОХЛАЖДЕНИЕ КАМЕ-
РЫ ЖИДКОСТНОГО РА-
КЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ 
ЁМКОСТНОЕ – способ под-
держания в допустимых (по 

ОХОЛОДЖЕННЯ КАМЕ-
РИ РІДИННОГО РАКЕТ-
НОГО ДВИГУНА ЄМНІСНЕ – 
спосіб підтримання в допус-
тимих межах (згідно з умовами 
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условиям прочности) пре-
делах теплового режима внут-
ренней оболочки камеры сго-
рания и сопла жидкостного 
ракетного двигателя, при к-ром 
(способе) тепло, идущее от 
газа в стенки камеры, полнос-
тью воспринимается материа-
лом стенок.  

міцності) теплового режиму 
внутрішньої оболонки камери 
згоряння і сопла рідинного ра-
кетного двигуна, за якого (спо-
собу) тепло, яке йде від газу у 
стінки камери, повністю сприй-
мається матеріалом стінок. 

ОХЛАЖДЕНИЕ КАМЕ-
РЫ ЖИДКОСТНОГО РА-
КЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ 
НАРУЖНОЕ – способ отво-
да тепла от внутренней обо-
лочки камеры сгорания и соп-
ла жидкостного ракетного 
двигателя при помощи охла-
дителя, движущегося в полос-
ти, образованной внутренней 
и внешней оболочками каме-
ры двигателя. В качестве 
охладителя обычно использ. 
компоненты топлива (а чаще 
один из них). У нек-рых жид-
костных ракетных двигателей 
в качестве охладителя ис-
польз. вода. О.к.ж.р.д.н. наз. 
также внешним проточным 
охлаждением его. 

ОХОЛОДЖЕННЯ КАМЕ-
РИ РІДИННОГО РАКЕТ-
НОГО ДВИГУНА ЗОВНІШ-
НЄ – спосіб відведення тепла 
від внутрішньої оболонки каме-
ри згоряння і сопла рідинного 
ракетного двигуна за допомогою 
охолодника, що рухається у 
порожнині, яку утворює внут-
рішня та зовнішня оболонки 
камери двигуна.  

Як охолоджувач зазвичай ви-
корист. компоненти палива (а 
частіше один із них).  

У деяких рідинних ракетних 
двигунах як охолоджувач вико-
рист. вода.  

О.к.р.р.д.з. наз. також зов-
нішнім проточним охолоджен-
ням його. 

ОХЛАЖДЕНИЕ КАМЕ-
РЫ ЖИДКОСТНОГО РА-
КЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ 
РАДИАЦИОННОЕ – способ 
охлаждения камеры сгорания 
и сопла жидкостного ракет-
ного двигателя путём увели-
чения их теплового излуче-
ния. Эфф-сть такого охлажде-

ОХОЛОДЖЕННЯ КАМЕ-
РИ РІДИННОГО РАКЕТ-
НОГО ДВИГУНА РАДІА-
ЦІЙНЕ – спосіб охолодження 
камери згоряння і сопла рідин-
ного ракетного двигуна шляхом 
збільшення їх теплового випро-
мінювання. Еф-сть такого охо-
лодження залежить від т-ри де-
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ния зависит от т-ры подлежа-
щих охлаждению деталей 
двигателя, т. к. отдача тепла 
излучением прямо пропор-
циональна четвёртой степени 
абс. т-ры излучающего тела. 
Камеры жидкостного ракет-
ного двигателя с радиацион-
ным охлаждением изготавли-
ваются из жаростойких ме-
таллов, напр., из молибдена, 
со спец. покрытием, предох-
раняющим его от окисления. 
О.к.ж.р.д.р. примен. в нек-
рых двигателях, предназнач. 
для космич. ЛА и рассчитан-
ных для создания коротких 
частых импульсов тяги.  

талей двигуна, які підлягають 
охолодженню, оскільки віддача 
тепла випромінюванням прямо 
пропорційна четвертій степені 
абс. т-ри тіла, що випромінює. 

Камери рідинного ракетного 
двигуна з радіаційним охолод-
женням виготовляють із жаро-
стійких металів, напр., з моліб-
дену, зі спец. покриттям, яке 
його захищає від окиснення. 

О.к.р.р.д.р. застосов. у де-
яких двигунах, які признач. для 
косміч. ЛА для створення ко-
ротких частих імпульсів тяги. 

ОХЛАЖДЕНИЕ ЛОПА-
ТОК ТУРБИНЫ ВНУТ-
РЕННЕЕ – см. Лопатки тур-
бины охлаждаемые. 

ОХОЛОДЖЕННЯ ЛОПА-
ТОК ТУРБІНИ ВНУТРІШНЄ – 
див. Лопатки турбіни охоло-
джувані. 

ОХЛАЖДЕНИЕ ПЛЁ-
НОЧНОЕ – способ охлажде-
ния путём создания промежу-
точной заградительной завесы 
из жидкостной, газовой или 
паровой плёнки, изолирующей 
стенки от непосредственного 
их соприкосновения с сильно 
нагретыми продуктами горения 
(сгорания). Примен. для охлаж-
дения камеры сгорания и сопла 
жидкостного ракетного двига-
теля, а также элементов основ-
ных камер сгорания, форсаж-
ной камеры, выходного у-ства, 
корпуса турбины и выходных 

ОХОЛОДЖЕННЯ ПЛІВ-
КОВЕ – спосіб охолодження 
шляхом створення проміжної 
загороджувальної завіси з рі-
динної, газової чи парової плів-
ки, яка ізолює стінки від безпо-
середнього їх зіткнення з дуже 
нагрітими продуктами горіння 
(згоряння).  

Застосов. для охолодження 
камери згоряння і сопла рідин-
ного ракетного двигуна, а також 
елементів основних камер зго-
ряння, форсажної камери, ви-
хідного пр-рою, корпусу турбі-
ни і вихідних кромок соплових і 
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кромок сопловых и рабочих 
лопаток турбины (в сочетании 
с внутренним охлаждением) 
авиац. ГТД. 

робочих лопаток турбіни  
(у поєднанні із внутрішнім охо-
лодженням) авіац. ГТД. 

ОХЛАЖДЕНИЕ ПОРИС-
ТОЕ – способ охлаждения, 
заключ. в продавливании ох-
ладителя через поры спец. мате-
риала, из к-рого в этом случае 
изготавливаются детали двига-
теля, подлежащие охлаждению. 
О.п. должно обеспеч. боль-
шую однородность т-ры защи-
щаемой стенки. Наиболее серь-
ёзным препятствием для прак-
тического применения о.п. явл. 
трудность изготовления охлаж-
даемых этим способом горячих 
деталей двигателя, напр. каме-
ры сгорания с необходмыми 
степенью проницаемости, проч-
ностью и весом, а также под-
верженность пористых обо-
лочек закупоркам, что может 
повлечь за собой их прогар. 

ОХОЛОДЖЕННЯ ПО-
РИСТЕ – спосіб охолодження, 
що передбач. продавлювання 
охолодника через пори спец. 
матеріалу, з якого в цьому ви-
падку виготовляються деталі 
двигуна, що підлягають охоло-
дженню. О.п. повинне забезпеч. 
більшу однорідність т-ри захис-
ної стінки.  

Найбільш серйозною пере-
поною для практичного застосу-
вання о.п. є складність виготов-
лення гарячих деталей двигуна, 
що охолоджуються цим спосо-
бом, напр. камери згоряння з 
потрібними ступенем проник-
ності, міцністю та вагою, а та-
кож схильність пористих оболо-
нок до закупорювання, що може 
призвести до їх прогару. 

ОХЛАЖДЕНИЕ ПОРШ-
НЕВОГО АВИАЦИОННО-
ГО ДВИГАТЕЛЯ ЖИД-
КОСТНОЕ – отвод тепла от 
поршневого авиац. двигателя 
с помощью охлаждающей жид-
кости, циркулирующей в сис-
теме охлаждения и примен. в 
качестве промежуточной сре-
ды для отвода тепла от ци-
линдров двигателя и для пе-
реноса тепла к охлаждающим 
у-ствам (радиаторам). 

ОХОЛОДЖЕННЯ ПОРШ-
НЕВОГО АВІАЦІЙНОГО 
ДВИГУНА РІДИННЕ – відве-
дення тепла від поршневого 
авіац. двигуна за допомогою 
охолодної рідини, що циркулює 
в системі охолодження і засто-
сов. як проміжне середовище 
для відведення тепла від цилін-
дрів двигуна і для перенесення 
тепла до охолодних пр-роїв (ра-
діаторів). 
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ОХЛАЖДЕНИЕ ПОРШ-
НЕВОГО ДВИГАТЕЛЯ 
ВОЗДУШНОЕ – отвод тепла 
от поршневого авиац. двига-
теля непосредственно в воз-
дух, окружающий его цилиндр. 

ОХОЛОДЖЕННЯ ПОРШ-
НЕВОГО ДВИГУНА ПОВІТ-
РЯНЕ – відведення тепла від 
поршневого авіац. двигуна без-
посередньо у повітря, що оточує 
його циліндр. 

ОХЛАЖДЕНИЕ ПРИНУ-
ДИТЕЛЬНОЕ – возд. охлаж-
дение поршневого авиац. дви-
гателя с помощью вентилято-
ров, когда располагаемый на-
пор воздуха в полёте недоста-
точен. Примен. в силовых ави-
ац. у-ках с высотными порш-
невыми авиац. двигателями 
большой мощности и в силовых 
у-ках вертолётов, для к-рых 
естественного обдува при ма-
лых скоростях полёта практи-
чески не бывает. 

ОХОЛОДЖЕННЯ ПРИ-
МУСОВЕ – повітр. охолод-
ження поршневого авіац. двигу-
на за допомогою вентиляторів, 
коли напір повітря під час 
польоту недостатній.  

Застосов. у силових авіац.  
у-ках з висотними поршневими 
авіац. двигунами великої по-
тужності і в силових у-ках вер-
тольотів, для яких природної 
обдувки за малих швидкостей 
практично не буває. 

ОХОТА, -ы, ж. – вид бое-
вых действий одиночных са-
молётов (мелких групп) с 
задачей самостоятельного 
поиска и уничтожения целей. 

ПОЛЮВАННЯ, -я, с. – вид 
бойових дій поодиноких літаків 
(малих груп) із завданням само-
стійного пошуку і знищення 
цілей. 

ОЦЕНКА БОМБОМЕ-
ТАНИЯ – опред. качества 
выполненного бомбометания 
по меткости или его эфф-сти 
(достигнут ли результат, по-
ставленный в боевом прика-
зе). О.б. по меткости произ-
вод. сравнением фактич. чис-
ла попаданий в площадь цели 
с ожидаемым, рассчитанным 
для фактич. условий бомбо-
метания (в боевых условиях), 
или по среднему проценту 
(при учебных бомбометаниях 

ОЦІНКА БОМБОМЕТАН-
НЯ – визнач. якості виконаного 
бомбометання за влучністю або 
його еф-стю (чи досягнуто ре-
зультату, поставленого у бойо-
вому наказі).  

О.б. за влучністю викон. че-
рез порівняння фактич. к-сті 
влучень у площу цілі з очікува-
ною, розрахованою для фактич. 
умов бомбометання (в бойових 
умовах), або за середнім відсот-
ком (під час навчальних бомбо-
метань по тактич. цілях), або 



Російсько-український авіаційний військовий словник 

 74

по тактич. целям), либо срав-
нением фактич. отклонений 
бомб от цели с нормативным 
отклонением (при учебных 
полигонных бомбометаниях). 

порівнянням фактич. відхилень 
бомб від цілі з нормативним 
відхиленням (під час навчаль-
них полігонних бомбометань). 

ОЦЕНКА ОБСТАНОВ-
КИ – процесс изучения и ана-
лиза условий и факторов, 
влияющих на подготовку и 
ведение боевых действий. 

ОЦІНКА ОБСТАНОВКИ – 
процес вивчення та аналізу умов 
і факторів, що впливають на 
підготовку та ведення бойових 
дій. 

ОЧКО БОМБЫ – отверс-
тие в корпусе бомбы, предназ-
нач. для помещения детонатора 
и взрывателя. По месту распо-
ложения о.б. м. б. головным, 
донным и боковым. В неснаря-
жённой бомбе очко закрыто 
пластмассовой пробкой. 

ВІЧКО БОМБИ – отвір у 
корпусі бомби, признач. для 
розміщення детонатора і зрив-
ника. За місцем розташування 
в.б. м. б. головним, донним чи 
бічним. У незарядженій бомбі 
вічко затулене пластмасовою 
пробкою. 

ОШИБКА БОМБО-
МЕТАНИЯ – отклонение 
фактич. точки падения бомбы 
от расчётной точки прицели-
вания. О.б. обычно представ. 
в виде вектора, соединяющего 
точку прицеливания с точкой 
падения бомбы. 

ПОМИЛКА БОМБОМЕ-
ТАННЯ – відхилення фактич. 
точки падіння бомби від розра-
хункової точки прицілювання. 
П.б. зазвичай зображують як 
вектор, що з’єднує точку 
прицілювання з точкою падіння 
бомби. 

ОШИБКА РАДИАЛЬ-
НАЯ – линейное отклонение 
точки падения бомбы (разры-
ва снаряда) от центра цели. 

ПОМИЛКА РАДІАЛЬНА – 
лінійне відхилення точки падін-
ня бомби (розриву снаряду) від 
центра цілі. 

ОШИБКИ СЛУЧАЙ-
НЫЕ – погрешности в выпол-
нении операций прицелива-
ния; в измерении исходных 
параметров при бомбомета-
нии или возд. стрельбе, к-рые 
при каждом заходе на цель 
принимают различные значе-
ния, вследствие чего вызыва-

ПОМИЛКИ ВИПАДКОВІ – 
похибки у виконанні операцій 
прицілювання; у вимірюванні 
вихідних параметрів при бом-
бометанні чи повітр. стрільбі, 
які при кожному заході на ціль 
набувають різних значень, унас-
лідок чого спричиняють неодна-
кові відхилення бомб (снарядів) 
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ют неодинаковые отклонения 
бомб (снарядов) от точки 
прицеливания. К. о.с. относя-
тся, напр., ошибки визирова-
ния цели в момент сбрасыва-
ния бомб, погрешности в вы-
держивании заданной высо-
ты и скорости полёта, неточ-
ности в определении баллис-
тич. качеств бомб и др. О.с. 
явл. причиной рассеивания. 

від точки прицілювання. До 
п.в. відносяться, напр., помил-
ки візування цілі на момент 
скидання бомб, похибки у під-
триманні заданої висоти і  
швидкості польоту, неточності 
у визначенні балістич. якостей 
бомб та ін.  

П.в. є причиною розсію-
вання. 

 
 

П 
 

ПАДЕНИЕ ПАРАШЮ-
ТИСТА СВОБОДНОЕ – па-
дение парашютиста в воздухе с 
момента его отделения от ЛА 
до раскрытия парашюта. 

ПАДІННЯ ПАРАШУТИС-
ТА ВІЛЬНЕ – падіння пара-
шутиста в повітрі з моменту 
його відокремлення від ЛА до 
розкриття парашута. 

ПАЁК ЛЁТНЫЙ – набор 
разнообразных высококачест-
венных и высококалорийных 
продуктов для питания лётного 
состава.  

ПАЙОК ЛЬОТНИЙ – 
набір різноманітних високоякіс-
них і висококалорійних продук-
тів для харчування льотного 
складу.  

ПАЙКА АЛЮМИНИЯ – 
соединение алюминиевых мате-
риалов с помощью расплавлен-
ного металла – припоя, имеюще-
го более низкую т-ру плавления, 
чем соединяемые материалы. 
При ремонте нек-рых авиац. де-
талей, выполненных из алюмини-
евых сплавов, примен. п.а., для 
чего использ. флюс марки 34А и 
твёрдый припой на алюминие-
вой основе той же марки. 

ПАЯННЯ АЛЮМІНІЮ – 
з’єднання алюмінієвих матеріа-
лів за допомогою розплавле-
ного металу – припою, що має 
нижчу т-ру плавлення, ніж 
матеріали, що з’єднуються. При 
ремонті деяких авіац. деталей, 
виконаних з алюмінієвих спла-
вів, застосов. п.а., для чого 
використ. флюс марки 34А і 
твердий припій на алюмінієвій 
основі тієї ж марки. 
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П 
 

ПАЛЕЦ ПОРШНЕВОЙ – 
деталь для шарнирного сое-
динения поршня с шатуном. 

ПАЛЕЦЬ ПОРШНЕВИЙ – 
деталь для шарнірного з’єднан-
ня поршня з шатуном. 

ПАЛЕЦ ПРИЦЕПНОГО 
ШАТУНА – деталь для 
соединения прицепного шатуна 
поршневого авиац. двигателя с 
главным шатуном. 

ПАЛЕЦЬ ПРИЧІПНОГО 
ШАТУНА – деталь для 
з’єднання причіпного шатуна 
поршневого авіац. двигуна з 
головним шатуном. 

ПАНЕЛЬ КАПОТА – 
съёмная или откидная часть 
капота силовой у-ки, в собран-
ном виде крепящаяся к 
опорному каркасу на замках 
или на болтах. 

ПАНЕЛЬ КАПОТА – знім-
на або відкидна частина капота 
силової у-ки, яка в зібраному 
вигляді кріпиться до опорного 
каркаса на замках або на 
болтах. 

ПАНОРАМНАЯ РАДИО-
ЛОКАЦИОННАЯ САМО-
ЛЁТНАЯ СТАНЦИЯ – 
приёмно-передающее у-ство 
направленного действия, рабо-
тающее в импульсном режиме 
в диапазоне сантиметровых 
волн с вращающейся антенной 
и индикатором кругового обзо-
ра. П.р.с.с. предназнач. для 
самолётовождения и бомбоме-
тания в условиях отсутствия 
оптич. видимости, т. е. экипаж 
самолёта может опред. место 
самолёта по естественным или 
искусственным радиолокац. 
ориентирам, опред. навигац. 
элементы и выводить самолёт 
на цель или на аэродром 
посадки. 

 

ПАНОРАМНА РАДІО-
ЛОКАЦІЙНА ЛІТАКОВА 
СТАНЦІЯ – приймально-
передавальний пр-рій спрямо-
ваної дії, що працює в імпульс-
ному режимі в діапазоні санти-
метрових хвиль з обертовою 
антеною і індикатором круго-
вого огляду.  

П.р.л.с. признач. для літа-
ководіння і бомбометання в 
умовах відсутності оптич. 
видимості, тобто екіпаж літака 
може визнач. місце літака за 
природними або штучними 
орієнтирами радіолокації, виз-
нач. навігац. елементи і 
виводити літак на ціль або на 
аеродром посадки. 
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ПАРА САМОЛЁТОВ – 
первичное подразделение в 
истребительной авиации, в 
к-ром самолёты выполн. бое-
вую задачу в огневом взаимо-
действии друг с другом. П.с. 
состоит из ведущего и ведо-
мого и может выполн. боевую 
задачу в составе звена или 
самостоятельно. 

ПАРА ЛІТАКІВ – пер-
винний підрозділ у вини-
щувальній авіації, у якому 
літаки викон. бойове завдання 
у вогневій взаємодії один з 
одним.  

П.л. складається з ведучого 
і веденого і може викон. 
бойове завдання у складі ланки 
або самостійно. 

ПАРАБОЛА ИНДУКТИВ-
НОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ – 
кривая, графически изобра-
жающая зависимость коэф. 
индуктивного сопротивления от 
коэфф. подъёмной силы для 
крыла данного относительного 
удлинения. Будучи нанесена на 
поляру крыла, эта кривая раз-
делит значения коэф. лобового 
сопротивления на две части. 
Отрезки, заключённые между 
осью коэфф. подъёмной силы и 
п.и.с., представ. собой значе-
ния коэфф. индуктивного соп-
ротивления, а между п.и.с. и 
полярой – значения коэфф. 
профильного сопротивления. 
Если имеется волновое сопро-
тивление, то эти отрезки пред-
став. собой сумму коэфф. про-
фильного и волнового сопро-
тивления. 

ПАРАБОЛА ІНДУКТИВ-
НОГО ОПОРУ – крива, що 
графічно зображує залежність 
коеф. індуктивного опору від 
коеф. піднімальної сили для 
крила цього відносного подов-
ження.  

Будучи нанесена на поляру 
крила, ця крива поділить 
значення коеф. лобового опору 
на дві частини.  

Відрізки, розташовані між 
віссю коеф. піднімальної сили і 
п.і.о., є значеннями коеф. 
індуктивного опору, а між 
п.і.о. і полярою – значеннями 
коеф. профільного опору. Як-
що є хвильовий опір, то ці 
відрізки є сумою коеф. про-
фільного і хвильового опору. 

ПАРАЛЛАКС, -а, м. – 
1. Кажущееся смещение рас-
сматриваемого объекта, выз-
ванное изменением точки наб-
людения. Явление п. имеет 

ПАРАЛАКС, -а, ч. – 
1. Уявне зміщення даного 
об’єкта, спричинене зміною 
точки спостереження. Явище 
п. спостерігається при дистанц. 
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место при дистанц. управлении 
оружием, находящимся на са-
молёте. Учёт п. производ. спец. 
параллаксными механизмами. 
2. В оптич. визирных у-ствах 
(прицелах) смещение изобра-
жения предмета относительно 
изображения сетки при переме-
щении глаза наблюдателя пе-
ред окуляром. В оптич. визир-
ных у-ствах (прицелах) п. явл. 
результатом неточного совпа-
дения плоскости сетки, уста-
новл. в фокальной плоскости 
окуляра, с плоскостью изобра-
жения, даваемого объектом. П. 
снижает точность наблюдений 
или измерений. 

керуванні зброєю, розміщеною 
на літаку. Облік п. здійсн. 
спец. паралаксними механіз-
мами.  

2. У оптич. візирних пр-роях 
(прицілах) зміщення зобра-
ження предмета відносно 
зображення сітки при пере-
міщенні ока спостерігача перед 
окуляром.  

У оптич. візирних пр-роях 
(прицілах) п. є результатом 
неточного збігу площини сітки, 
встановл. у фокальній площині 
окуляра, з площиною зобра-
ження, що дається об’єктом.  

П. знижує точність спосте-
режень або вимірювань. 

ПАРАМЕТР, -а, м. – 
величина, характеризующая то 
или иное свойство какого-либо 
явления, тела, машины и т. д. 
Напр., основными п. непод-
вижного газа явл. его давление, 
т-ра и плотность, основными 
п. движущегося газа – его 
давление, т-ра, плотность и 
скорость. 

ПАРАМЕТР, -а, ч. – 
величина, що хар-зує ту чи ін. 
властивість будь-якого явища, 
тіла, машини тощо. Напр., 
основними п. нерухомого газу 
є його тиск, т-ра і густина, 
основними п. газу, що 
рухається, – його тиск, т-ра, 
густина і швидкість. 

ПАРАМЕТР РЕГУЛИРУ-
ЕМЫЙ – параметр (двигателя 
или др. регулируемого объек-
та), постоянство или опреде-
лённое задаваемое изменение 
к-рого должен поддерживать 
автоматич. регулятор. 

ПАРАМЕТР РЕГУЛЬО-
ВАНИЙ – параметр (двигуна 
або ін. регульованого об’єкта), 
постійність або певну задану 
зміну якого повинен підтри-
мувати автоматич. регулятор. 

ПАРАМЕТРЫ ГИДРОДИ-
НАМИЧЕСКИЕ – скорости 
движения частиц жидкой (газо-

ПАРАМЕТРИ ГІДРОДИ-
НАМІЧНІ – швидкості руху 
часток рідкого (газоподібного) 
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образной) среды; плотности и 
давления в разных её точках. 

середовища; густина і тиски в 
різних його точках. 

ПАРАМЕТРЫ ДВИГАТЕ-
ЛЯ – величины, характеризую-
щие различные свойства дви-
гателя. Различают конструк-
тивные п.д. и параметры 
работы двигателя. 

ПАРАМЕТРИ ДВИГУНА – 
величини, що хар-ють різні 
властивості двигуна.  

Розрізняють конструктивні 
п.д. і параметри роботи дви-
гуна. 

ПАРАМЕТРЫ ДВИГАТЕ-
ЛЯ ЗАМЕРЕННЫЕ – пара-
метры работы двигателя, непо-
средственно замеренные на 
стенде или в полёте во время 
испытания при данных внеш-
них условиях его работы. 

ПАРАМЕТРИ ДВИГУНА 
ЗАМІРЯНІ – параметри 
роботи двигуна, безпосередньо 
заміряні на стенді або в польоті 
під час випробування за цих 
зовнішніх умов його роботи. 

ПАРАМЕТРЫ ДВИГАТЕ-
ЛЯ КОНСТРУКТИВНЫЕ – 
параметры двигателя, характе-
ризующие его размеры и вес, а 
также др. свойства конструк-
ции. К п.д.к. относят, напр., 
сухой вес, габаритные разме-
ры, лобовую площадь дви-
гателя. 

ПАРАМЕТРИ ДВИГУНА 
КОНСТРУКТИВНІ – пара-
метри двигуна, що хар-ють 
його розміри і вагу, а також ін. 
властивості конструкції.  

До п.д.к. відносять, напр., 
суху вагу, габаритні розміри, 
лобову площу двигуна. 

ПАРАМЕТРЫ ДВИГАТЕ-
ЛЯ ПРИВЕДЁННЫЕ – 
параметры работы двигателя, 
приведенные к стандартным 
атм. условиям. Испытания 
авиац. двигателей производ. в 
различных местах с различ-
ными климатич. условиями и в 
различное время года, т. е. при 
разных внешних условиях ра-
боты двигателя, сильно вли-
яющих на величину парамет-
ров (показателей) его работы. 
Напр., снижение т-ры входя-

ПАРАМЕТРИ ДВИГУНА 
ПРИВЕДЕНІ – параметри 
роботи двигуна, приведені до 
стандартних атм. умов. 
Випробування авіац. двигунів 
провод. в різних місцях із 
різними кліматич. умовами і в 
різну пору року, тобто за 
різних зовнішніх умов роботи 
двигуна, що значно впливають 
на величину параметрів 
(показників) його роботи. 
Напр., зниження т-ри повітря, 
що входить у двигун, з + 50° до 
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щего в двигатель воздуха с 
+ 50° до минус 50 °С приводит 
к повышению мощности 
поршневого авиац. двигателя 
прим. на 20–25 %, мощности 
ТВД при его работе на макс. 
числе оборотов прим. вдвое и 
снижению удельного расхода 
авиац. топлива прим. на 10 %. 
Поэтому для правильной оцен-
ки параметров работы двига-
теля, замеренных при испы-
тании, их необходимо при-
вести к одинаковым внешним 
условиям работы двигателя. 
Обычно значения параметров, 
замеренные при испытаниях, 
приводят к стандартным атм. 
условиям. У авиац. ГТД к 
стандартным атм. условиям 
обычно приводят число оборо-
тов двигателя, мощность, тягу, 
часовой расход топлива, удель-
ный расход топлива и т-ру 
газов за турбиной (в реак-
тивном сопле). У авиац. порш-
невых двигателей обычно к 
стандартным атм. условиям 
приводят мощность двигателя, 
его высотность и расход 
топлива. У высотных поршне-
вых двигателей мощность и 
расход топлива приводят не 
только к стандартным атм. 
условиям на земле, но и к 
высотным стандартным атм. 
условиям, соответств. высот-
ности двигателя. 

мінус 50 °С призводить до 
підвищення потужності порш-
невого авіац. двигуна прибл. на 
20–25 %, потужності ТГД при 
його роботі на макс. числі 
обертів прибл. удвічі і зни-
женню питомої витрати авіац. 
палива прибл. на 10 %. Тому 
для правильного оцінювання 
параметрів роботи двигуна, 
заміряних при випробуванні, їх 
необхідно привести до одна-
кових зовнішніх умов роботи 
двигуна.  

Зазвичай значення пара-
метрів, заміряних при випро-
буваннях, приводять до стан-
дартних атм. умов.  

У авіац. ГТД до стан-
дартних атм. умов зазвичай 
приводять число обертів дви-
гуна, потужність, тягу, годинну 
витрату палива, питому вит-
рату палива і т-ру газів за 
турбіною (у реактивному 
соплі).  

У авіац. поршневих дви-
гунів зазвичай до стандартних 
атм. умов приводять потуж-
ність двигуна, його висотність і 
витрату палива.  

У висотних поршневих 
двигунів потужність і витрату 
палива приводять не лише до 
стандартних атм. умов на 
землі, але і до висотних стан-
дартних атм. умов, що від-
повід. висотності двигуна. 
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ПАРАМЕТРЫ РАБОТЫ 
ДВИГАТЕЛЯ – величины, 
характеризующие эфф-сть и 
экономичность его работы, 
высотность, тепловую и дина-
мич. напряжённость деталей, 
приёмистость и др. свойства 
двигателя. П.р.д. могут изме-
няться в зависимости от 
условий его работы. Наиболее 
важные п.р.д. наз. главными 
или основными. К ним относят 
мощность (тягу) двигателя, 
часовой или секундный расход 
топлива, удельный расход 
топлива, а также число обо-
ротов и давление наддува (или 
давление на впуске) у 
поршневого двигателя; число 
оборотов, расход воздуха, 
степень повышения давления и 
т-ру газа перед турбиной, за 
ней и в форсажной камере у 
ГТД; расход воздуха, степень 
повышения давления и т-ру 
газа в камере сгорания или 
коэфф. избытка воздуха у 
прямоточного ВРД; давление в 
камере у жидкостного ракет-
ного двигателя. 

ПАРАМЕТРИ РОБОТИ 
ДВИГУНА – величини, що 
хар-ють еф-сть і економічність 
його роботи, висотність, тепло-
ву і динаміч. напруженість 
деталей, розгінність та ін. 
властивості двигуна.  

П.р.д. можуть змінюватися 
залежно від умов його роботи. 
Найбільш важливі п.р.д. наз. 
головними або основними.  

До них відносять потуж-
ність (тягу) двигуна, годинну 
або секундну витрату палива, 
питому витрату палива, а 
також число обертів і тиск 
наддування (чи тиск на впуску) 
у поршневого двигуна; число 
обертів, витрату повітря, міру 
підвищення тиску і т-ру газу 
перед турбіною, за нею і в 
камері форсажу у ГТД; витрату 
повітря, міру підвищення тиску 
і т-ру газу в камері згоряння 
або коеф. надлишку повітря у 
прямоструминного ПРД; тиск у 
камері в рідинного ракетного 
двигуна. 

ПАРАМЕТРЫ УПРАВЛЕ-
НИЯ ДВИГАТЕЛЕМ – пара-
метры двигателя, опред. режим 
его работы, значения к-рых не-
посредственно контролируют-
ся и устанавл. на земле и в по-
лёте с целью получения желае-
мого режима работы двигателя. 

ПАРАМЕТРИ КЕРУВАН-
НЯ ДВИГУНОМ – параметри 
двигуна, що визнач. режим 
його роботи, значення яких 
безпосередньо контролюються 
і встановл. на землі і в польоті 
для отримання бажаного 
режиму роботи двигуна. 
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ПАРАСОЛЬ, -я, м. – само-
лёт-моноплан, крыло к-рого 
расположено над фюзеляжем, 
обычно на стойках. Среди 
современных самолётов встре-
чается редко. 

ПАРАСОЛЬ, -я, ч. – літак-
моноплан, крило якого розта-
шоване над фюзеляжем, 
зазвичай на стояках. Серед 
сучасних літаків трапляється 
рідко. 

ПАРАШЮТ, -а, м. – 
приспособл., предназнач. для 
замедления спуска людей и 
грузов с различных высот. 
Примен. в авиации и воздухо-
плавании для спасения жизни 
экипажа при вынужденном 
покидании ЛА; в возд.-десант-
ных войсках – для выброски 
возд. десантов и боевой тех-
ники; спортсменами-парашю-
тистами – для тренировоч. 
прыжков. П. состоит из купола 
со стропами, подвесной систе-
мы, ранца и парашютных 
приборов. По назнач. п. делят-
ся на спасательные и трени-
ровоч., грузовые и спец.; по 
конструкции в зависимости от 
формы купола в плане – на 
квадратные, круглые, много-
гранные; по принципу раскры-
тия – свободного, принуди-
тельного и комбинир. раскры-
тия. Для ускорения извлечения 
из ранца чехла купола парашю-
та примен. вытяжной парашют.

ПАРАШУТ, -а, ч. – 
пристосув., признач. для спо-
вільнення спуску людей і 
вантажів з різних висот. 
Застосов. в авіації і повітро-
плаванні для порятунку життя 
екіпажа при вимушеному поки-
данні ЛА; у повітр.-десантних 
військах – для викидання 
повітр. десантів і бойової 
техніки; спортсменами-пара-
шутистами – для тренув. 
стрибків. П. складається з 
купола зі стропами, підвісної 
системи, ранця і парашутних 
приладів. За признач. п. 
поділяють на рятувальні і 
тренув., вантажні і спец.; за 
конструкцією залежно від 
форми купола в плані – на 
квадратні, круглі, багатогранні; 
за принципом розкриття – 
вільного, примусового і ком-
бінов. розкриття. Для приско-
рення витягання з ранця чохла 
купола парашута застосов. 
витяжний парашут. 

ПАРАШЮТ СПАСА-
ТЕЛЬНЫЙ – парашют, пред-
назнач. для спасения лётчика и 
др. членов экипажа при 
вынужденном покидании ЛА в 

ПАРАШУТ РЯТУВАЛЬ-
НИЙ – парашут, признач. для 
порятунку льотчика та ін. 
членів екіпажу при виму-
шеному покиданні ЛА у 



Російсько-український авіаційний військовий словник 

 83

полёте. П.с. вводится в дейст-
вие вручную или автоматичес-
ки. Для полётов на больших 
высотах п.с. снабжается кисло-
род. прибором, а над морем, 
кроме того, спасательной 
лодкой. Площадь купола п.с. в 
плане равна около 43 ЛА. 

польоті. П.р. вводиться в дію 
вручну або автоматично. Для 
польотів на великих висотах 
п.р. забезпеч. киснев. при-
ладом, а над морем, крім того, 
рятувальним човном. Площа 
купола п.р. в плані дорівнює 
близько 43 ЛА. 

ПАРАШЮТ СТАБИЛИ-
ЗИРУЮЩИЙ – парашют, 
обеспечивающий устойчивое 
движение тел в воздухе после 
сбрасывания с ЛА. 

ПАРАШУТ СТАБІЛІЗУ-
ЮЧИЙ – парашут, що 
забезпеч. стійкий рух тіл у 
повітрі після скидання з ЛА. 

ПАРАШЮТ ТРЕНИРО-
ВОЧНЫЙ – парашют, пред-
назнач. для выполнения 
учебно-тренировоч. прыжков; 
состоит из основного купола и 
запасного, предназнач. для сни-
жения парашютиста в случае 
отказа в работе основного па-
рашюта. П.т. имеет свободное 
и принудительное раскрытие. 
Для принудительного раскры-
тия п.т. вытяжное кольцо сое-
диняется верёвкой (фалом) ЛА. 

ПАРАШУТ ТРЕНУ-
ВАЛЬНИЙ – парашут, 
признач. для виконання нав-
чально-тренув. стрибків; скла-
дається з основного купола і 
запасного, признач. для зни-
ження парашутиста у разі 
відмови в роботі основного 
парашута. П.т. має вільне і 
примусове розкриття. Для 
примусового розкриття п.т. 
витяжне кільце з’єднується 
мотузком (фалом) з ЛА. 

ПАРАШЮТИЗМ, -а, м. – 
теория и практика прыжков с 
ЛА с примен. парашюта. 

ПАРАШУТИЗМ, -у, ч. – 
теорія і практика стрибків з ЛА 
із застосув. парашута. 

ПАРАШЮТИРОВАНИЕ, 
-я, с. – фигура сложного пило-
тажа, заключ. в прямолиней-
ном полёте самолёта на боль-
ших углах атаки со снижением 
при уменьшающейся горизонт. 
составляющей скорости по 
траектории и увеличивающей-
ся вертик. составляющей 

ПАРАШУТУВАННЯ, -я, 
с. – фігура складного пілотажу, 
що полягає в прямолінійному 
польоті літака на великих 
кутах атаки зі зниженням при 
горизонт. складовій швидкості, 
що зменшується за траєк-
торією, і вертик. складовою, 
що збільшується (~3–4 м/с).  
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(~3–4 м/с). П. примен. обычно 
при посадке в конце этапа вы-
держивания до момента при-
земления, а также с целью 
изучения поведения самолёта 
на малых скоростях. П. возни-
кает вследствие уменьшения 
подъёмной силы самолёта по 
сравнению с его весом. 

П. зазвичай використ. при 
посадці у кінці етапу 
витримування до моменту 
приземлення, а також для 
вивчення поведінки літака на 
малих швидкостях. П. виникає 
внаслідок зменшення підні-
мальної сили літака порівняно 
з його вагою. 

ПАРАШЮТИРОВАНИЕ 
ВЕРТОЛЁТА – вертик. спуск 
вертолёта с неработающим 
двигателем на режиме само-
вращения несущего винта. П.в. 
примен. в случае невозмож-
ности планирования по наклон-
ной траектории. Вследствие 
большой вертик. скорости 
посадка с парашютирования 
опаснее, чем с планирования. 

ПАРАШУТУВАННЯ 
ВЕРТОЛЬОТА – вертик. 
спуск вертольота з непрацю-
ючим двигуном на режимі 
самообертання гвинта-носія. 
П.в. застосов. у разі немож-
ливості планерування за похи-
лою траєкторією. Внаслідок 
великої вертик. швидкості по-
садка з парашутування небез-
печніша, ніж із планерування. 

ПАРАШЮТИСТ, -а, м. – 
лицо, имеющее спец. подго-
товку и совершающее прыжки 
с ЛА с парашютом. 

ПАРАШУТИСТ, -а, ч. – 
особа, що має спец. підготовку 
і яка здійсн. стрибки з ЛА з 
парашутом. 

ПАРЕНИЕ ПЛАНЁРА 
(ПАРЯЩИЙ ПОЛЁТ) – пла-
нирующий полёт в восходящих 
потоках воздуха при миним. 
вертик. скорости снижения 
планёра относительно воздуха. 
В планёрном спорте парение – 
основной вид высотного 
полёта и полёта на дальность. 
П.п. относительно земли м. б. 
горизонт., когда вертик. сос-
тавляющая скорости восходя-
щего потока воздуха равна 
миним. скорости снижения 
планёра относительно воздуха. 

ШИРЯННЯ ПЛАНЕРА 
(ШИРЯЮЧИЙ ПОЛІТ) – 
планеруючий політ у 
висхідних потоках повітря при 
мінім. вертик. швидкості 
зниження планера відносно 
повітря. У планерному спорті 
ширяння – основний вид 
висотного польоту і польоту на 
дальність. Ш.п. відносно землі 
м. б. горизонт., коли вертик. 
складова швидкості висхідного 
потоку повітря дорівнює мінім. 
швидкості зниження планера 
відносно повітря. 
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ПАРК, -а, м. – совокуп-
ность подвижного состава к.-л. 
транспорта. В авиации – само-
лётный парк, парк авиац. двига-
телей, автомобильный парк. 

ПАРК, -у, ч. – сукупність 
рухомого складу будь-якого 
транспорту. В авіації – літа-
ковий парк, парк авіац. 
двигунів, автомобільний парк. 

ПАРК МОТОРНЫЙ – об-
щее кол-во авиац. двигателей 
(моторов), находящихся в обра-
щении (в эксплуатации и ре-
монте) в авиац. частях (соеди-
нениях) или на ремонтных 
предприятиях. 

ПАРК МОТОРНИЙ – за-
гальна к-сть авіац. двигунів 
(моторів), що є в обігу (в екс-
плуатації та ремонті) в авіац. 
частинах (з’єднаннях) або на 
ремонтних підприємствах. 

ПАРОВОЗДУХООТДЕЛИ-
ТЕЛЬ, -я, м. – приспособл. на 
высотных поршневых 
двигателях для отделения от 
топлива газов и удаления их из 
бензосистемы. В двигателях с 
непосредственным впрыском 
п. устанавл. перед насосом 
высокого давления, в карбю-
раторных – в самих карбю-
раторах. П. бывают центро-
бежные, отстойные (поплав-
ковые) и комбинир. 

ПАРОПОВІТРОВІДДІЛЬ-
НИК, -а, ч. – пристосув. на 
висотних поршневих двигунах 
для відокремлення від палива 
газів і видалення їх з 
бензосистеми. У двигунах з 
безпосереднім впорскуванням 
п. встановл. перед насосом 
високого тиску, у карбю-
раторних – у самих карбю-
раторах. П. бувають відцент-
рові, відстійні (поплавкові) і 
комбінов. 

ПАРОГАЗ, -а, м. – 1. Смесь 
паров воды и кислорода, по-
лучаемая при разложении пере-
киси водорода, обычно осущ. 
при помощи твёрдого или жид-
кого катализатора. 2. Смесь про-
дуктов сгорания ракетного топ-
лива в газогенераторе и паров 
воды, впрыскиваемой в продук-
ты сгорания для снижения их 
т-ры. П. часто использ. в ка-
честве рабочего тела для тур-
бины турбонасосного агрегата. 

ПАРОГАЗ, -у, ч. – 1. Суміш 
пари води і кисню, отримувана 
при розкладанні перекису 
водню, зазвичай здійсн. за 
допомогою твердого або 
рідкого каталізатора. 2. Суміш 
продуктів згоряння ракетного 
палива в газогенераторі та пари 
води, що впорскується в про-
дукти згоряння для зниження 
їх т-ри. П. часто використ. як 
робоче тіло для турбіни турбо-
насосного агрегату. 
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ПАРОГАЗОГЕНЕРАТОР, 
-а, м. – агрегат турбонасосной 
системы подачи топлива жид-
костного ракетного двигателя, 
вырабатывающий парогаз для 
питания привода насосов. 

ПАРОГАЗОГЕНЕРАТОР, 
-а, ч. – агрегат турбонасосної 
системи подачі палива рідин-
ного ракетного двигуна, що 
виробляє парогаз для живлення 
приводу насосів. 

ПАРУС СОЛНЕЧНЫЙ – 
у-ство, предназнач. для созда-
ния силы тяги непосредственно 
за счёт энергии падающего на 
его поверхность солнечного 
излучения. Давление этого 
излучения (световое давление) 
на поверхность п.с. использ. 
для перемещения ЛА. П.с. по 
существу представ. собой сол-
нечный (фотонный) движитель, 
т. к. непосредственно преобра-
зует получаемую им энергию 
солнечного излучения в тяго-
вую работу и (или) кинетич. 
энергию ЛА. Идею использ. 
солнечной тяги для межпланет-
ных путешествий выдвинул в 
своё время выдающийся со-
ветский учёный Ф. А. Цандер. 
П.с. наз. также фотонным 
парусом. 

ВІТРИЛО СОНЯЧНЕ – 
пр-рій, признач. для створення 
сили тяги безпосередньо за 
рахунок енергії сонячного 
випромінювання, що падає на 
його поверхню. Тиск цього ви- 
промін. (світловий тиск) на 
поверхню в.с. використ. для 
переміщення ЛА. В.с. по суті є 
сонячним (фотонним) рушієм, 
оскільки безпосередньо пере-
творює енергію сонячного 
випромін., отриману ним, на 
тягову роботу і (чи) кінетичну 
енергію ЛА.  

Ідею використ. сонячної 
тяги для міжпланетних подо-
рожей висунув свого часу 
видатний радянський учений 
Ф. А. Цандер.  

В.с. наз. також фотонним 
вітрилом. 

ПАРУС ФОТОННЫЙ – 
см. Парус солнечный. 

ВІТРИЛО ФОТОННЕ – 
див. Вітрило сонячне. 

ПАСПОРТ НА ГОРЮ-
ЧЕЕ – технич. документ, 
содержащий физико-химич. 
данные горючего или смазоч-
ных материалов. П. на г. 
составляет завод-поставщик на 
каждую партию горючего или 
смазочных материалов, посту-

ПАСПОРТ НА ПАЛЬНЕ – 
техніч. документ, що містить 
фізико-хіміч. дані пального або 
мастильних матеріалів.  

П. на п. складає завод-
постачальник на кожну партію 
пального або мастильних ма-
теріалів, що надходять до 
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пающих в войсковую часть. В 
войсковой части п. на г. сос-
тавляет лаборатория на основа-
нии контрольного анализа. 
П. на г. выдаётся водителю топ-
ливозаправщика и при заправ-
ке самолёта горючим предъяв-
ляется технику (механику). 

військової частини. У вій-
ськовій частині п. на п. 
складає лабораторія на підставі 
контрольного аналізу. 

П. на п. видається водієві 
паливозаправника і при зап-
равці літака пальним пред’яв-
ляється технікові (механіку). 

ПАСПОРТ НА ИЗДЕЛИЕ – 
технич. документ, содержащий 
основные технич. и эксплуа-
тац. хар-ки и сведения о сос-
тоянии изделия. П. на и. заво-
дят заводы-поставщики на раз-
личные изделия оборудования 
самолёта и авиац. двигателя и 
передают вместе с формуляром 
самолёта в войсковые авиац. 
части. П. на и. уничтожается 
после списания изделия и 
снятия его с учёта. 

ПАСПОРТ НА ВИРІБ – 
техніч. документ, що містить 
основні техніч. і експлуатац. 
хар-ки і відомості про стан 
виробу.  

П. на в. заводять заводи-
постачальники на різні вироби 
устаткування літака і авіац. 
двигуна і передають разом з 
формуляром літака до військо-
вих авіац. частин. П. на в. 
знищується після списання 
виробу і зняття його з обліку. 

ПАСПОРТ ХРАНИЛИ-
ЩА – документ хранилища 
боеприпасов, в к-ром указыва-
ются отдел хранения и номер 
хранилища; геометрич. разме-
ры хранилища и его ёмкость, 
год постройки и сроки про-
изведённого ремонта, допусти-
мая нагрузка на 1 м2 пола и 
дата её опред., допустимая 
загрузка взрывчатыми вещест-
вами и фактич. загруженность 
хранилища. П.х. вывешивается 
на доске внутри хранилища 
вместе с инструкциями по 
хранению боеприпасов. 

 

ПАСПОРТ СХОВИЩА – 
документ сховища боєпри-
пасів, у якому зазначаються 
відділ зберігання і номер 
сховища; геометрич. розміри 
сховища і його місткість, рік 
побудови і терміни зробленого 
ремонту, допустиме наванта-
ження на 1 м2 підлоги і дата 
його визнач., допустиме заван-
таження вибуховими речови-
нами і фактич. завантаженість 
сховища. П.с. вивішується на 
дошці усередині сховища 
разом з інструкціями щодо 
зберігання боєприпасів. 
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ПАССАТЫ, мн. – возд. 
течения между 30° с. ш. и 30° 
ю. ш. и экватором. В Сев. 
полушарии пассаты имеют с.-в. 
направление, в Южн. – ю.-в. 

ПАСАТИ, мн. – повітр. 
течії між 30° пн. ш. і 30° пд. ш. 
і екватором. У Півн. півкулі 
пасати мають пн.-сх. напрямок, 
у Півд. – пд.-сх. 

ПАССИВИРОВАНИЕ, -я, 
с. – см. Хромпик. 

ПАСИВУВАННЯ, -я, с. – 
див. Хромпік. 

ПАТРОН, -а, м. – 
боеприпас к авиац. арт. воору-
жению, состоящий из гильзы, 
порохового заряда, капсюля и 
снаряда (пули), соединённых в 
одно целое. 

ПАТРОН, -а, ч. – 
боєприпас до авіац. арт. 
озброєння, що складається з 
гільзи, порохового заряду, 
капсуля і снаряда (кулі), 
з’єднаних в одне ціле. 

ПАТРОНЫ-ПОГЛОТИТЕ-
ЛИ, мн. – спец. коробки или 
трубки, заполняемые химич. 
составами для поглощения 
влаги и углекислоты из воздуха 
в герметич. кабине. 

ПАТРОНИ-ПОГЛИНАЧІ, 
мн. – спец. коробки або трубки, 
що заповнюються хіміч. речо-
винами для поглинання вологи 
і вуглекислоти з повітря в 
герметич. кабіні. 

ПАТРУБОК ВЫПУСК-
НОЙ – короткий трубопровод, 
к-рый использ. для отвода 
газов из отдельных цилиндров 
поршневого двигателя в на-
ружную среду или к выпуск-
ному сборнику П.в. наз. также 
выхлопным. 

ПАТРУБОК ВИПУСК-
НИЙ – короткий трубопровід, 
що використ. для відведення 
газів з окремих циліндрів 
поршневого двигуна в зовніш-
нє середовище або до випуск-
ного збірника. П.в. наз. також 
вихлопним. 

ПАТРУБОК ВЫПУСК-
НОЙ РЕАКТИВНЫЙ – 
выпускной патрубок, к-рый 
использ. для создания реактив-
ной тяги за счёт энергии 
отработанных газов, выходя-
щих в наружную среду. 

ПАТРУБОК ВИПУСК-
НИЙ РЕАКТИВНИЙ – 
випускний патрубок, що вико-
рист. для створення реактивної 
тяги за рахунок енергії відпра-
цьованих газів, які виходять у 
зовнішнє середовище. 

ПАТРУЛЬНАЯ АВИА-
ЦИЯ – род морской авиации в 
ВМС нек-рых иностранных 
государств, предназнач. для 

ПАТРУЛЬНА АВІАЦІЯ – 
рід морської авіації у ВМС 
деяких іноземних держав, 
признач. для патрулювання у 
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патрулирования в определён-
ных р-нах морского (океанс-
кого) театра военных действий, 
поиска и уничтожения подвод-
ных лодок, нанесения ударов 
по надводным силам и выпол-
нения др. задач. 

визначених р-нах морського 
(океанського) театру воєнних 
дій, пошуку і знищення 
підводних човнів, завдання 
ударів по надводних силах та 
виконання ін. завдань. 

ПЕДАЛИ, мн. – рычаги 
ножного управления, воздейст-
вующие при отклонении на 
руль направления. 

ПЕДАЛІ, мн. – важелі 
ножного керування, що діють 
на руль напрямку в разі 
відхилення. 

ПЕЛЕНГ, -а, м. – 1. Нап-
равление на к.-л. предмет от 
наблюдателя, измеряемое уг-
лом, заключённым между вер-
тик. плоскостями истинного 
(истинный п.), магнитного 
(магнитный п.) или компасного 
(компасный п.) меридиана и 
вертик. плоскостью, проходя-
щей через место наблюдателя 
(центр компаса) и наблюда-
емый объект. Счёт п. ведётся 
от 0° по ходу часовой стрелки 
до 360°. 2. Строй, в к-ром 
ведомые самолёты (группы) 
располагаются относительно 
ведущего (впереди летящего) 
самолёта уступом вправо назад 
(правый п.) или уступом влево 
назад (левый п.) на установл. 
интервалах, дистанциях и 
превышениях (принижениях). 

ПЕЛЕНГ, -а, ч. – 1. Напря-
мок на будь-який предмет від 
спостерігача, вимірюваний 
кутом між вертик. площинами 
істинного (істинний п.), 
магнітного (магнітний п.) або 
компасного (компасний п.) 
меридіана та вертик. площи-
ною, що проходить через місце 
спостерігача (центр компаса) і 
спостережуваний об’єкт. П. 
обчислюється від 0° за го-
динниковою стрілкою до 360°. 
2. Лад, у якому ведені літаки 
(групи) розташовуються від-
носно ведучого (того, що 
летить попереду) літака усту-
пом праворуч назад (правий п.) 
або уступом ліворуч назад 
(лівий п.) на встановл. інтер-
валах, дистанціях і переви-
щеннях (зниженнях). 

ПЕЛЕНГ ПРЕДВЫЧИС-
ЛЕННЫЙ – предварительно 
рассчитанный пеленг для 
выхода на радиостанцию с за-
данного направления, а также 
для обхода к.-л. зоны. 

ПЕЛЕНГ ПЕРЕДОБЧИС-
ЛЕНИЙ – заздалегідь розрахо-
ваний пеленг для виходу на 
радіостанцію із заданого на-
прямку, а також для обходу 
будь-якої зони. 
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ПЕЛЕНГОВАНИЕ, -я, с. – 
опред. с борта самолёта 
направления (пеленга) на к.-л. 
ориентир относительно сев. 
направления меридиана. При п. 
самолёта с земли полученные 
пеленги сообщают самолёту. 

ПЕЛЕНГУВАННЯ, -я, ж. – 
визнач. з борту літака 
напрямку (пеленга) на будь-
який орієнтир відносно пн. 
напрямку меридіана. При п. 
літака із землі отримані 
пеленги повідомляють літаку. 

ПЕРЕБАЗИРОВАНИЕ, -я, 
с. – смена аэродромного бази-
рования авиац. частями (бази-
рования авиации ВМС), выз-
ванная резкими изменениями 
обстановки, перегруппировкой 
сил на др. направления или 
планомерным продвижением 
войск в операции. 

ПЕРЕБАЗУВАННЯ, -я, с. – 
зміна аеродромного базування 
авіац. частинами (базування 
авіації ВМС), спричинена 
різкими змінами обстановки, 
перегрупуванням сил на ін. 
напрямки або планомірним 
просуванням військ в операції.  

ПЕРЕВАЛ ПРИ ШТО-
ПОРЕ ОПАСНЫЙ – явление 
при плоском штопоре само-
лёта, когда под действием каб-
рирующего момента, создавае-
мого инерционными силами 
при быстром вращении само-
лёта вокруг вертик. оси, появ-
ляется большое наружное 
скольжение, штопор становит-
ся очень плоским, вывод из 
такого штопора (на одномотор-
ном самолёте) может оказаться 
невозможным, т. к. все рули 
теряют эфф-сть. Опасность не-
выхода из плоского штопора 
увеличивается с высотой полё-
та, с увеличением нагрузки на 
крыло и с перемещением ц. т. 
назад, особенно при приближе-
нии его к критич. центровке. 
Признаками п. при ш.о. явл. 

ПЕРЕВАЛ ПРИ ШТО-
ПОРІ НЕБЕЗПЕЧНИЙ – 
явище при пласкому штопорі 
літака, коли під дією кабру-
вального моменту, створеного 
інерційними силами при швид-
кому обертанні літака навколо 
вертик. осі, з’являється значне 
зовнішнє ковзання, штопор 
стає дуже пласким, виведення з 
такого штопора (на одномо-
торному літаку) може виявити-
ся неможливим, оскільки усі 
рулі втрачають еф-сть. Небез-
пека невиходу з плаского 
штопора збільшується з висо-
тою польоту, зі збільшенням 
навантаження на крило і з 
переміщенням ц. в. назад, 
особливо при наближенні його 
до критич. центрування. Озна-
ками п. при ш.н. є підйом носа 
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подъём носа самолёта кверху и 
прижимание лётчика к внут-
реннему, обращённому к оси 
штопора борту кабины. 

літака догори і притискання 
льотчика до внутрішнього, 
повернутого до осі штопора 
борту кабіни. 

ПЕРЕВОРОТ ДВОЙНОЙ – 
фигура высшего пилотажа, при 
к-рой самолёт, не меняя нап-
равления, поворачивается вок-
руг своей продольной оси на 
360°. В зависимости от темпа 
выполнения п.д. бывает быст-
рый и медленный. Первый м. б. 
управляемым и штопорным 
(неуправляемым); второй – уп-
равляемым. По числу оборо-
тов вокруг продольной оси раз-
личают одинарные, полутор-
ные и многократные п.д., 
к-рые в свою очередь м. б. го-
ризонт., восходящими и нисхо-
дящими. П.д. наз. также бочкой. 

ПЕРЕВОРОТ ПОДВІЙ-
НИЙ – фігура вищого піло-
тажу, коли літак, не змінюючи 
напрямку, обертається навколо 
своєї поздовжньої осі на 360°. 
Залежно від темпу виконання 
п.п. буває швидкий і повіль-
ний. Перший м. б. керованим і 
штопорним (некерованим); 
другий – керованим. За числом 
обертів навколо поздовжньої 
осі розрізняють одинарні, 
полуторні і багаторазові п.п., 
які у свою чергу м. б. 
горизонт., висхідними і 
низхідними. П.п. наз. також 
бочкою. 

ПЕРЕВОРОТ НА ГОРКЕ – 
фигура сложного пилотажа, 
заключ. в повороте самолёта на 
180° вокруг продольной оси в 
верхней точке горки на иволю-
тивной скорости с последую-
щим переводом самолёта в 
пикирование в направлении, 
обратном направлению ввода в 
фигуру. 

ПЕРЕВОРОТ НА ГІРЦІ – 
фігура складного пілотажу, що 
полягає в повороті літака на 
180° навколо поздовжньої осі у 
верхній точці гірки на іволю-
тивній швидкості з подальшим 
переведенням літака в пікіру-
вання у напрямку, оберненому 
до напрямку введення у фігуру. 

ПЕРЕВОРОТ ЧЕРЕЗ 
КРЫЛО – фигура сложного 
пилотажа, при к-рой самолёт 
поворачивается вокруг про-
дольной оси на 180° (на спину, 
т. е. в перевёрнутое положение 
относительно горизонта) с 

ПЕРЕВОРОТ ЧЕРЕЗ 
КРИЛО – фігура складного 
пілотажу, коли літак поверта-
ється навколо поздовжньої осі 
на 180° (на спину, тобто у 
перевернуте положення віднос-
но горизонту) з наступним 
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последующим переходом в 
пикирование, из к-рого выво-
дится в горизонт. полёт в нап-
равлении, обратном исход-
ному. Примен. для быстрой 
потери высоты с одновремен-
ным изменением направления 
полёта на 180° и значительным 
увеличением скорости. Он 
относится к фигурам сложного 
пилотажа см. Пилотаж. 

переходом у пікірування, з 
якого виводиться в горизонт. 
політ у напрямку, оберненому 
до початкового.  

Застосов. для швидкої 
втрати висоти з одночасною 
зміною напрямку польоту на 
180° і значним збільшенням 
швидкості. Він належить до 
фігур складного пілотажу див. 
Пілотаж. 

ПЕРЕГОРОДКА ПРОТИ-
ВОПОЖАРНАЯ – конструк-
тивная деталь силовой авиац. 
у-ки, герметично отделяющая 
отсек авиац. двигателя от 
остальных внутренних полос-
тей самолёта. П.п. служит для 
локализации пламени, возник-
шего в отсеке авиац. двигателя, 
и предотвращения проникно-
вения пламени в отсеки крыла 
и фюзеляжа. В отсеках для 
авиац. ГТД часто устанавл. 
несколько п.п., изолирующих 
горячие части двигателя (каме-
ры сгорания, турбину, выхлоп-
ную трубу). П.п. изготовля-
ются из одинарных или двой-
ных дюралюминиевых листов 
или из листов жаропрочной 
стали. Между листами прокла-
дывается асбестовая прокладка. 

ПЕРЕГОРОДКА ПРОТИ-
ПОЖЕЖНА – конструктивна 
деталь силової авіац. у-ки, що 
герметично відділяє відсік 
авіац. двигуна від ін. внут-
рішніх порожнин літака. П.п. 
слугує для локалізації полум’я, 
що виникло у відсіку авіац. 
двигуна, і запобігання проник-
ненню полум’я у відсіки крила 
і фюзеляжу. У відсіках для 
авіац. ГТД часто встановл. 
декілька п.п., що ізолюють 
гарячі частини двигуна (камери 
згоряння, турбіну, вихлопну 
трубу).  

П.п. виготовляють з оди-
нарних або подвійних дюралю-
мінієвих листів або з листів 
жароміцної сталі. Між листами 
прокладається азбестова про-
кладка. 

ПЕРЕГРУЗКА, -и, ж. – 
безразмерная величина, пока-
зывающая, во сколько раз 
силы, действующие на ЛА в 
данном направлении, больше 

ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ, -я, 
с. – безрозмірна величина, що 
показує, у скільки разів сили, 
що діють на ЛА в даному 
напрямку, більші від його ваги. 
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его веса. Для самолёта (пла-
нёра) п. выражается отноше-
нием подъёмной силы самолё-
та к его весу. Иногда п. наз. 
отношением результирующей 
аэродинамич. силы к весу са-
молёта. Макс. возможная (тео-
ретически) п. может достигать 
величины 30–50 ед., а для пла-
нёров – 80. В связи с возмож-
ностью получения больших п. 
при выводе из пикирования на 
малых и средних высотах по-
лёта для пикирующих само-
лётов (планёров) устанавл. 
макс. допустимые величины п., 
определяемые выносливостью 
лётчика или прочностью конст-
рукции самолёта (планёра). П. 
положительная, если она 
действует на нормально сидя-
щего лётчика в направлении 
голова – таз, и отрицательная, 
если действует в обратном 
направлении. Для уменьшения 
отрицательного воздействия 
больших п. на организм лёт-
чика примен. спец. перегру-
зочные костюмы. Для повыше-
ния переносимости п. лётчики 
проходят спец. подготовку. 

Для літака (планера) п. 
виражається відношенням під-
німальної сили літака до його 
ваги. Іноді п. наз. відношенням 
результуючої аеродинаміч. си-
ли до ваги літака. Макс. 
можлива (теоретично) п. може 
досягати величини 30–50 од., а 
для планерів – 80.  

У зв’язку з можливістю 
отримання великих п. при 
виведенні з пікірування на ма-
лих і середніх висотах польоту 
для пікіруючих літаків (пла-
нерів) встановл. макс. допус-
тимі величини п., зумовлені 
витривалістю пілота або 
міцністю конструкції літака 
(планера).  

П. позитивна, якщо вона діє 
на льотчика, який нормально 
сидить, у напрямку голова – 
таз, і негативна, якщо діє у 
зворотному напрямку.  

Для зменшення негативного 
впливу великих п. на організм 
пілота застосов. спец. переван-
тажувальні костюми.  

Для підвищення перено-
симості п. пілоти проходять 
спец. підготовку. 

ПЕРЕГРУЗКА ДОПУС-
ТИМАЯ – предельное значе-
ние перегрузки, испытываемой 
управляемым снарядом, при 
к-рой возможно выполнение 
наведения снаряда на цель. 

ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ ДО-
ПУСТИМЕ – граничне значен-
ня перевантаження, якого може 
зазнавати керований снаряд, за 
якого можливе виконання 
наведення снаряда на ціль. 
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ПЕРЕГРУППИРОВКА 
ВОЙСК – процесс организо-
ванного перемещения группи-
ровок войск, частей авиации и 
ВМС из одних р-нов в др. с 
целью усиления уже сущ. груп-
пировок или создания новых, 
отражения наступления против-
ника, развития успеха наступ-
ления, переноса усилий на но-
вые направления, восстановле-
ния вторых эшелонов, резервов. 

ПЕРЕГРУПУВАННЯ 
ВІЙСЬК – процес органі-
зованого переміщення угру-
повань військ, частин авіації та 
ВМС з одних р-нів в ін. для 
посилення вже діючих угру-
повань або створення нових, 
відбиття наступу противника, 
розвитку успіху наступу, 
перенесення зусиль на нові 
напрямки, відновлення других 
ешелонів, резервів.  

ПЕРЕДАЧА БЕССТУ-
ПЕНЧАТАЯ – передача, 
позволяющая плавно изменять 
передаточное отношение, т.е. 
отношение скоростей враще-
ния ведомого и ведущего ва-
лов. Бывает механич., электрич. 
и гидравлич. В авиац. двигате-
лях применен. гидравлич. п.б. 

ПЕРЕДАЧА БЕЗСТУПЕ-
НЕВА – передача, що дозволяє 
плавно змінювати передаточне 
відношення, тобто відношення 
швидкостей обертання веде-
ного і ведучого валів. Буває 
механіч., електрич. і гідравліч. 
В авіац. двигунах застосов. 
гідравліч. п.б. 

ПЕРЕДАЧА ПЛАНЕТАР-
НАЯ – передача вращения от 
одного вала к др. посредством 
системы зубчатых колёс; среди 
этих колёс имеются планетар-
ные колёса (сателлиты), ось 
вращения к-рых перемещается 
по окружности, а одно из 
звеньев передачи неподвижно. 
П.п. позволяет получать 
большое передаточное число 
при сравнительно небольших 
габаритах и высоком к.п.д. Она 
примен. в редукторах авиац. 
двигателей см. также Меха-
низм планетарный. 

 

ПЕРЕДАЧА ПЛАНЕТАР-
НА – передача обертання від 
одного вала до ін. за 
допомогою системи зубчастих 
коліс; серед цих коліс є 
планетарні колеса (сателіти), 
вісь обертання яких пере-
міщається по колу, а одна з 
ланок передачі нерухома. П.п. 
дозволяє отримувати велике 
передаточне число при порів-
няно невеликих габаритах і 
високому к.к.д. Вона застосов. 
у редукторах авіац. двигунів 
див. також Механізм плане-
тарний. 
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ПЕРЕДАЧА ФРИКЦИОН-
НАЯ – у-ство для передачи 
вращательного движения меж-
ду двумя валами посредством 
сил трения, возникающих 
между прижимаемыми друг к 
другу дисками, образующими 
спец. муфту сцепления. 

ПЕРЕДАЧА ФРИКЦІЙ-
НА – прилад для передачі 
обертального руху між двома 
валами за допомогою сил 
тертя, що виникають між 
дисками, які притискаються 
один до одного і утворюють 
спец. муфту зчеплення. 

ПЕРЕДИСЛОКАЦИЯ, -и, 
ж. – процесс изменения мест 
расположения (расквартирова-
ния) воинских частей, соедине-
ний, учреждений и военно-
учебных заведений в мирное 
время, а во время войны – 
войск и учреждений, не вхо-
дящих в состав действующих 
формирований. 

ПЕРЕДИСЛОКАЦІЯ, -ї, 
ж. – процес зміни місць 
розташування (розквартиру-
вання) військових частин, 
з’єднань, установ і військово-
навчальних закладів за мир-
ного часу, а під час війни – 
військ та установ, які не 
входять до складу діючих 
формувань. 

ПЕРЕДОВОЙ ПУНКТ 
УПРАВЛЕНИЯ – элемент ко-
мандного пункта общевойско-
вого объединения, предназнач. 
для обеспеч. командующему 
руководства подчинёнными 
объединениями (соединениями) 
на отдельных важных направ-
лениях в наиболее ответствен-
ные периоды операции при его 
выезде ближе к р-ну боевых 
действий, а также при пере-
мещении командного пункта. 

ПЕРЕДОВИЙ ПУНКТ 
КЕРУВАННЯ – елемент ко-
мандного пункту загально-
військового об’єднання, який 
признач. для забезпеч. коман-
дувачу керівництва підлеглими 
об’єднаннями (з’єднаннями) на 
окремих важливих напрямках у 
найбільш відповідальні періо-
ди операції при його виїзді 
ближче до р-ну бойових дій, а 
також під час переміщення 
командного пункту. 

ПЕРЕКОМПЕНСАЦИЯ 
РУЛЕЙ АЭРОДИНАМИ-
ЧЕСКАЯ – см. Аэродинами-
ческая компенсация рулей. 

ПЕРЕКОМПЕНСАЦІЯ 
РУЛІВ АЕРОДИНАМІЧНА – 
див. Аеродинамічна компен-
сація рулів. 

ПЕРЕКОМПЕНСАЦИЯ 
РУЛЯ ВЫСОТЫ – излишняя 
аэродинамич. осевая компенса-

ПЕРЕКОМПЕНСАЦІЯ 
РУЛЯ ВИСОТИ – надлиш-
кова аеродинаміч. осьова 
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ция руля, при к-рой коэфф. 
шарнирного момента становит-
ся равным нулю или меняет 
знак на обратный. При этом 
усилие на ручке управления 
также равно нулю или меняет 
знак на обратный, что явл. 
причиной дезориентации лёт-
чика в управлении самолётом. 
П.р.в. появляется, если относи-
тельная осевая компенсация 
больше 0,27–0,28. 

компенсація руля, за якої коеф. 
шарнірного моменту дорівнює 
нулю або змінює знак на 
протилежний. При цьому 
зусилля на ручці керування 
також дорівнює нулю або 
змінює знак на протилежний, 
що спричинює дезорієнтацію 
льотчика в керуванні літаком. 
П.р.в. з’являється, якщо 
відносна осьова компенсація 
більше 0,27–0,28. 

ПЕРЕКРЫТИЕ АЭРО-
СНИМКОВ – часть двух 
соседних аэроснимков с 
изображением одного и того 
же участка местности. Различа-
ют продольное п.а. – перек-
рытие аэроснимков в маршруте 
(вдоль линии полёта) и 
поперечное п.а. – перекрытие 
аэроснимков соседних марш-
рутов (по стороне перпенди-
кулярной линии полёта). П.а. 
обеспеч. монтирование аэро-
снимков в фотосхему для 
получения наглядного (цель-
ного) представления о сфото-
графированной местности. 

ПЕРЕКРИТТЯ АЕРО-
ЗНІМКІВ – частина двох 
сусідніх аерознімків із зобра-
женням однієї і тієї ж ділянки 
місцевості. Розрізняють по-
здовжнє п.а. – перекриття 
аерознімків у маршруті 
(вздовж лінії польоту) і попе-
речне п.а. – перекриття аеро-
знімків сусідніх маршрутів (з 
боку перпендикулярної лінії 
польоту).  

П.а. забезпеч. монтування 
аерознімків у фотосхему для 
отримання наочного (ціліс-
ного) уявлення про сфотогра-
фовану місцевість. 

ПЕРЕКРЫТИЕ КЛАПА-
НОВ – 1. Одновременное 
открытие впускных и выпуск-
ных клапанов цилиндра порш-
невого двигателя внутреннего 
сгорания при опережении на-
чала впуска и (или) запазды-
вании конца выпуска. 2. Часто 
употребляемое название пе-

ПЕРЕКРИТТЯ КЛАПА-
НІВ – 1. Одночасне відкриття 
впускних і випускних клапанів 
циліндра поршневого двигуна 
внутрішнього згоряння при 
випередженні початку впуску і 
(або) запізнюванні кінця випус-
ку. 2. Часто вживана назва 
періоду перекриття впуску і 
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риода перекрытия впуска и 
выпуска при клапанном газо-
распределении, широко при-
мен. в поршневых двигателях 
внутреннего сгорания, в т. ч. в 
подавляющем большинстве 
авиац. поршневых двигателей. 

випуску при клапанному газо-
розподілі, широко застосов. в 
поршневих двигунах внутріш-
нього згоряння, зокрема в 
переважній більшості авіац. 
поршневих двигунів. 

ПЕРЕКРЫТИЕ ФАЗ ГА-
ЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ – 
1. Одновременное открытие 
впускных и выпускных орга-
нов (клапанов, окон) цилиндра 
поршневого двигателя внут-
реннего сгорания. 2. Иногда 
употребляемое в литературе 
название периода перекрытия 
впуска и выпуска. 

ПЕРЕКРИТТЯ ФАЗ 
ГАЗОРОЗПОДІЛУ – 1. Одно-
часне відкриття впускних і 
випускних органів (клапанів, 
вікон) циліндра поршневого 
двигуна внутрішнього зго-
ряння.  

2. Іноді вживана в літе-
ратурі назва періоду пере-
криття впуску і випуску. 

ПЕРЕЛЁТ, -а, м. – полёт, 
совершаемый с посадкой на др. 
аэродроме. П. подраздел. на 
внутриокружные, межокруж-
ные и международные. 

ПЕРЕЛІТ, -у, ч. – політ, що 
відбувається з посадкою на ін. 
аеродромі. П. поділ. на внут-
рішньоокружні, міжокружні та 
міжнародні. 

ПЕРЕЛЁТ БЕСПОСА-
ДОЧНЫЙ – перелёт с одного 
аэродрома (площадки) на др. 
без посадок на промежуточных 
аэродромах (площадках). 

ПЕРЕЛІТ БЕЗПОСА-
ДОЧНИЙ – переліт з одного 
аеродрому (площадки) на ін. 
без посадок на проміжних 
аеродромах (площадках). 

ПЕРЕЛЁТ ВНУТРИОК-
РУЖНОЙ – перелёт с посад-
кой на аэродроме (аэродромах) 
в пределах данного военного 
округа. 

ПЕРЕЛІТ ВНУТРІШНЬО-
ОКРУЖНИЙ – переліт з 
посадкою на аеродромі (аеро-
дромах) у межах даного вій-
ськового округу. 

ПЕРЕЛЁТ МЕЖОКРУЖ-
НОЙ – перелёт с посадкой на 
аэродроме (аэродромах) др. 
военного округа. 

ПЕРЕЛІТ МІЖОКРУЖ-
НИЙ – переліт з посадкою на 
аеродромі (аеродромах) ін. 
військового округу. 

ПЕРЕЛЁТ ТРАНСАРК-
ТИЧЕСКИЙ – перелёт через 

ПЕРЕЛІТ ТРАНСАРК-
ТИЧНИЙ – переліт через 
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Арктику. Первые два п.т. были 
совершены в 1937 г. советс-
кими лётчиками В. П. Чкало-
вым, Г. Ф. Байдуковым (штур-
ман А. В. Беляков) и М. М. Гро-
мовым, А. Б. Юмашевым (штур-
ман С. А. Данилин). 

Арктику. Перші два п.т. були 
здійснені в 1937 р. радян-
ськими льотчиками В. П. Чка-
ловим, Г. П. Байдуковим (штур-
ман О. В. Беляков) і М. М. Гро-
мовим, А. Б. Юмашевим (штур-
ман С. О. Данилін). 

ПЕРЕМЕНА ФУНКЦИЙ 
РУЛЕЙ – свойственная всем 
ЛА особенность управления, 
заключ. в том, что при полёте с 
большим креном (напр., при 
сложном и высшем пилотаже) 
руль направления начинает 
работать как руль высоты, а 
последний – как руль направ-
ления. Степень п.ф.р. зависит 
от угла крена. П.ф.р. учитыва-
ется при пилотировании тем, 
что лётчик вносит в управле-
ние ЛА соответств. поправки. 

ЗМІНА ФУНКЦІЙ РУЛІВ – 
властива всім ЛА особливість 
керування, яка полягає в тому, 
що при польоті з великим 
креном (напр., при складному і 
вищому пілотажі) руль на-
прямку починає працювати як 
руль висоти, а останній – як 
руль напрямку. Ступінь з.ф.р. 
залежить від кута крену.  
З.ф.р. враховується при піло-
туванні тим, що льотчик вно-
сить у керування ЛА відповідні 
поправки. 

ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ – 
изменение величины баромет-
рич. давления в ед. времени. 
П.д. в полёте возникает при 
наборе лётчиком высоты, при 
пикировании и при разгерме-
тизации кабины на высоте. При 
п.д. лётчик испытывает изме-
нение объёма воздуха во внут-
реннем ухе, лобной и гайморо-
вой полостях и в кишечнике, 
что вызывает неприятные ощу-
щения, а иногда сильные боли. 

ПЕРЕПАД ТИСКУ – зміна 
величини барометрич. тиску за 
од. часу. П.т. в польоті виникає 
при наборі льотчиком висоти, 
під час пікірування і розгер-
метизації кабіни на висоті.  

При п.т. льотчик відчуває 
зміну об’єму повітря у 
внутрішньому вусі, лобовій і 
гайморовій порожнинах і в 
кишечнику, що спричиняє 
неприємні відчуття, а іноді 
сильні болі. 

ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ В 
СОПЛЕ – отношение полного 
давления газа перед входом в 
сопло к давлению среды, в 

ПЕРЕПАД ТИСКУ В 
СОПЛІ – відношення повного 
тиску газу перед входом у 
сопло до тиску середовища, у 
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к-рую происходит истечение га-
за из сопла. Различают докри-
тич., критич. и сверхкритич. 
п.д. в с. При полном расшире-
нии газа в сопле и адиабатичес-
ком его течении без потерь 
скорость газа в выходном сече-
нии сопла меньше местной 
скорости звука при докритич. 
п.д. в с., равна ей при критич. и 
превышает при сверхкритич. 
п.д. в с. При критич. и сверх-
критич. п.д. в с. расход газа 
через сопло равен наибольше-
му возможному расходу через 
сопло данного наименьшего се-
чения при данных значениях 
полного давления и т-ры тормо-
жения газа перед соплом. Вели-
чина критич. п.д. в с. зависит 
от состава газа и его т-ры. В 
сопловом аппарате турбины и 
реактивном сопле большинства 
авиац. ГТД она близка к 1,85. 

яке витікає газ із сопла. 
Розрізняють докритич., критич. 
і надкритич. п.т. в с. За 
повного розширення газу в 
соплі й адіабатичній його течії 
без втрат швидкість газу у 
вихідному перерізі сопла 
менша за місцеву швидкість 
звуку за докритич. п.т. в с., 
дорівнює їй за критич. і 
перевищує за надкритич. п.т. в 
с. За критич. і надкритич. п.т. в 
с. витрата газу через сопло 
дорівнює найбільшій можливій 
витраті через сопло даного 
найменшого перерізу за даних 
значень повного тиску і т-ри 
гальмування газу перед 
соплом. Величина критич. п.т. 
в с. залежить від складу газу і 
його т-ри. У сопловому апараті 
турбіни і реактивному соплі 
більшості авіац. ГТД вона 
наближається до 1,85. 

ПЕРЕПОДГОТОВКА, -и, 
ж. – процесс совершенствова-
ния уровня спец. подготовки 
или переобучения на новую, 
смежную специальность лич-
ного состава вооружённых сил 
и военнообязанных в связи с 
поступлением в войска (силы) 
новой военной техники, допол-
нительным развёртыванием час-
тей и подразделений, измене-
нием взглядов на ведение 
боевых действий и др. 

 

ПЕРЕПІДГОТОВКА, -и, 
ж. – процес удосконалення 
рівня спец. підготовки або 
перенавчання на нову, суміжну 
спеціальність особового складу 
ЗС та військовозобов’язаних у 
зв’язку з надходженням у 
війська (сили) нової військової 
техніки, додатковим розгортан-
ням частин та підрозділів, 
зміною поглядів на ведення 
бойових дій та ін. 
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ПЕРЕПУСК ВОЗДУХА – 
способ регулирования комп-
рессора и (или) входного диф-
фузора путём выпуска соответ-
ственно части воздуха за комп-
рессором или за группой ступе-
ней его в наружную среду или 
на вход в компрессор, а части 
воздуха, проходящего через 
входной диффузор – в окружа-
ющую атмосферу. П.в. обычно 
использ. для обеспеч. устойчи-
вости работы компрессора и 
входного диффузора на нерас-
чётных режимах их работы, 
широко примен. в компрес-
сорах авиац. ГТД и в сверх-
звуковых входных диффузорах 
возд.-реактивных двигателей. 

ПЕРЕПУСК ПОВІТРЯ – 
спосіб регулювання компресо-
ра і (або) вхідного дифузора 
шляхом випуску відповідно 
частини повітря за компресо-
ром або за групою ступенів 
його в зовнішнє середовище 
або на вхід у компресор, а 
частини повітря, що проходить 
через вхідний дифузор – у 
навколишню атмосферу. П.п. 
зазвичай використ. для забез-
печ. сталості роботи компресо-
ра і вхідного дифузора на не-
розрахованих режимах їх робо-
ти, широко застосов. в компре-
сорах авіац. ГТД і в надзву-
кових вхідних дифузорах 
повітр.-реактивних двигунів. 

ПЕРЕРАСШИРЕНИЕ 
ГАЗА – расширение газа до 
давления ниже давления окру-
жающей среды. П.г. позволяет 
увеличить мощность на валу 
турбины. При п.г. реактивное 
сопло выполн. роль диффузора, 
в к-ром газ, выходящий из 
турбины, сжимается до давле-
ния окружающей среды (атм. 
давления).  

ПЕРЕРОЗШИРЕННЯ 
ГАЗУ – розширення газу до 
тиску нижче тиску навколиш-
нього середовища. П.г. доз-
воляє збільшити потужність на 
валу турбіни. При п.г. реактив-
не сопло викон. роль дифузора, 
у якому газ, що виходить із 
турбіни, стискається до тиску 
навколишнього середовища 
(атм. тиску).  

ПЕРЕХВАТ ВОЗДУШ-
НЫХ ЦЕЛЕЙ – полёт 
самолётов-истребителей для 
встречи и атаки возд. против-
ника на подступах к прикры-
ваемому объекту (рубеж унич-
тожения возд. целей). Он осущ. 
из состояния дежурства на 

ПЕРЕХОПЛЕННЯ ПО-
ВІТРЯНИХ ЦІЛЕЙ – політ 
літаків-винищувачів для зуст-
річі та атаки повітр. противни-
ка на підступах до об’єкта, що 
прикривається (рубіж знищен-
ня повітр. цілей). Він здійсн. зі 
стану чергування на аеродромі 
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аэродроме (на авианосце, ко-
рабле) или в воздухе. 

(на авіаносці, кораблі) або чер-
гування в повітрі. 

ПЕРИГЕЙ, -я, м. – наибо-
лее близкая к земле точка 
лунной орбиты и орбиты ис-
кусственного спутника. 

ПЕРИГЕЙ, -ю, ч. – най-
ближча до землі точка місячної 
орбіти і орбіти штучного 
супутника. 

ПЕРИГЕЛИЙ, -я, м. – 
ближайшая к Солнцу точка 
земной орбиты, орбиты пла-
неты или кометы. 

ПЕРИГЕЛІЙ, -ю, ч. – 
найближча до Сонця точка 
земної орбіти, орбіти планети 
або комети. 

ПЕРИОД, -а, м. – время, в 
течение к-рого нек-рая вели-
чина, претерпевающая перио-
дич. повторяющиеся измене-
ния, проходит полный цикл 
изменений. Напр., вращение 
Земли вокруг оси, электромаг-
нитные и звуковые колебания. 

ПЕРІОД, -у, ч. – час, 
протягом якого деяка величи-
на, яка зазнає періодично 
повторюваних змін, проходить 
повний цикл змін. Напр., 
обертання Землі навколо осі, 
електромагнітні та звукові 
коливання. 

ПЕРИОД ВРАЩЕНИЯ – 
промежуток времени между 
двумя одинаковыми положени-
ями вращающейся системы. 
Напр., п.в. коленчатого вала, 
делающего 3000 об./мин, равен 
1/3000 мин или 1/50 с. 

ПЕРІОД ОБЕРТАННЯ – 
проміжок часу між двома 
однаковими положеннями сис-
теми, що обертається. Напр., 
п.о. колінчастого вала, що 
робить 3000 об./хв, дорівнює 
1/ 3000 хв або 1/50 с. 

ПЕРИОД ЗАДЕРЖКИ 
ВОСПЛАМЕНЕНИЯ – время 
от момента начала впрыска 
топлива в цилиндр в двигате-
лях с воспламенением от 
сжатия или от момента проска-
кивания искры зажигания в 
поршневых двигателях с при-
нудительным зажиганием до 
момента начала повышения 
давления в цилиндре вследст-
вие выделения теплоты 
сгорания. 

ПЕРІОД ЗАТРИМКИ 
ЗАЙМАННЯ – час від 
моменту початку впорскування 
палива в циліндр у двигунах із 
займанням від стиснення або 
від моменту проскакування 
іскри займання в поршневих 
двигунах із примусовим зай-
манням до моменту початку 
підвищення тиску в циліндрі 
внаслідок виділення теплоти 
згоряння. 
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ПЕРИОД ИНДУКЦИИ – 
часто употребляемое название 
периода задержки воспламене-
ния или самовоспламенения. 

ПЕРІОД ІНДУКЦІЇ – 
часто вживана назва періоду 
затримки займання або 
самозаймання. 

ПЕРИОД НАВИГАЦИ-
ОННЫЙ – промежуток време-
ни, в течение к-рого данный 
порт или водный путь досту-
пен для плавания судов (сво-
боден ото льда, имеет доста-
точную глубину). 

ПЕРІОД НАВІГАЦІЙ-
НИЙ – проміжок часу, 
протягом якого даний порт або 
водний шлях доступний для 
плавання суден (вільний від 
льоду, має достатню глибину). 

ПЕРИОД ОБРАЩЕНИЯ 
СПУТНИКА – время одного 
оборота спутника вокруг Зем-
ли. П.о.с. зависит от удаления 
его орбиты от поверхности 
Земли. 

ПЕРІОД ОБЕРТАННЯ 
СУПУТНИКА – час одного 
оберту супутника навколо 
Землі. П.о.с. залежить від 
віддалення його орбіти від 
поверхні Землі. 

ПЕРИОД ПЕРЕКРЫТИЯ 
ВПУСКА И ВЫПУСКА – 
период, в течении к-рого одно-
временно открыты впускные и 
выпускные органы (клапаны, 
окна) цилиндра поршневого 
двигателя внутреннего сгора-
ния; измеряется углом поворо-
та коленчатого вала двигателя 
от момента открытия впускно-
го органа до момента закрытия 
выпускного органа. Наличие 
п.п.в. и в. улучшает очистку 
цилиндра от отработанных га-
зов, охлаждение сильно нагре-
тых выпускных клапанов и 
наполнение цилиндра свежим 
зарядом. Вместе с тем у дви-
гателей с внешним смесеобра-
зованием большой п.п.в. и в. 
снижает экономичность, т.е. 
повышает удельный расход 

ПЕРІОД ПЕРЕКРИТТЯ 
ВПУСКУ І ВИПУСКУ – 
період, протягом якого одно-
часно відкриті впускні та 
випускні органи (клапани, вік-
на) циліндра поршневого дви-
гуна внутрішнього згоряння; 
вимірюється кутом повороту 
колінчастого вала двигуна від 
моменту відкриття впускного 
органа до моменту закриття 
випускного органа. Наявність 
п.п.в. і в. покращує очищення 
циліндра від відпрацьованих 
газів, охолодження значно на-
грітих випускних клапанів і 
наповнення циліндра свіжим 
зарядом. Разом з тим у дви-
гунів із зовнішнім сумішоутво-
ренням великий п.п.в. і в. 
знижує економічність, тобто 
підвищує питому витрату па-
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топлива, и способствует появ-
лению обратной вспышки. 
Величина п.п.в. и в. у авиац. 
двигателей лёгкого топлива 
обычно составляет около 20–
50° для двигателей с внешним 
смесеобразованием и достигает 
110° для двигателей с внутрен-
ним смесеобразованием. 

лива, і сприяє появі зворотного 
спалаху. Величина п.п.в. і в. у 
авіац. двигунів легкого палива 
зазвичай становить близько 
20–50° для двигунів із зов-
нішнім сумішоутворенням і 
досягає 110° для двигунів із 
внутрішнім сумішоутворен-
ням. 

ПЕРИОД ПЕРЕМЕННО-
ГО ТОКА – промежуток 
времени, в течение к-рого сила 
тока (электродвижущая сила) 
претерпевает один полный цикл 
изменений, возвращаясь к сво-
ему первоначальному значе-
нию. П.п.т. – величина обратно 
пропорциональная частоте пе-
ременного тока (числу колеба-
ний в 1 с). 

ПЕРІОД ЗМІННОГО 
СТРУМУ – проміжок часу, 
протягом якого сила струму 
(електрорушійна сила) зазнає 
одного повного циклу змін, 
повертаючись до свого почат-
кового значення.  

П.з.с. – величина обернено 
пропорцій-на частоті змінного 
струму (к-сті коливань за 1 с). 

ПЕРИОД ПОЛУРАС-
ПАДА – время, в течение 
к-рого распадается половина 
атомов данного радиоактивно-
го вещества. Для урана оно 
равно 4,5 млрд лет, для радия – 
1620 лет. 

ПЕРІОД НАПІВРОЗ-
ПАДУ – час, протягом якого 
розпадається половина атомів 
даної радіоактивної речовини. 
Для урану він дорівнює  
4,5 млрд років, для радію – 
1620 років. 

ПЕРО РАБОЧЕЙ ЛО-
ПАТКИ – профильная рабочая 
часть лопатки газовой турбины 
или осевого компрессора. 

ПЕРО РОБОЧОЇ ЛОПАТ-
КИ – профільна робоча части-
на лопатки газової турбіни або 
осьового компресора. 

ПЕРРОН, -а, м. – спец. 
оборуд. участок лётного поля, 
предназнач. для стоянки ЛА на 
период посадки и высадки 
пассажиров, погрузки и раз-
грузки грузов, а также операт. 
технич. обслуж. ЛА. 

ПЕРОН, -у, ч. – спец. 
облад. ділянка льотного поля, 
яка признач. для стоянки ЛА 
на час посадки та висадки 
пасажирів, завантаження й 
розвантаження вантажів і 
операт. техніч. обслугов. ЛА. 
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ПЕРСЕВЕРАЦИЯ, -и, ж. – 
хар-ный признак высотной 
болезни, заключ. в непроиз-
вольном повторении отдель-
ных букв, слов и фраз при 
письме или в непроизвольном 
повторении действий. 

ПЕРСЕВЕРАЦІЯ, -ї, ж. – 
хар-на ознака висотної хво-
роби, що полягає в мимо-
вільному повторенні окремих 
букв, слів і фраз на письмі або 
в мимовільному повторенні 
дій. 

ПЕТЛЯ В НАКЛОННОЙ 
ПЛОСКОСТИ (КОСАЯ 
ПЕТЛЯ) – фигура сложного 
пилотажа, выполняемая по 
замкнутой кривой под углом к 
горизонту до 80° и с сохране-
нием направления полёта после 
вывода из фигуры. 

ПЕТЛЯ У ПОХИЛІЙ 
ПЛОЩИНІ (СКІСНА ПЕТ-
ЛЯ) – фігура складного 
пілотажу, що викон. за замк-
неною кривою під кутом до 
горизонту до 80° і зі збере-
женням напрямку польоту 
після виведення з фігури. 

ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА – 
фигура сложного пилотажа, при 
к-рой ц.т. самолёта описывает 
петлеобразную траекторию в 
вертик. плоскости. П.Н. выполн. 
за счёт запаса кинетич. энер-
гии, накапливаемой при разго-
не. Начальная скорость (скорость 
ввода в петлю) при безмотор-
ном разгоне (за счёт снижения) 
превышает миним. скорость в 
три раза, а при разгоне с рабо-
тающим двигателем обычно в 
1,6–2,2 раза. На самолёте с 
большей энерговооружён-
ностью, в случае, когда тяга 
больше веса самолёта, петля 
может выполн. без разгона. 
П.Н. может выполн. без изме-
нения начальной высоты в 
конце выхода, с набором или с 
потерей высоты. На высотах 
более 10 км, где вследствие 

ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА – 
фігура складного пілотажу, 
коли ц.в. літака описує 
петлеподібну траєкторію у 
вертик. площині. П.Н. викон. 
за рахунок запасу кінетич. 
енергії, що накопичується при 
розгоні. Початкова швидкість 
(швидкість введення в петлю) 
при безмоторному розгоні 
(внаслідок зниження) переви-
щує мінім. швидкість утричі, а 
при розгоні з працюючим 
двигуном зазвичай у 1,6–2,2 
раза. На літаку з більшою 
енергооснащеністю, у разі, 
коли тяга більша за вагу літака, 
петля може викон. без розгону. 
П.Н. може викон. без зміни 
початкової висоти в кінці 
виходу, з набором або з 
втратою висоти. На висотах 
понад 10 км, де внаслідок 
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малой плотности воздуха зат-
руднено получение необходи-
мых перегрузок (порядка трёх 
и больше), выполнение п.Н. 
может оказаться невозможным. 
П.Н. явл. основной фигурой 
сложного пилотажа, т.к. боль-
шинство др. фигур пилотажа 
основано на её принципах 
выполн. П.Н. названа в честь 
русского лётчика П. Н. Несте-
рова, выполнившего эту фи-
гуру впервые в мире в 1913 г. 
Теоретич. обоснование такой 
фигуры произведено Н. Е. Жу-
ковским в 1892 г. в труде 
«О парении птиц». 

малої густини повітря утруд-
нено отримання необхідних 
перевантажень (близько трьох і 
більше), виконання п.Н. може 
виявитися неможливим. П.Н. є 
основною фігурою складного 
пілотажу, оскільки більшість 
ін. фігур пілотажу ґрунтується 
на її принципах виконання. 
П.Н. названо на честь росій-
ського льотчика П. М. Несте-
рова, який виконав цю фігуру 
вперше у світі в 1913 р. Тео-
ретич. обґрунтування такої фі-
гури було зроблено Н. Є. Жу-
ковським в 1892 р. у праці 
«Про ширяння птахів». 

ПЕЧЬ МУФЕЛЬНАЯ – 
промышленная пламенная печь, 
в к-рой материал нагревается 
без соприкосновения с газооб-
разными продуктами горения 
топлива. Материал находится 
внутри замкнутой камеры 
муфеля. П.м. служит для раз-
личных видов термич. обработ-
ки металлич. деталей и инст-
румента. Кроме пламенных 
печей примен. п.м. с электро-
подогревом. 

ПІЧ МУФЕЛЬНА – 
промислова полуменева піч, у 
якій матеріал нагрівається без 
контакту з газоподібними про-
дуктами горіння палива. 
Матеріал міститься всередині 
замкненої камери муфеля.  

П.м. слугує для різних видів 
терміч. обробки металев. 
деталей та інструменту.  

Крім полуменевих печей 
застосов. п.м. з електропідіг-
ріванням. 

ПИКИРОВАНИЕ, -я, с. – 
фигура простого пилотажа, 
заключ. в крутом прямолиней-
ном (или близком к прямоли-
нейному) неустановившемся 
снижении самолёта с углами 
наклона траектории больше 
30° и изменяющейся ско-

ПІКІРУВАННЯ, -я, с. – 
фігура простого пілотажу, що 
полягає в крутому прямоліній-
ному (або близькому до 
прямолінійного) неусталеному 
зниженні літака з кутами на-
хилу траєкторії понад 30° і 
швидкістю, що змінюється за 
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ростью при малых углах атаки 
крыла. П. с углом наклона, 
равным 90°, наз. отвесным. П. 
примен. с целью быстрого раз-
гона самолёта за счёт потери 
высоты и получения скорости, 
превышающей макс. скорость 
горизонт. полёта, а также как 
элемент фигурного полёта и 
маневрирования в возд. бою, 
при стрельбе и бомбометании 
по наземным целям. Ввод са-
молёта в п. может производ. с 
горизонт. полёта, с разворотом 
при крене самолёта до 90° и с 
переворота. Вывод из п. начи-
нается на определённой высо-
те, гарантирующей безопас-
ность полёта, и скорости, мень-
шей, чем предельная скорость 
п. Миним. радиус кривизны 
траектории вывода из п., как 
пр., ограничивается перегруз-
кой, переносимой лётчиком, 
или пределом прочности 
конструкции.  

малих кутів атаки крила. П. з 
кутом нахилу, що дорівнює 
90°, наз. прямовисним. П. 
застосов. для швидкого розго-
ну літака внаслідок втрати 
висоти і отримання швидкості, 
що перевищує макс. швидкість 
горизонт. польоту, а також як 
елемент фігурного польоту і 
маневрування в повітр. бою, 
при стрільбі і бомбометанні по 
наземних цілях. Літак може 
вводитись в п. з горизонт. 
польоту, з розворотом при 
крені літака до 90° і з 
перевороту.  

Виведення з п. починається 
на певній висоті, яка гарантує 
безпеку польоту, і швидкості, 
меншій, ніж гранична швид-
кість п. Мінім. радіус кривизни 
траєкторії виведення з п. 
зазвичай обмежується переван-
таженням, яке переносить 
льотчик, або границею 
міцності конструкції. 

ПИЛОН, -а, м. – стойка 
(или ферма), жёстко заделан-
ная в фюзеляже (корпусе) 
самолёта и служащая для 
установки крыла над корпусом 
самолёта или гондолы двига-
теля над крылом или под ним. 

ПІЛОН, -а, ч. – стояк (або 
ферма), жорстко вмонтована у 
фюзеляжі (корпусі) літака, що 
слугує для встановл. крила над 
корпусом літака або гондоли 
двигуна над крилом або під 
ним. 

ПИЛОТАЖ, -а, м. – манев-
рирование самолёта в гори-
зонт., вертик. и наклонной 
плоскостях (пространственное 
маневрирование) с целью вы-

ПІЛОТАЖ, -у, ч. – манев-
рування літака у горизонт., 
вертик. і похилій площинах 
(просторове маневрування) для 
виконання фігур у повітрі.  
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полнения фигур в воздухе. По 
степени сложности выполне-
ния различают п. простой, 
сложный и высший; по числу 
самолётов – одиночный и груп-
повой. К фигурам простого п. 
относятся вираж, горизонт. 
восьмёрка, змейка, боевой раз-
ворот, спираль, скольжение, 
пикирование и горка с углами 
до 45°; к фигурам сложного п. – 
пикирование и горка с углами 
более 45°, переворот через 
крыло, бочка, петля Нестерова, 
косая петля, полупетля (им-
мельман), поворот на горке 
(ранверсман), переворот на 
горке, штопор а также все 
фигуры простого п., выполн. 
группой самолётов; к фигурам 
высшего п. – замедленная боч-
ка, полуторная и многократные 
восходящие (нисходящие) боч-
ки с углами более 45°, двойной 
восходящий разворот с полу-
бочкой, вертик. восьмёрка, 
двойная полупетля, все виды 
перевёрнутого полёта, а также 
все фигуры сложного п. (кроме 
штопора), выполн. группой 
самолётов. П. наз. также фи-
гурным полётом. 

За ступенем складності 
виконання розрізняється п. 
простий, складний і вищий; за 
кількістю літаків – одиночний і 
груповий.  

До фігур простого п. 
відносяться віраж, горизонт. 
вісімка, змійка, бойовий роз-
ворот, спіраль, ковзання, пікі-
рування і гірка з кутами до 45°; 
до фігур складного п. – пікіру-
вання і гірка з кутами понад 
45°, переворот через крило, 
бочка, петля Нестерова, скісна 
петля, напівпетля (іммельман), 
поворот на гірці (ранверсман), 
переворот на гірці, штопор, а 
також усі фігури простого п., 
що викон. групою літаків; до 
фігур вищого п. – уповільнена 
бочка, полуторна і багаторазові 
висхідні (низхідні) бочки з 
кутами понад 45°, подвійний 
висхідний розворот з напів-
бочкою, вертик. вісімка, под-
війна напівпетля, всі види 
перевернутого польоту, а та-
кож усі фігури складного п. 
(крім штопора), що викон. 
групою літаків.  

П. наз. також фігурним 
польотом. 

ПИЛОТАЖНО-НАВИГА-
ЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС – 
совокупность взаимосвязанных 
бортовых радиотехнич. и др. 
средств, позволяющих осущ. 
самолётовождение в автома-

ПІЛОТАЖНО-НАВІГА-
ЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС – 
сукупність взаємопов’язаних 
бортових радіотехніч. й ін. 
засобів, які дозволяють здійс-
нити літаководіння в авто-
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тич. режиме. Основа п.-н.к. – 
автопилот. 

матич. режимі. Основа п.-н.к. – 
автопілот. 

ПИЛОТИРОВАНИЕ, -я, 
с. – действия лётчика, направ-
ленные на изменение положе-
ния ЛА в возд. пространстве 
или на сохранение заданного 
режима полёта. 

ПІЛОТУВАННЯ, -я, с. – 
дії льотчика, спрямовані на 
зміну положення ЛА в повітр. 
просторі або на збереження 
заданого режиму польоту. 

ПИЛОТИРОВАНИЕ 
ВЕРТОЛЁТА – выполнение в 
полёте управляемых движений 
по прямолинейным и криволи-
нейным траекториям. Иногда 
различают п.в. у земли (выпол-
нение перемещений вперёд, 
назад и в стороны, разворотов 
на месте) и на высоте (подъём 
и снижение по вертикали и по 
наклонной траектории, виражи, 
спирали, висение и развороты 
на месте, планирование на 
режиме самовращения). 

ПІЛОТУВАННЯ ВЕРТО-
ЛЬОТА – виконання в польоті 
керованих рухів за прямоліній-
ними і криволінійними траєк-
торіями. Іноді розрізняють п.в. 
поблизу землі (виконання 
переміщень уперед, назад і в 
боки, розворотів на місці) і на 
висоті (підйом і зниження за 
вертикаллю і за похилою тра-
єкторію, віражі, спіралі, висін-
ня і розвороти на місці, пла-
нерування на режимі само-
обертання). 

ПИРОБЕНЗОЛ, -а, м. – 
смесь бензола, толуола, ксило-
лов и др. высококипящих аро-
матических углеводородов, по-
лучаемая методом пиролиза 
нефтепродуктов; примен. в ка-
честве компонента для авиац. 
топлив. 

ПІРОБЕНЗОЛ, -у, ч. – 
суміш бензолу, толуолу, 
ксилолів та ін. висококиплячих 
ароматичних вуглеводнів, що 
отримується методом піролізу 
нафтопродуктів; застосов. як 
компонент для авіац. палив. 

ПИРОПАТРОН, -а, м. – 
гильза с инициирующим 
взрывчатым веществом, примен. 
в пиропистолетах для откры-
вания замков держателей от 
электросбрасывателя. 

ПІРОПАТРОН, -а, ч. – 
гільза з ініціюючою вибуховою 
речовиною, яка застосов. в 
піропістолетах для відкривання 
замків тримачів від електро-
скидача. 

ПИРОПИСТОЛЕТ, -а, м. – 
цилиндр с поршнем и штоком 

ПІРОПІСТОЛЕТ, -а, ч. – 
циліндр із поршнем і штоком 
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для электропиротехнич. откры-
вания замка бомбодержателя. 
П. крепится к обойме замка 
или держателя. После срабаты-
вания пиропатрона образовав-
шиеся газы давят на поршень 
со штоком. Шток нажимает на 
рычаг замка, к-рый открывает-
ся, освобождая бомбу. 

для електропіротехніч. від-
кривання замка бомботримача. 
П. кріпиться до обойми замка 
або тримача. Після спрацьо-
вування піропатрона утворені 
гази тиснуть на поршень зі 
штоком. Шток натискає на 
важіль замка, який відкрива-
ється, звільняючи бомбу. 

ПИРОСВЕЧА, -и, ж. – 
один из основных элементов 
воспламенителя ракетного дви-
гателя твёрдого топлива, явл. за-
пальным у-ством для поджига 
заряда воспламенителя. П. осущ. 
запал находящегося в нём лег-
ковоспламеняющегося состава 
(обычно пороховой мякоти), 
используемой для воспламене-
ния заряда воспламенителя. 

ПІРОСВІЧКА, -и, ж. – 
один з основних елементів 
запальника ракетного двигуна 
твердого палива, є запальним 
пр-роєм для підпалювання за-
ряду запальника. П. запалює 
легкозаймисту суміш, що міс-
титься в ньому (зазвичай поро-
ховий м’якуш), який використ. 
для займання заряду запаль-
ника. 

ПИРОСТАРТЕР, -а, м. – 
см. Стартёр пороховой. 

ПІРОСТАРТЕР, -а, ч. – 
див. Стартер пороховий. 

ПИТАНИЕ КИСЛОРОД-
НОЕ – дыхание воздухом, со-
держащим повышенный про-
цент кислорода, с целью уве-
личения парциального давле-
ния кислорода и большего пос-
тупления его в кровь человека. 
П.к. примен. в авиации при 
выполнении высотных полётов. 
На высотах больше 12 км для 
дыхания примен. чистый кис-
лород под повышенным давле-
нием с использ. кислород. при-
боров различных систем. 

ЖИВЛЕННЯ КИСНЕВЕ – 
дихання повітрям, що містить 
підвищений відсоток кисню, 
для збільшення парціального 
тиску кисню і більшого над-
ходження його в кров людини.  

Ж.к. застосов. в авіації при 
виконанні висотних польотів. 

На висотах понад 12 км для 
дихання застосов. чистий ки-
сень під підвищеним тиском з 
використ. киснев. приладів різ-
них систем. 

ПЛАЗ, -а, м. – панель (щит) 
из металлич. (дюралюминиево-

ПЛАЗ, -у, ч. – панель (щит) 
з металев. (дуралюмінієвого) 
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го) листа или фанеры, на по-
верхности к-рой выполн. пла-
зовая разбивка – расчерчива-
ние в натуральную величину 
теоретич. чертежа агрегата са-
молёта. П. примен. при пла-
зово-шаблонном методе см. 
производства самолётов. В за-
висимости от размеров п. бы-
вают стац. и переносные. 

листа або фанери, на поверхні 
якої викон. плазова розбивка – 
розкреслювання в натуральну 
величину теоретич. креслення 
агрегату літака.  

П. застосов. при плазово-
шаблонному методі див. вироб-
ництва літаків. Залежно від 
розмірів п. бувають стац. і 
переносні. 

ПЛАЗМА, -ы, ж. – особое, 
четвёртое состояние вещества, 
представ. собой газ, в к-ром 
значительная часть атомов или 
молекул (или все они) ионизи-
рована. П. – норм. форма су-
ществования вещества при т-ре 
10 000 °С и выше. Вместе с тем 
это и довольно распространён-
ное состояние вещества в при-
родных условиях. Солнце и все 
звезды представ. собой не что 
иное, как гигантские сгустки 
высокотемпературной п. Верх-
ний слой атмосферы оболочки 
земли также образован из п. – 
это т. н. ионосфера. По целому 
ряду основных физич. свойств, 
прежде всего по поведению 
под действием электрич. и маг-
нитных полей, п. резко отлича-
ется от обычного газа, содер-
жащего лишь нейтральные час-
тицы. Под действием электрич. 
поля (даже очень слабого) в п. 
появляется электрич. ток. 
В магнитном поле п. ведёт себя 
как очень своеобразное диа-

ПЛАЗМА, -и, ж. – 
особливий, четвертий стан 
речовини, що є газом, у якому 
значна частина атомів або 
молекул (чи всі вони) іонізо-
вані. П. – норм. форма існуван-
ня речовини за т-ри 10 000 °С і 
вище. Разом з тим це і досить 
поширений стан речовини в 
природних умовах. Сонце і всі 
зірки є нічим ін., як гігант-
ськими згустками високотем-
пературної п.  

Верхній шар атмосфери 
оболонки Землі також 
утворений із п. – це т. зв. 
іоносфера. За низкою основних 
фізич. властивостей, передусім 
за поведінкою під дією 
електрич. і магнітних полів, п. 
різко відрізняється від звичай-
ного газу, що містить лише 
нейтральні частинки. Під дією 
електрич. поля (навіть дуже 
слабкого) в п. з’являється 
електрич. струм. У магнітному 
полі п. поводиться як дуже 
своєрідна діамагнітна речови-



Російсько-український авіаційний військовий словник 

 111

магнитное вещество. П. может 
также интенсивно взаимодейст-
вовать с электромагнитными 
волнами. В частности, радио-
волны могут отражаться от п., 
как от зеркала. Искусственно 
получаемая п. широко примен. 
в различных областях совре-
менной науки и техники, в т. ч. 
в работах по управляемой тер-
моядерной реакции, непосредст-
венному превращению тепло-
вой энергии в электрич., в плаз-
менных реактивных двигателях. 

на. П. може також інтенсивно 
взаємодіяти з електромагніт-
ними хвилями. Зокрема, радіо-
хвилі можуть відбиватися від 
п., як від дзеркала.  

Штучно одержувана п. 
широко застосов. в різних 
галузях сучасної науки і 
техніки, в т. ч. у роботах щодо 
керованої термоядерної реак-
ції, безпосереднього перетво-
рення теплової енергії на 
електрич., в плазмових реак-
тивних двигунах. 

ПЛАМЕГАСИТЕЛЬ, -я, 
м. – приспособл. в виде решёт-
ки или сетки в выхлопных и 
всасывающих патрубках, задер-
живающее пламя, вырывающе-
еся из цилиндров двигателя. П. 
наз. ещё антифламингом. 

ПОЛУМ’ЯГАСНИК, -а, ч. – 
пристосув. у вигляді решітки 
або сітки у вихлопних і 
всмоктувальних патрубках, що 
затримує полум’я, яке вири-
вається з циліндрів двигуна. П. 
наз. ще антифламінгом. 

ПЛАМЕОТРАЖАТЕЛЬ, -я, 
м. – приспособл., предохра-
няющее пусковую у-ку от дейст-
вия высокой т-ры пламени при 
запуске с неё управляемых 
снарядов. 

ПОЛУМ’ЯВІДБИВАЧ, -а, 
ч. – пристосув., що запобігає 
дії високої т-ри полум’я на 
пускову у-ку при запуску з неї 
керованих снарядів. 

ПЛАН БОЕВОГО СЛА-
ЖИВАНИЯ – 1. Совокупность 
организационных, методич., 
нормативных документов, рег-
ламентирующих и обеспечи-
вающих проведение боевого 
слаживания. 2. Графич. доку-
мент, к-рый опред. основные 
задачи боевого слаживания, 
расчёт часов по предметам 
обучения, сроки отработки 

ПЛАН БОЙОВОГО ЗЛА-
ГОДЖЕННЯ – 1. Сукупність 
організаційних, методич., нор-
мативних документів, які рег-
ламентують і забезпеч. прове-
дення бойового злагодження. 
2. Графіч. документ, який виз-
начає основні завдання бойо-
вого злагодження, розрахунок 
годин за предметами навчання, 
строки відпрацювання програм 
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программ боевого слаживания 
(подготовки офицеров, штабов, 
подразделений), порядок конт-
роля и оказания помощи. 

бойового злагодження (підго-
товки офіцерів, штабів, підроз-
ділів), порядок контролю та 
надання допомоги.  

ПЛАН БОЕВОЙ ПОДГО-
ТОВКИ – служебный доку-
мент, в к-ром отражены систе-
ма мер по обучению и воспита-
нию личного состава, боевого 
слаживания органов управле-
ния, подразделений, частей и 
соединений на определённый 
период. 

ПЛАН БОЙОВОЇ ПІДГО-
ТОВКИ – службовий доку-
мент, у якому відображено 
систему заходів з навчання і 
виховання особового складу, 
бойового злагодження органів 
керування, підрозділів, частин і 
з’єднань на визначений період. 

ПЛАН БОЕВЫХ ДЕЙСТ-
ВИЙ АВИАЦИИ – операт. 
боевой документ, планирую-
щий боевые действия авиации 
в операции. П.б.д.а. разрабаты-
вается штабом авиац. соедине-
ния (объединения) и утвержда-
ется старшим начальником. 

ПЛАН БОЙОВИХ ДІЙ 
АВІАЦІЇ – операт. бойовий 
документ, який планує бойові 
дії авіації в операції. П.б.д.а. 
розробляється штабом авіац. 
з’єднання (об’єднання) і зат-
верджується старшим началь-
ником. 

ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТ-
ВИЯ – боевой документ по 
управлению войсками, к-рый 
определ. порядок согласован-
ных совместных действий 
войск (сил) при выполнении 
ими боевых задач. 

ПЛАН ВЗАЄМОДІЇ – 
бойовий документ з керування 
військами, який визнач. поря-
док узгоджених спільних дій 
військ (сил) під час виконання 
ними бойових завдань.  

ПЛАН-ГРАФИК БОЕ-
ВЫХ ПОЛЁТОВ – боевой до-
кумент по управлению полёта-
ми, разрабатываемый штабом 
авиац. части, соединения (объе-
динения) на день (ночь), в 
к-ром указываются боевые за-
дачи, р-н (объект) и высота 
действий, время готовности 
или время вылета, позывные 

ПЛАН-ГРАФІК БОЙО-
ВИХ ПОЛЬОТІВ – бойовий 
документ з керування польо-
тами, розроблений штабом 
авіац. частини, з’єднання 
(об’єднання) на день (ніч), у 
якому зазначаються бойові 
завдання, р-н (об’єкт) і висота 
дій, час готовності або час 
вильоту, позивні командирів і 
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командиров и заместителей, 
продолжительность полёта, вре-
мя посадки, срок готовности к 
последующему вылету. 

заступників, час тривалості 
польоту, час посадки, термін 
готовності до подальшого 
вильоту. 

ПЛАН ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОПЕРАЦИИ (БОЯ) – 
совокупность операт. (боевых) 
документов, в к-рых детально 
отражаются действия сил и 
средств по выполнению задач 
того или иного вида обеспеч. 
боевых действий. 

ПЛАН ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ОПЕРАЦІЇ (БОЮ) – сукуп-
ність операт. (бойових) доку-
ментів, у яких детально відоб-
ражаються дії сил і засобів з 
виконання завдань того чи ін. 
виду забезпеч. бойових дій.  

ПЛАН ОГНЕВОГО ПО-
РАЖЕНИЯ ПРОТИВНИКА – 
комплекс боевых документов, 
в к-рых подробно отобража-
ется решение на организацию и 
ведение огневого поражения 
противника при выполнении 
войсками важнейших этапов 
операции (боя). 

ПЛАН ВОГНЕВОГО УРА-
ЖЕННЯ ПРОТИВНИКА – 
комплекс бойових документів, 
у яких детально відобража-
ється рішення на організацію й 
ведення вогневого ураження 
противника під час виконання 
військами найважливіших ета-
пів операції (бою).  

ПЛАН ОПЕРАЦИИ – 
комплекс операт. документов, 
в к-рых подробно отражены 
решения на операцию, после-
довательность, способы и сро-
ки выполнения войсками (си-
лами) задач, порядок взаимо-
действия, обеспеч. и управле-
ния войсками (силами). 

ПЛАН ОПЕРАЦІЇ – 
комплекс операт. документів, у 
яких детально відображені рі-
шення на операцію, послідов-
ність, способи й терміни вико-
нання військами (силами) зав-
дань, порядок взаємодії, забез-
печ. й керівництва військами 
(силами).  

ПЛАН ПОДГОТОВКИ 
УЧЕНИЯ – служебный доку-
мент, к-рый предназнач. для 
обеспеч. целенаправленной и 
своевременной подготовки 
учения. 

ПЛАН ПІДГОТОВКИ 
НАВЧАННЯ – службовий 
документ, який признач. для 
забезпеч. цілеспрямованої та 
своєчасної підготовки нав-
чання. 

ПЛАН ПОЛЁТА ШТУР-
МАНСКИЙ – заранее состав-

ПЛАН ПОЛЬОТУ ШТУР-
МАНСЬКИЙ – заздалегідь 
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ленный порядок действий эки-
пажа в воздухе от взлёта до 
посадки, обеспечивающий вы-
полнение полётного задания. 
П. п. ш. наносится на карту и 
записывается в бортовой 
журнал.  

складений порядок дій екіпажу 
в повітрі від зльоту до посадки, 
що забезпеч. виконання 
польотного завдання.  

П.п.ш. наноситься на карту 
і записується до бортового 
журналу. 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ 
РАЗВЕДКИ – совокупность 
боевых документов, в к-рых 
подробно отображается реше-
ния на организацию и ведение 
разведки, последовательность, 
способы и сроки выполнения 
задач разведки, порядок вза-
имодействия её сил и средств и 
управления ими. 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ 
РОЗВІДКИ – сукупність 
бойових документів, у яких 
детально відображається рі-
шення на організацію та 
ведення розвідки, послідов-
ність, способи та терміни 
виконання завдань розвідки, 
порядок взаємодії її сил і 
засобів та керівництва ними. 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ 
УЧЕНИЯ – основной доку-
мент руководителя (руководст-
ва), в к-ром отражаются содер-
жание и последовательность 
действий командира (руководи-
теля) для проведения учения, 
руководства посредниками и 
теми, кто учит, а также мер, 
к-рые обеспеч. отработку всех 
намеченных учебных вопросов 
и достижения целей учения. 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ 
НАВЧАННЯ – основний 
документ керівника (керів-
ництва), у якому відобра-
жаються зміст і послідовність 
дій командира (керівника) для 
проведення навчання, керів-
ництва посередниками та тими, 
хто навчає, а також заходів, які 
забезпеч. відпрацювання усіх 
намічених навчальних питань 
та досягнення мети навчання. 

ПЛАН СНАБЖЕНИЯ – 
директивный документ службы 
довольствия, опред., какие мат. 
средства и в каких кол-вах 
будут отправлены в планируе-
мом периоде для авиац. частей 
и соединений. Составление 
плана снабжения явл. одним из 
основных элементов деятель-

ПЛАН ПОСТАЧАННЯ – 
директивний документ доволь-
чої служби, що визначає, які 
мат. кошти і в якій к-сті будуть 
відправлені в планованому 
періоді для авіац. частин і 
з’єднань.  

Складання плану поста-
чання є одним з основних 
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ности служб довольствия и 
делится на два периода: подбор 
и анализ исходных данных; 
составление и утверждение 
плана снабжения. 

елементів діяльності довольчих 
служб і поділ. на два періоди: 
підбір та аналіз вихідних 
даних, складання та затвер-
дження плану постачання. 

ПЛАНЕРИЗМ, -а, м. – 
1. Теория и практика полётов 
на планёре. 2. Вид возд. спорта. 

ПЛАНЕРИЗМ, -у, ч. – 1. Те-
орія і практика польотів на 
планері. 2. Вид повітр. спорту. 

ПЛАНЕРИСТ, -а, м. – лицо, 
имеющее спец. подготовку по 
управлению планёром в полёте 
и выполн. полёты на нём.  

ПЛАНЕРИСТ, -а, ч. – осо-
ба, яка має спец. підготовку з 
керування планером у польоті 
та викон. польоти на ньому. 

ПЛАНЁР, -а, м. – ЛА, тяже-
лее воздуха с неподвижными 
относительно аппарата несущи-
ми поверхностями, создающи-
ми подъёмную силу в результа-
те поступательного движения 
аппарата под действием силы 
тяжести. К.-л. бортовых источ-
ников энергии для взлёта и 
полёта у п. нет. 

ПЛАНЕР, -а, ч. – ЛА, 
важчий за повітря з нерухоми-
ми щодо апарата несучими 
поверхнями, що створюють 
піднімальну силу в результаті 
поступального руху апарата 
під дією сили тяжіння.  

Будь-яких бортових джерел 
енергії для зльоту і польоту у 
п. немає. 

ПЛАНЁР-ВЕРТОЛЁТ – 
буксируемый автожир без 
силовой у-ки.  

ПЛАНЕР-ВЕРТОЛІТ – 
буксируваний автожир без 
силової у-ки. 

ПЛАНЁР-САМОЛЁТ – 
конструкция самолёта без 
силовой у-ки, но с её капотами. 

ПЛАНЕР-ЛІТАК – конст-
рукція літака без силової у-ки, 
але з її капотами. 

ПЛАНИРОВАНИЕ, -я, с. – 
равномерное движение само-
лёта с остановленным двигате-
лем по прямолинейной нисхо-
дящей траектории (установив-
шееся п.). П. хар-ется непре-
рывной потерей высоты, стро-
го ограниченной дальностью 
полёта и её зависимостью от 
начальной высоты и аэродина-

ПЛАНЕРУВАННЯ, -я, с. – 
рівномірний рух літака із 
зупиненим двигуном за прямо-
лінійною низхідною траєкто-
рією (усталене п.). П. хар-ється 
безперервною втратою висоти, 
суворо обмеженою дальністю 
польоту і її залежністю від 
початкової висоти і аероди-
наміч. якості літака, немож-
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мич. качества самолёта, невоз-
можностью перехода в гори-
зонт. полёт без изменения ре-
жима работы двигателя. Эти 
особенности сохраняются и 
при п. с работающим двигате-
лем. Поэтому в лётной практи-
ке под п. принято понимать все 
случаи пологого прямолиней-
ного равномерного снижения 
самолёта, когда тяга двигателя 
меньше миним. необходимой 
тяги для установившегося 
горизонт. полёта. 

ливістю переходу в горизонт. 
політ без зміни режиму роботи 
двигуна.  

Ці особливості зберігаються 
і за п. з працюючим двигуном. 

Тому в льотній практиці під 
п. прийнято розуміти всі 
випадки пологого прямоліній-
ного рівномірного зниження 
літака, коли тяга двигуна 
менша від мінім. потрібної 
тяги для усталеного горизонт. 
польоту. 

ПЛАНИРОВАНИЕ ВЕР-
ТОЛЁТА – полёт по нисходя-
щей траектории на режиме 
самовращения несущего винта 
или с работающим двигателем. 

ПЛАНЕРУВАННЯ ВЕР-
ТОЛЬОТА – політ за низхід-
ною траєкторією в режимі 
самообертання гвинта-носія 
або з працюючим двигуном. 

ПЛАНИРОВАНИЕ ОПЕ-
РАЦИИ (БОЯ) – составная 
часть организации операции 
(боя), к-рая заключ. в детали-
зации принятого командую-
щим (командиром) решения. 

ПЛАНУВАННЯ ОПЕ-
РАЦІЇ (БОЮ) – складова 
організації операції (бою), яка 
полягає в деталізації прий-
нятого командувачем (коман-
диром) рішення.  

ПЛАНИРОВАНИЕ СНАБ-
ЖЕНИЯ – комплекс мероп-
риятий службы довольствия, 
направленных на опред. потреб-
ности в мат. средствах и пра-
вильное распределение их 
между частями, соединениями 
и учреждениями ВС в соот-
ветствии с планами боевых 
действий (учебно-боевой под-
готовки), ремонта и эксплуа-
тации авиац. техники.  

 

ПЛАНУВАННЯ ПОСТА-
ЧАННЯ – комплекс заходів 
довольчої служби, спрямо-
ваних на визнач. потреби в мат. 
засобах і правильний розподіл 
їх між частинами, з’єднаннями 
та установами ПС відповідно 
до планів бойових дій 
(навчально-бойової підготов-
ки), ремонту та експлуатації 
авіац. техніки. 



Російсько-український авіаційний військовий словник 

 117

ПЛАНОВАЯ ТАБЛИЦА 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ – 1. Бо-
евой документ по управлению 
войсками, в к-ром указывается 
конкретное согласование бое-
вых действий взаимодейст-
вующих частей (соединений) 
всех родов войск по задачам, 
времени и месту, порядок це-
леуказания и взаимного опоз-
навания между наземными 
войсками и авиацией. П.т.в. 
разрабатывается штабом обще-
войскового соединения (объе-
динения) при участии команди-
ра поддерживающей авиац. 
части (соединения). 2. Боевой 
документ по управлению авиа-
цией, разрабатываемый в целях 
согласованных действий вза-
имодействующих частей и сое-
динений. В п.т.в. указывается 
состав авиации; ведущие, их 
заместители и их позывные; 
время действий или готовнос-
ти; задачи частей (подразде-
лений); аэродромы вылета и 
посадки; место, время и высота 
встречи; боевой порядок на 
маршруте полёта и в р-не цели; 
порядок взаимодействия по 
этапам полёта, порядок возвра-
щения и посадки; сигналы 
взаимодействия, взаимного 
опознавания, целеуказания и 
оповещения; порядок обеспеч. 
связью и проверки времени. 

 

ПЛАНОВА ТАБЛИЦЯ 
ВЗАЄМОДІЇ – 1. Бойовий 
документ щодо керівництва 
військами, у якому вказується 
конкретне узгодження бойових 
дій взаємодіючих частин (з’єд-
нань) усіх родів військ за 
завданнями, часом і місцем, 
порядок цілевказання і взаєм-
ного розпізнавання між назем-
ними військами і авіацією.  

П.т.в. розробляється шта-
бом загальновійськового з’єд-
нання (об’єднання) за участю 
командира підтримуючої авіац. 
частини (з’єднання).  

2. Бойовий документ з 
керівництва авіацією, що 
розробляється для узгоджених 
дій взаємодіючих частин і 
з’єднань.  

У п.т.в. зазначається склад 
авіації; ведучі, їх заступники і 
їхні позивні; час дій або 
готовності; завдання частин 
(підрозділів); аеродроми вильо-
ту і посадки; місце, час і висота 
зустрічі; бойовий порядок на 
маршруті польоту і в р-ні цілі; 
порядок взаємодії за етапами 
польоту, порядок повернення і 
посадки; сигнали взаємодії, 
взаємного розпізнавання, ціле-
вказання і оповіщення; поря-
док забезпеч. зв’язком і 
перевірки часу. 
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ПЛАНОВАЯ ТАБЛИЦА 
ПОЛЁТОВ – основной рабо-
чий документ руководителя 
полётов, к-рый отражает реше-
ние авиац. командира об их 
проведении. В п.т.п. указыва-
ются подразделения, привлека-
емые к полётам; дата, время и 
маршруты полётов; типы и 
бортовые номера самолётов 
(вертолётов); экипажи и их по-
зывные; условия погоды, при 
к-рых разрешаются полёты; 
содержание полётных заданий; 
состав групп руководства полё-
тами и их обеспеч. 

ПЛАНОВА ТАБЛИЦЯ 
ПОЛЬОТІВ – основний робо-
чий документ керівника 
польотів, який відображає 
рішення авіац. командира щодо 
їх проведення. В п.т.п. 
зазначаються підрозділи, що 
залучаються до польотів; дата, 
час та маршрути польотів; 
типи та бортові номери літаків 
(вертольотів); екіпажі та їх 
позивні; умови погоди, за яких 
дозволяються польоти; зміст 
польотних завдань; склад груп 
керівництва польотами та їх 
забезпеч. 

ПЛАНШЕТ ПОЛИГОН-
НЫЙ – план полигона или 
р-на мишеней, подготовленный 
для графич. опред. координат 
точек падения бомб по резуль-
татам засечек оптич. угломеров 
или замеров радиолокац. стан-
ций.  

ПЛАНШЕТ ПОЛІГОН-
НИЙ – план полігону або р-ну 
мішеней, підготовлений для 
графіч. визнач. координат то-
чок падіння бомб за резуль-
татами засічок оптич. кутомірів 
або замірів радіолокац. стан-
цій. 

ПЛАСТИКАТ, -а, м. – 
полихлорвиниловая пластмас-
са, обладающая термопластич-
ностью, т. е. способностью при 
нагревании переходить в более 
пластичное состояние. П. при-
мен. для изготовления изделий 
методом литья под давлением 
и в производстве органич. 
стекла, напр., плексигласа. 

ПЛАСТИКАТ, -а, ч. – 
поліхлорвінілова пластмаса, 
що хар-ється термопластичніс-
тю, тобто здатністю при 
нагріванні переходити в більш 
пластичний стан. П. застосов. 
для виготовлення виробів 
методом лиття під тиском і у 
виробництві органіч. скла, 
напр. плексигласу. 

ПЛАСТИКИ СЛОИСТЫЕ – 
волокнистые материалы, про-
питанные искусственными смо-
лами и спрессованные при наг-

ПЛАСТИКИ ШАРУВАТІ – 
волокнисті матеріали, просо-
чені штучними смолами і 
спресовані при нагріванні.  
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ревании. П.с. обладают высо-
кими механич. свойствами. Наи-
большее распространение по-
лучили хлопчатобумажные и 
стеклянные ткани, пропитан-
ные бакелитовым лаком (баке-
лит, текстолит), бумага (гети-
накс). П.с. широко примен. в 
авиации. 

П.ш. хар-ються високими 
механіч. властивостями.  

Найбільшого поширення 
набули бавовняні й скляні 
тканини, просочені бакелі-
товим лаком (бакеліт, тексто-
літ), папір (гетинакс).  

П.ш. широко застосов. в 
авіації. 

ПЛАСТИНКА-КОМПЕН-
САТОР – неподвижный компен-
сатор рулей и элеронов в виде 
отогнутой пластинки, приклё-
панной к их задней кромке.  

ПЛАСТИНКА-КОМПЕН-
САТОР – нерухомий компен-
сатор рулів і елеронів у вигляді 
відігнутої пластинки, прикле-
паної до їх задньої кромки. 

ПЛАСТИНКА ЭКВИВА-
ЛЕНТНАЯ ВРЕДНАЯ – плос-
кая пластинка, лобовое сопротив-
ление см. к-рой равно лобово-
му сопротивлению всех частей 
самолёта, за исключением кры-
ла (пластинка расположена 
перпендикулярно к набегаю-
щему потоку). 

ПЛАСТИНКА ЕКВІВА-
ЛЕНТНА ШКІДЛИВА – 
плоска пластинка, лобовий 
опір див. якої дорівнює лобо-
вому опору всіх частин літака, 
за винятком крила (пластинка 
розташована перпендикулярно 
до набіжного потоку). 

ПЛАСТИНЧАТЫЙ 
ФИЛЬТР – фильтр для очист-
ки масла, в к-ром фильтрую-
щим элементом служит пакет ме-
таллич. пластин с зазором меж-
ду ними 0,05–0,1 мм для прохо-
да масла. Для очистки фильтра 
имеются подвижные пластины, 
к-рые проворачиваются вруч-
ную с помощью стержня или 
автоматически, и неподвижные 
пластины – ножи, очищающие 
осевшие частицы нагара и гря-
зи. При загрязнении п.ф. масло 
циркулирует через редукц. 
клапан в обход фильтра. 

ПЛАСТИНЧАСТИЙ 
ФІЛЬТР – фільтр для очи-
щення масла, у якому фільт-
рувальним елементом є пакет 
металевих пластин із проміж-
ком між ними 0,05–0,1 мм для 
проходження масла. Для 
очищення фільтра є рухомі 
пластини, які прокручуються 
вручну за допомогою стержня 
або автоматично, і нерухомі 
пластини – ножі, які очищають 
частинки нагару і бруду, що 
осіли. При забрудненні п.ф. 
масло циркулює через редукц. 
клапан в обхід фільтра. 
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ПЛАСТИФИКАТОРЫ 
(ПЛАСТИФИЦИРУЮЩИЕ 
РАСТВОРИТЕЛИ), мн. – 
органические жидкости, добав-
ляемые к лакокрасочным мате-
риалам с целью придания им 
пластичности. В авиации для 
удлинения срока службы нит-
роцеллюлозных покрытий при-
мен. п. марки ПР, к-рые прида-
ют старой, хрупкой нитроцел-
люлозной плёнке покрытия 
эластичность и увеличивают 
прилипаемость вновь нанесён-
ного покрытия. 

ПЛАСТИФІКАТОРИ 
(ПЛАСТИКУВАЛЬНІ 
РОЗЧИННИКИ), мн. – орга-
нічні рідини, що додаються до 
лакофарбових матеріалів для 
надання їм пластичності.  

В авіації для подовження 
терміну служби нітроцелюлоз-
них покриттів застосов. п. 
марки ПР, які надають старій, 
крихкій нітроцелюлозній плів-
ці покриття еластичність і 
збільшують прилипність знову 
нанесеного покриття. 

ПЛАТФОРМА СТАБИ-
ЛИЗИРОВАННАЯ – место-
расположение приборов в голов-
ной части космич. (баллистич.) 
ракет для предотвращения их 
вибрации от работающих 
двигателей. 

ПЛАТФОРМА СТАБІЛІ-
ЗОВАНА – місце розташуван-
ня приладів у головній частині 
косміч. (балістич.) ракет для 
запобігання їх вібрації від 
двигунів, що працюють. 

ПЛАЦДАРМ, -а, м. – учас-
ток местности, к-рый захвачен 
и тот, что удерживается в ходе 
военных (боевых) действий 
войсками (силами) в интересах 
выполнения след. боевых задач. 

ПЛАЦДАРМ, -у, ч. – ділян-
ка місцевості, яка захоплена і 
та, що утримується в ході 
воєнних (бойових) дій війська-
ми (силами) заради виконання 
наступних бойових завдань. 

ПЛЕКСИГЛАС, -а, м. – 
органическое стекло, примен. в 
авиации для остекления смот-
ровых окон и фонаря кабины. 
Наибольшее примен. получил 
п., изготовленный из полиме-
такриловых смол. 

ПЛЕКСИГЛАС, -а, ч. – 
органічне скло, яке використ. в 
авіації для засклення оглядових 
вікон і ліхтаря кабіни.  

Найбільше застосов. п., 
виготовлений з поліметакрило-
вих смол. 

ПЛОСКОСТЬ БРОСА-
НИЯ – вертик. плоскость, про-
ведённая через линию бросания.  

ПЛОЩИНА КИДАННЯ – 
вертик. площина, проведена 
через лінію кидання. 



Російсько-український авіаційний військовий словник 

 121

ПЛОСКОСТЬ ВИЗИРО-
ВАНИЯ – плоскость, в к-рой 
перемещается луч визирования.  

ПЛОЩИНА ВІЗУВАННЯ – 
площина, у якій переміщується 
промінь візування. 

ПЛОСКОСТЬ ВРАЩЕ-
НИЯ ВТУЛКИ НЕСУЩЕГО 
ВИНТА – плоскость, проходя-
щая через центр втулки пер-
пендикулярно её оси вращения 
(норм. оси) и совпадающая с 
плоскостью, в к-рой лежат 
горизонт. шарниры лопастей 
несущего винта вертолёта. 

ПЛОЩИНА ОБЕРТАН-
НЯ ВТУЛКИ ГВИНТА-
НОСІЯ – площина, що про-
ходить через центр втулки пер-
пендикулярно до її осі обертан-
ня (норм. осі) і збігається з 
площиною, у якій лежать 
горизонт. шарніри лопатей 
гвинта-носія вертольота. 

ПЛОСКОСТЬ ГЛАВНАЯ – 
усл. плоскость оптич. системы, 
пересекающаяся с оптич. осью 
в главной точке, от к-рой от-
считывается главное фокусное 
расстояние. П.г. упрощают гра-
фич. построение изображения: 
луч, идущий параллельно оп-
тич. оси через п.г., выйдет из 
второй п.г. на том же расстоя-
нии преломлённым и пройдёт 
через точку главного фокуса; 
луч, проходящий через точку 
главного фокуса, пересечёт п.г. 
и выйдет из второй п.г. на том 
же расстоянии направленным 
параллельно оптич. оси; луч, про-
ходящий через одну из главных 
точек, выйдет из второй глав-
ной точки параллельно своему 
первоначальному направлению. 

ПЛОЩИНА ГОЛОВНА – 
ум. площина оптич. системи, 
що перетинається з оптич. 
віссю в головній точці, від якої 
відраховується головна фокус-
на відстань. П.г. спрощують 
графіч. побудову зображення: 
промінь, що йде паралельно 
оптич. осі через п.г., вийде з ін. 
п.г. на тій же відстані за-
ломленим і пройде через точку 
головного фокуса; промінь, що 
проходить через точку голов-
ного фокуса, перетне п.г. і 
вийде з ін. п.г. на тій же 
відстані спрямованим пара-
лельно оптич. осі; промінь, що 
проходить через одну з голов-
них точок, вийде з ін. головної 
точки паралельно до свого 
початкового напрямку.  

ПЛОСКОСТЬ КАРТИН-
НАЯ – плоскость, проведённая 
через центр Луны перпендику-
лярно линии Земля – Луна. 
Положение точки пересечения 

ПЛОЩИНА КАРТИННА – 
площина, проведена через 
центр Місяця перпендикулярно 
до лінії Земля – Місяць. 
Положення точки перетину 
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траектории космич. ракеты с 
п.к. хар-ет прохождение отно-
сительно Луны. 

траєкторії косміч. ракети з п.к. 
хар-зує проходження траєкто-
рії щодо траєкторії Місяця. 

ПЛОСКОСТЬ КУРСА ЦЕ-
ЛИ – вертик. плоскость, в к-рой 
лежит вектор возд. скорости 
цели. 

ПЛОЩИНА КУРСУ ЦІЛІ – 
вертик. площина, у якій лежить 
вектор повітр. швидкості цілі. 

ПЛОСКОСТЬ ПРИЦЕ-
ЛИВАНИЯ – плоскость, в 
к-рой перемещается луч, 
направ-ляемый на цель.  

ПЛОЩИНА ПРИЦІЛЮ-
ВАННЯ – площина, у якій 
переміщається промінь, що 
направляється на ціль. 

ПЛОСКОСТЬ ПУТИ СА-
МОЛЁТА – вертик. плоскость, 
в к-рой лежит вектор путевой 
скорости самолёта. 

ПЛОЩИНА ШЛЯХУ 
ЛІТАКА – вертик. площина, у 
якій лежить вектор шляхової 
швидкості літака. 

ПЛОСКОСТЬ ТРАЕКТО-
РИИ БОМБЫ – плоскость, в 
к-рой лежит траектория бомбы 
при бомбометании в штиль или 
строго в плоскости ветра. При 
бомбометании с боковым вет-
ром траектория бомбы пред-
став. собой кривую двоякой 
кривизны. 

ПЛОЩИНА ТРАЄКТОРІЇ 
БОМБИ – площина, у якій 
лежить траєкторія бомби при 
бомбометанні в штиль або 
строго в площині вітру.  

При бомбометанні з бічним 
вітром траєкторія бомби є 
кривою двоякої кривини. 

ПЛОТНОСТЬ БЕТОНА – 
отношение объёмного веса 
сухого образца бетона к 
объёмному весу этого образца 
после полного водопоглоще-
ния. П.б. при достижении им 
проектной прочности должна 
быть 0,87–0,90. 

ГУСТИНА БЕТОНУ – 
відношення об’ємної ваги 
сухого зразка бетону до 
об’ємної ваги цього зразка 
після повного водовбирання. 
Г.б. при досягненні ним 
проектної міцності повинна 
бути 0,87–0,90. 

ПЛОТНОСТЬ БОМБО-
ВОГО УДАРА – отношение 
массы авиац. бомб, сбрасывае-
мых на цель, (см. Удар 
авиации) к её площади. П.б.у. 
измеряется в тоннах на кило-

ЩІЛЬНІСТЬ БОМБО-
ВОГО УДАРУ – відношення 
маси авіац. бомб, що скидають-
ся на ціль, (див. Удар авіації) 
до її площі. Щ.б.у. вимірю-
ється в тоннах на кілометр. 
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метр. Нужную п.б.у. иногда 
наз. операц. плотностью пора-
жения и использ. в расчётах 
при планировании операций. 

Потрібну щ.б.у. інколи наз. 
операц. щільністю ураження і 
використ. в розрахунках під 
час планування операцій. 

ПЛОТНОСТЬ ВОЗДУШ-
НОГО НАЛЁТА – кол-во са-
молётов (беспилотных средств) 
противника, входящих в ед. вре-
мени в пределы операт. группи-
ровки войск. Может рассматри-
ваться п.в.н. ракетных войск 
относительно какого-то нап-
равления или зоны действий 
истребительной авиации. 

ЩІЛЬНІСТЬ ПОВІТ-
РЯНОГО НАЛЬОТУ – к-сть 
літаків (безпілотних засобів) 
противника, що входять за од. 
часу в межі операт. угрупован-
ня військ.  

Може розглядатись щ.п.н. 
ракетних військ відносно 
якогось напрямку або зони дій 
винищувальної авіації. 

ПЛОТНОСТЬ ЗАРАЖЕ-
НИЯ – степень заражения 
местности отравляющим ве-
ществом в граммах на метр. 

ЩІЛЬНІСТЬ ЗАРАЖЕН-
НЯ – ступінь зараження 
місцевості отруйною речови-
ною в грамах на метр. 

ПЛОТНОСТЬ ЗАРЯЖА-
НИЯ – отношение веса заряда 
метательного взрывчатого ве-
щества к объёму каморы арт. 
орудия (авиац. пушки) в 
килограммах на дециметр.  

ЩІЛЬНІСТЬ ЗАРЯ-
ДЖАННЯ – відношення ваги 
заряду метальної вибухової 
речовини до об’єму камори 
арт. гармати (авіац. гармати) в 
кілограмах на дециметр. 

ПЛОТНОСТЬ ПОПАДА-
НИЯ – отношение кол-ва бомб, 
попавших в цель, к произведе-
нию общего кол-ва бомб, сбро-
шенных на цель, на площадь це-
ли (в километрах квадратных). 

ЩІЛЬНІСТЬ ВЛУЧЕННЯ – 
відношення к-сті бомб, що 
влучили в ціль, до добутку 
загальної к-сті бомб, скинутих 
на ціль, на площу цілі (в кіло-
метрах квадратних). 

ПЛОЩАДКА ОБОСОБ-
ЛЕННАЯ – земельный учас-
ток вне границ основного 
землеотвода аэродрома (верто-
дрома), предназнач. для распо-
ложения нек-рых инженерных 
сооружений, коммуникаций и 
оборудования. 

ПЛОЩАДКА ВІДОК-
РЕМЛЕНА – земельна ділянка 
за межами основного земле-
відведення аеродрому (верто-
дрому), признач. для розта-
шування деяких інженерних 
споруд, комунікацій і облад-
нання.  
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ПЛОЩАДКА ПОСАДОЧ-
НАЯ – земельный участок или 
спец. подготовленная площад-
ка миним. допустимых разме-
ров на к.-л. сооружениях, обес-
печивающая взлёт и посадку 
лёгких самолётов и вертолётов 
без использ. влияния возд. 
подушки. 

ПЛОЩАДКА ПОСАД-
КОВА – земельна ділянка чи 
спец. підготовлена площадка 
мінім. допустимих розмірів на 
будь-яких спорудах, що за-
безпеч. зліт і посадку легких 
літаків і вертольотів без ви-
корист. впливу повітр. по-
душки. 

ПЛОЩАДКА СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ – 
спец. оборуд. участок лётного 
поля, предназнач. для выполне-
ния определённых видов 
обслуж. возд. судов. 

ПЛОЩАДКА СПЕЦІ-
АЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ – 
спец. облад. ділянка льотного 
поля, яка признач. для вико-
нання певних видів обслугов. 
повітр. суден. 

ПЛОЩАДКА СТАРТО-
ВАЯ – спец. место, оборуд. для 
запуска ракет (самолётов-сна-
рядов), а также для подъёма 
аэростатов. 

ПЛОЩАДКА СТАРТОВА – 
спец. місце, облад. для запуску 
ракет (літаків-снарядів), а 
також для підйому аеростатів. 

ПЛОЩАДКА ТОРМОЗ-
НАЯ – приспособл. на грани-
цах ВПП, устраиваемое на 
аэродромах, имеющих укоро-
ченные концевые полосы безо-
пасности или препятствия у их 
границ, могущие привести к 
аварии самолёта при выкаты-
вании его за пределы полосы 
безопасности. П.т. устраивают-
ся на грунте, вспаханном на 
разную глубину. Общая протя-
жённость п.т. 200–400 м, а 
глубина вспашки грунта на 
площадке 5–30 см.  

ПЛОЩАДКА ГАЛЬМІВ-
НА – пр-рій на межах ЗПС, 
який влаштовується на аеро-
дромах, що мають укорочені 
кінцеві смуги безпеки або 
перешкоди біля їх меж, які 
можуть призвести до аварії 
літака при викочуванні його за 
межі смуги безпеки.  

П.г. влаштовуються на 
ґрунті, зораному на різну 
глибину. Загальна протяжність 
п.г. 200–400 м, а глибина 
оранки ґрунту на площадці  
5–30 см.  

ПЛОЩАДЬ ДВИГАТЕЛЯ 
ЛОБОВАЯ – площадь проек-
ции габаритного контура дви-

ПЛОЩА ДВИГУНА 
ЛОБОВА – площа проекції 
габаритного контуру двигуна 
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гателя на плоскость, перпен-
дикулярную к оси двигателя. 

на площину, перпендикулярну 
до осі двигуна.  

ПЛОЩАДЬ ДВИГАТЕЛЯ 
УДЕЛЬНАЯ ЛОБОВАЯ – 
отношение лобовой площади 
двигателя к его мощности или 
тяге.  

ПЛОЩА ДВИГУНА 
ПИТОМА ЛОБОВА – 
відношення лобової площі 
двигуна до його потужності 
або тяги. 

ПЛОЩАДЬ НАКРЫТИЯ – 
площадь, на к-рой размещ. раз-
рывы бомб малого калибра, 
сброшенных из спец. оболочек – 
кассет. П.н. м. б. представ. в 
виде прямоугольника или 
квадрата. Размеры п.н. зависят 
от у-ства кассет, способа и 
условий сбрасывания бомб. 

ПЛОЩА НАКРИТТЯ – 
площа, на якій розміщ. розриви 
бомб малого калібру, скинутих 
із спец. оболонок – касет.  

П.н. м. б. у вигляді пря-
мокутника або квадрата. Роз-
міри п.н. залежать від будови 
касет, способу й умов скидання 
бомб. 

ПЛОЩАДЬ ОБМЕТАЕ-
МАЯ – площадь круга, 
обметаемого лопастями возд. 
винта, при этом радиус круга 
равен радиусу винта. За радиус 
винта принимается радиус со-
осного винту круглого цилинд-
ра, касающегося концов лопас-
тей. П.о. наз. ещё диском 
винта. 

ПЛОЩА ОБМЕТЕНА – 
площа круга, яку обмітають 
лопаті повітр. гвинта, при 
цьому радіус кола дорівнює 
радіусу гвинта. За радіус 
гвинта приймається радіус 
співвісного гвинта круглого 
циліндра, що торкається кінців 
лопатей. П.о. наз. ще диском 
гвинта. 

ПЛОЩАДЬ ЦЕЛИ ПОРА-
ЖАЕМАЯ – площадь, окайм-
лённая контуром, отстоящим от 
границ цели на расстоянии, рав-
ном радиусу действия бомбы. 
Попадание бомб в пределы п.ц.п. 
наносит объекту поражение. 

ПЛОЩА ЦІЛІ УРАЖЕНА – 
площа, облямована контуром, 
віддаленим від межі цілі на 
відстань, що дорівнює радіусу 
дії бомби. Влучання бомб у 
межі п.ц.у. завдає об’єкту 
поразки. 

ПНЕВМАТИКИ, мн. – пнев-
матич. шины, имеющие рези-
новую камеру, наполненную 
воздухом под давлением, и 
покрышку, надеваемую на 

ПНЕВМАТИКИ, мн. – 
пневматич. шини, що мають 
гумову камеру, наповнену по-
вітрям під тиском, і покришку, 
яку одягають на обід колеса. 
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обод колеса. В зависимости от 
конструкции покрышки и ве-
личины внутреннего давления 
различают п. высокого и низ-
кого давления. П. высокого 
давления имеют покрышки с 
большим числом слоев корда; 
внутреннее давление в них 
достигает 10–12 кг/см2. П. низ-
кого давления имеют более 
эластичную покрышку с мень-
шим числом слоев корда, 
внутреннее давление в них 
составляет 2–6 кг/см2. П. низ-
кого давления обладают боль-
шой проходимостью и воспри-
нимают большую работу при 
ударе, но на боевых самолётах 
они не примен., т. к. имеют 
большие размеры, больший вес 
и обладают большим сопротив-
лением при разбеге самолёта. 

Залежно від конструкції по-
кришки і величини внутріш-
нього тиску розрізняють п. 
високого і низького тиску.  

П. високого тиску мають 
покришки з великою кількістю 
шарів корду; внутрішній тиск у 
них досягає 10–12 кг/см2.  

П. низького тиску мають 
більш еластичну покришку з 
меншою кількістю шарів кор-
ду, внутрішній тиск у них 
становить 2–6 кг/см2.  

П. низького тиску мають 
велику прохідність і сприй-
мають велику роботу при 
ударі, але на бойових літаках 
вони не застосов., оскільки 
мають великі розміри, велику 
вагу і мають великий опір при 
розбігу літака. 

ПНЕВМОСИСТЕМА, -ы, 
ж. – система самолётного обо-
рудования, состоящая из трубо-
проводов, баллонов и агрегатов 
сжатого воздуха, устанавл. на 
самолёте для приведения в 
действие механизмов и у-ств 
органов дистанц. управления 
(механизмы подъёма и выпуска 
шасси, открытие и закрытие 
бомболюков, управление огнём 
авиац. вооружения и др.). П. 
наз. также возд. системой. 

ПНЕВМОСИСТЕМА, -и, 
ж. – система літакового об-
ладнання, що складається з 
трубопроводів, балонів і агре-
гатів стисненого повітря, що 
встановл. на літаку для приве-
дення в дію механізмів і  
пр-роїв органів дистанц. керу-
вання (механізми підйому і 
випуску шасі, відкриття і за-
криття бомболюків, керування 
вогнем авіац. озброєння тощо). 
П. також наз. повітр. системою. 

ПОВЕРХНОСТИ РУЛЕ-
ВЫЕ (РУЛИ) – подвижные не-
сущие поверхности, предназнач. 
для управления самолётом. 

ПОВЕРХНІ РУЛЬОВІ 
(РУЛІ) – рухомі несучі 
поверхні, призначені для 
керування літаком. 
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ПОВЕРХНОСТЬ ИЗОБА-
РИЧЕСКАЯ – поверхность 
равного атм. давления. С по-
мощью барометрич. высотоме-
ра и радиовысотомера в полёте 
по изобарич. поверхности над 
морем можно определить угол 
сноса самолёта. 

ПОВЕРХНЯ ІЗОБАРИЧ-
НА – поверхня рівного атм. 
тиску. За допомогою баро-
метрич. висотоміра і радіо-
висотоміра в польоті за 
ізобарич. поверхнею над морем 
можна визначити кут знесення 
літака. 

ПОВЕРХНОСТЬ НЕСУ-
ЩАЯ – часть ЛА, предназнач. 
для создания аэродинамич. 
(в частности, подъёмной) силы 
при движении аппарата в воз-
духе. К п.н. относятся крылья 
и оперение горизонт. и вертик., 
все виды рулей и щитков. 

ПОВЕРХНЯ НЕСУЧА – 
частина ЛА, признач. для 
створення аеродинаміч. (зокре-
ма, піднімальної) сили при русі 
апарата в повітрі. До п.н. 
відносяться крила і оперення 
горизонт. і вертик., всі види 
рулів і щитків. 

ПОВЕРХНОСТЬ РАДИА-
ТОРА ЛОБОВАЯ – площадь 
проекции входной стороны 
радиатора на плоскость, пер-
пендикулярную к потоку воз-
духа или жидкости. П.р.л. 
опред. при расчёте системы 
охлаждения; её величина тесно 
связана с величиной охлажда-
ющей поверхности радиатора. 

ПОВЕРХНЯ РАДІАТОРА 
ЛОБОВА – площа проекції 
вхідного боку радіатора на 
площину, перпендикулярну до 
потоку повітря або рідини. 
П.р.л. визнач. при розрахунку 
системи охолодження; її 
величина тісно пов’язана з 
величиною охолодної поверхні 
радіатора. 

ПОВЕРХНОСТЬ РАДИА-
ТОРА ОХЛАЖДАЮЩАЯ – 
площадь радиатора, через 
к-рую отводится тепло. П.р.о. 
по величине прямо пропорцио-
нальна макс. кол-ву тепла, 
подлежащему отводу от радиа-
тора, и обратно пропорцио-
нальна разности средних т-р 
охлаждаемой и охлаждающей 
среды. П.р.о. зависит от вели-
чины коэфф. теплопередачи. 

ПОВЕРХНЯ РАДІАТОРА 
ОХОЛОДНА – площа радіа-
тора, через яку відводиться 
тепло. П.р.о. за величиною 
прямо пропорційна макс. к-сті 
тепла, яке має бути відведене 
від радіатора, і обернено 
пропорційна різниці середніх 
т-р охолоджуваного і охолод-
ного середовища. П.р.о. зале-
жить від величини коеф. 
теплопередачі. 
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ПОВОРОТ НА ГОРКЕ – 
фигура сложного пилотажа, 
заключ. в повороте самолёта 
вокруг вертик. оси в верхней 
точке горки на иволютивной 
скорости без крена с последу-
ющим пикированием в направ-
лении, обратном направлению 
ввода в фигуру. 

ПОВОРОТ НА ГІРЦІ – 
фігура складного пілотажу, що 
полягає в повороті літака 
навколо вертик. осі у верхній 
точці гірки на еволютивній 
швидкості без крену з подаль-
шим пікіруванням у напрямку, 
протилежному напрямку вхо-
дження у фігуру. 

ПОВТОРИТЕЛЬ, -я, м. – 
указательная часть дистанц. 
прибора, повторяющая показа-
ния датчика. К одному датчику 
м. б. подключено несколько 
повторителей. П. наз. также 
репитером. 

ПОВТОРЮВАЧ, -а, ч. – 
вказівна частина дистанц. при-
ладу, що повторює показання 
датчика. До одного датчика  
м. б. підключено декілька пов-
торювачів. П. наз. також 
репітером. 

ПОВЫШЕНИЕ ТРАЕК-
ТОРИИ СНАРЯДА НАД 
ЛИНИЕЙ ЦЕЛИ – расстояние 
от траектории снаряда до 
линии цели, измеренное по 
перпендикуляру к последней. 

ПІДВИЩЕННЯ ТРАЄК-
ТОРІЇ СНАРЯДА НАД ЛІ-
НІЄЮ ЦІЛІ – відстань від 
траєк-торії снаряда до лінії 
цілі, виміряна за перпенди-
куляром до останньої. 

ПОГОДА, -ы, ж. – состо-
яние атмосферы, характери-
зующееся совокупностью метео-
рологич. элементов в данный 
момент или за нек-рый проме-
жуток времени в определённом 
месте. В авиации п. рассматри-
вается с точки зрения влияния 
метеорологич. элементов и яв-
лений на взлёт и посадку, на 
выполнение полётного задания. 

ПОГОДА, -и, ж. – стан 
атмосфери, що хар-ється 
сукупністю метеорологіч. еле-
ментів у даний момент або за 
деякий проміжок часу в пев-
ному місці. В авіації п. 
розглядається з точки зору 
впливу метеорологіч. елемен-
тів і явищ на зліт і посадку, на 
виконання польотного зав-
дання. 

ПОГРАНИЧНЫЙ КОН-
ФЛИКТ – столкновение груп-
пы лиц или пограничных фор-
мирований сопредельных стран 
на государственной границе и 
её нарушение. 

ПРИКОРДОННИЙ КОН-
ФЛІКТ – зіткнення групи осіб 
або прикордонних формувань 
суміжних країн на державному 
кордоні та його порушення. 
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ПОГРЕШНОСТИ ИНСТ-
РУМЕНТАЛЬНЫЕ – ошибки 
в показаниях прибора, вызы-
ваемые недостатками его конст-
рукции, несовершенством мате-
риалов, а также изготовления; 
обнаруживаются проверкой из-
мерительного прибора по 
эталону. 

ПОХИБКИ ІНСТРУМЕН-
ТАЛЬНІ – помилки у 
показаннях приладу, викликані 
недоліками його конструкції, 
недосконалістю матеріалів, а 
також виготовлення; виявля-
ються перевіркою вимірюваль-
ного приладу за еталоном. 

ПОГРЕШНОСТИ МЕТО-
ДИЧЕСКИЕ – ошибки в пока-
заниях измерительных прибо-
ров, возникающие от несовер-
шенства метода измерения, 
лежащего в основе принципа 
действия данного прибора. 

ПОХИБКИ МЕТОДИЧНІ – 
помилки у показаннях вимірю-
вальних приладів, що вини-
кають через недосконалість 
методу вимірювання, який 
лежить в основі принципу дії 
даного приладу. 

ПОГРЕШНОСТЬ КОМ-
ПАСА УСТАНОВОЧНАЯ – 
угол, образованный плоскостью 
симметрии ЛА (корабля) и вер-
тик. плоскостью, проходящей 
через курсовую черту компаса 
(датчика). Опред. как среднее 
арифметическое из суммы деви-
ации на восьми главных курсах. 

ПОХИБКА КОМПАСА 
ВСТАНОВЛЮВАЛЬНА – 
кут, утворений площиною 
симетрії ЛА (корабля) і вертик. 
площиною, що проходить че-
рез курсову риску компаса 
(датчика). Визнач. як середнє 
арифметичне із суми девіації 
на восьми головних курсах. 

ПОГРЕШНОСТЬ ПРИ-
БОРА – отклонение показаний 
прибора от действительного зна-
чения измеряемой величины. 
Опред. как разность между по-
казаниями данного прибора и 
действительным значением из-
меряемой величины, к-рая вы-
числяется или опред. по эталону 

ПОХИБКА ПРИЛАДУ – 
відхилення показань приладу 
від дійсного значення вимірю-
ваної величини. Визнач. як 
різниця між показаннями цього 
приладу і дійсним значенням 
вимірюваної величини, яка 
обчислюється або визнач. за 
еталоном. 

ПОДАВЛЕНИЕ ОБЪЕК-
ТОВ (ЦЕЛЕЙ) АВИАЦИЕЙ – 
боевые действия авиации, име-
ющие целью временное прек-

ПРИДУШЕННЯ ОБ’ЄК-
ТІВ (ЦІЛЕЙ) АВІАЦІЇ – 
бойові дії авіації, що мають на 
меті тимчасове припинення або 
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ращение или дезорганизацию 
боевой деятельности объектов 
(целей) противника путём час-
тичного уничтожения (до 10–
15 %) его живой силы и боевой 
техники. 

дезорганізацію бойової діяль-
ності об’єктів (цілей) против-
ника шляхом часткового 
знищення (до 10–15 %) його 
живої сили і бойової техніки. 

ПОДВЕШИВАНИЕ 
БОМБ – 1. Процесс снаряже-
ния ЛА (самолёта, вертолёта) 
авиац. бомбами. Для п.б. и их 
снятия с бомбодержателей при-
мен. лебёдки, подъёмники и др. 
механизмы. 2. Способ размещ. 
авиац. бомб на ЛА. Различают 
внешнее и внутреннее п.б. При 
внешнем п.б. бомбы подвешива-
ются под крылом или фюзеля-
жем на бомбодержатели. Внут-
реннее п.б. осущ. на бомбодер-
жатели, к-рые устанавл. в бом-
бовом отсеке ЛА. Бомбы мало-
го калибра (до 15 кг) обычно 
размещ. в контейнерах, кассетах, 
связках, к-рые подвешиваются 
на внешние или внутренние 
подвесные у-ства. Бомбы (кас-
сеты) крепятся к бомбодержа-
телям с помощью замков, 
к-рые открываются дистан-
ционно электрич. или пиро-
технич. способом. 

ПІДВІШУВАННЯ БОМБ – 
1. Процес спорядження ЛА 
(літака, вертольота) авіац. 
бомбами. Для п.б. та їх зняття з 
бомботримача застосов. лебід-
ки, підйомники й ін. меха-
нізми. 2. Спосіб розміщ. авіац. 
бомб на ЛА. Розрізнюють 
зовнішнє та внутрішнє п.б. За 
зовнішнього бомби підвішу-
ють під крилом або фюзеляжем 
на бомботримачі. Внутрішнє 
п.б. здійсн. на бомботримачі, 
що встановл. в бомбовому 
відсіку ЛА. Бомби малого 
калібра (до 15 кг) зазвичай 
розміщ. в контейнерах, касе-
тах, в’язках, які підвішуються 
на зовнішні або внутрішні 
підвісні пр-рої.  

Бомби (касети) кріпляться 
до бомботримачів за допомо-
гою замків, які відкриваються 
дистанційно електрич. або 
піротехніч. способом. 

ПОДВЕШИВАНИЕ ДВИ-
ГАТЕЛЯ ДИНАМИЧЕСКОЕ – 
см. Подвешивание двигателя 
упругое. 

ПІДВІШУВАННЯ ДВИГУ-
НА ДИНАМІЧНЕ – див. 
Підвішування двигуна 
пружне. 

ПОДВЕШИВАНИЕ ДВИ-
ГАТЕЛЯ УПРУГОЕ – подве-
шивание или у-ка двигателя на 

ПІДВІШУВАННЯ ДВИГУ-
НА ПРУЖНЕ – підвішування 
або встановл. двигуна на рамі 
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раме на резиновых буферах-
амортизаторах с целью погло-
щения вибрации. П.д.у. наз. 
также эластичным или динамич. 

на гумових буферах-аморти-
заторах для поглинання віб-
рації. П.д.п. наз. також 
еластичним або динаміч. 

ПОДВЕШИВАНИЕ ДВИ-
ГАТЕЛЯ ЭЛАСТИЧНОЕ – 
см. Подвешивание двигателя 
упругое. 

ПІДВІШУВАННЯ ДВИГУ-
НА ЕЛАСТИЧНЕ – див. 
Підвішування двигуна 
пружне. 

ПОДВЕСКА КОЛЕСА 
ШАССИ РЫЧАЖНАЯ – 
конструкция шасси, в к-рой пе-
ремещение оси колеса больше 
хода амортизатора, восприни-
мающего нагрузку от этого 
колеса. 

ПІДВІСКА КОЛЕСА ША-
СІ ВАЖІЛЬНА – конструкція 
шасі, у якій переміщення осі 
колеса більше від ходу 
амортизатора, що сприймає 
навантаження від цього колеса. 

ПОДВИЖНОЙ ОТРЯД 
ЗАГРАЖДЕНИЙ – временное 
воинское формирование, соз-
данное для у-ства минно-
взрывных заграждений и осущ. 
разрушений в ходе операции 
(боя). 

РУХОМИЙ ЗАГІН ЗАГО-
РОДЖЕНЬ – тимчасове 
військове формування, яке 
створене для улаштування 
мінно-вибухових загороджень і 
здійсн. руйнувань у ході 
операції (бою). 

ПОДВИЖНОЙ ПУНКТ 
УПРАВЛЕНИЯ – пункт уп-
равления, оборуд. на команд-
но-штабных машинах, в верто-
лётах и самолётах, поездах, ин-
женерных сооружениях сборно-
разборного типа. 

РУХОМИЙ ПУНКТ КЕ-
РУВАННЯ – пункт керування, 
облад. на командно-штабних 
машинах, у вертольотах і 
літаках, потягах, інженерних 
спорудах збірно-розбірного 
типу. 

ПОДГОТОВКА АВИА-
ЦИОННОЙ ТЕХНИКИ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ – под-
готовка авиац. техники к оче-
редным полётным заданиям. 
П.а.т.п. включает послеполёт-
ный осмотр см.; устранение не-
исправностей, обнаруженных в 
полёте и выявленных при ос-

ПІДГОТОВКА АВІАЦІЙ-
НОЇ ТЕХНІКИ ПОПЕ-
РЕДНЯ – підготовка авіац. 
техніки до чергових польотних 
завдань.  

П.а.т.п. охоплює після-
політний огляд див.; усунення 
несправностей, виявлених у 
польоті і при огляді; заправку 
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мотре; заправку самолётов го-
рючим, маслом, спец. жидкос-
тями и газами; пополнение 
боекомплекта патронов; про-
верку состояния и подготовку 
контрольно-поверочной аппа-
ратуры и средств автоматизи-
рованного контроля; п.а.т.п. 
производ. личным составом 
подразделения инженерно-
авиац. службы. 

літаків пальним, маслом, спец. 
рідинами і газами; поповнення 
боєкомплекту патронів; пере-
вірку стану та підготовку конт-
рольно-перевірної апаратури і 
засобів автоматизованого конт-
ролю; п.а.т.п. здійсн. особовим 
складом підрозділу інженерно-
авіац. служби. 

ПОДГОТОВКА АВИА-
ЦИОННОЙ ТЕХНИКИ 
ПРЕДПОЛЁТНАЯ – подго-
товка авиац. техники к конк-
ретному полёту. П.а.т.п. провод. 
в соответствии с плановой 
табл. полётов непосредственно 
перед данным полётом и вклю-
чает предполётный осмотр; 
проверку заправки горючим, 
маслом, спец. жидкостями, га-
зами и снаряжения самолёта 
боеприпасами; установку съём-
ного оборудования; проверку 
работы авиац. двигателей, во-
оружения и др. агрегатов, ме-
ханизмов и аппаратуры обо-
рудования. П.а.т.п. производят 
технич. состав экипажа и спе-
циалисты. Проверку работы 
авиац. двигателей, настройку и 
проверку работы радио-, 
радиотехнич. и авиац. обо-
рудования перед полётом са-
молёта производ. лётный 
состав, использ. данную 
аппаратуру в полёте. 

ПІДГОТОВКА АВІАЦІЙ-
НОЇ ТЕХНІКИ ПЕРЕДПО-
ЛЬОТНА – підготовка авіац. 
техніки до конкретного по-
льоту.  

П.а.т.п. провод. від-повідно 
до планової табл. польотів 
безпосередньо перед даним 
польотом і охоплює перед-
польотний огляд; перевірку 
заправки пальним, маслом, 
спец. рідинами, газами і спо-
рядження літака боєприпасами; 
установл. знімного обладнан-
ня; перевірку роботи авіац. 
двигунів, озброєння та ін. агре-
гатів, механізмів і апаратури 
обладнання.  

П.а.т.п. проводять техніч. 
склад екіпажу і фахівці. Пе-
ревірку роботи авіац. двигунів, 
настройку та перевірку роботи 
радіо-, радіотехніч. і авіац. 
обладнання перед польотом 
літака здійсн. льотний склад, 
який використ. цю апаратуру в 
польоті. 
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ПОДГОТОВКА АТАКИ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 
АВИАЦИОННАЯ (истор.) – 
один из этапов авиац. наступ-
ления, примен. в период ВОВ. 
П.а.п.а. производ. перед про-
рывом подготовленной оборо-
ны противника (укреплённого 
р-на) в течение определённого 
времени. 

ПІДГОТОВКА АТАКИ 
ПОПЕРЕДНЯ АВІАЦІЙНА 
(істор.) – один з етапів авіац. 
наступу, що застосов. в період 
ВВВ.  

П.а.п.а. здійсн. перед про-
ривом підготовленої оборони 
противника (укріпленого р-ну) 
протягом певного часу. 

ПОДГОТОВКА К ПОЛЁ-
ТУ – комплекс мероприятий, 
к-рые обеспеч. своевременное 
и безопасное выполнение по-
лётного задания. Включает под-
готовку ЛА, экипажа, средств 
управления и обеспеч. полёта. 
По времени проведения п. к п. 
ЛА делится на предваритель-
ную, предполётную, подготов-
ку к повторному полёту и 
послеполётную подготовку; п. 
к п. экипажа ЛА и средств 
управления – на наземную, 
заблаговременную, предвари-
тельную, предполётную, непо-
средственную подготовку и 
разбор полётов. Объём и содер-
жание каждого вида подготов-
ки регламентируется соот-
ветств. документами или указа-
ниями старших начальников. 

ПІДГОТОВКА ДО ПО-
ЛЬОТУ – комплекс заходів, 
що забезпеч. своєчасне та 
безпечне виконання польот-
ного завдання.  

Включає підготовку ЛА, 
екіпажу, засобів керування та 
забезпеч. польоту.  

За часом проведення п. до 
п. ЛА поділ. на попередню, 
передпольотну, підготовку до 
повторного польоту та після-
польотну підготовку; п. до п. 
екіпажу ЛА та засобів керу-
вання – на наземну, завчасну, 
попередню, передпольотну, 
безпосередню підготовку та 
розбір польотів. Обсяг та зміст 
кожного виду підготовки рег-
ламентується відповід. доку-
ментами або вказівками стар-
ших начальників. 

ПОДГОТОВКА К ПОЛЁ-
ТУ РАДИОНАВИГАЦИОН-
НАЯ – изучение наземных и 
самолётных радиотехнич. 
средств, к-рые м. б. использ. в 
данном полёте на различных 

ПІДГОТОВКА ДО ПО-
ЛЬОТУ РАДІОНАВІГАЦІЙ-
НА – вивчення наземних і 
літакових радіотехніч. засобів, 
які м. б. використ. в даному 
польоті на різних його етапах; 
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его этапах; в неё входит также 
подготовка карт для радио-
навигац. систем. 

до неї входить також під-
готовка карт для радіонавігац. 
систем. 

ПОДГОТОВКА ЛЁТНАЯ – 
один из разделов подготовки 
лётного состава, заключ. в 
обучении практич. полётам на 
ЛА и примен. имеющегося на 
нём оборудования и вооруже-
ния с целью успешного 
решения боевых и спец. задач. 

ПІДГОТОВКА ЛЬОТНА – 
один з розділів підготовки 
льотного складу, що полягає в 
навчанні практич. польотам на 
ЛА та застосув. наявного на 
ньому устаткування й озброєн-
ня для успішного вирішення 
бойових і спец. завдань. 

ПОДГОТОВКА МОБИ-
ЛИЗАЦИОННЫХ РЕЗЕР-
ВОВ – комплекс мероприятий, 
осуществляемых в мирное вре-
мя с целью подготовки опре-
делённых мобилизационным пла-
ном государства человеческих 
ресурсов и специально сформи-
рованных запасов мат.-технич. и 
сырьевых ресурсов для своевре-
менного и организованного про-
ведения мобилизации и удовлет-
ворения потребностей обороны 
государства в особый период. 

ПІДГОТОВКА МОБІЛІ-
ЗАЦІЙНИХ РЕЗЕРВІВ – 
комплекс заходів, які здійсн. за 
мирного часу для підготовки 
визначених мобілізаційним 
планом держави людських 
ресурсів та спеціально сформо-
ваних запасів мат.-техніч. і 
сировинних ресурсів для 
своєчасного і організованого 
проведення мобілізації та 
задоволення потреб оборони 
держави в особливий період. 

ПОДГОТОВКА ОПЕРА-
ЦИИ (БОЯ) – комплекс ме-
роприятий, к-рые проводят ко-
мандующие (командиры), шта-
бы, начальники родов войск и 
служб, а также войска (силы) с 
целью всестороннего обеспеч. 
операции (боя). 

ПІДГОТОВКА ОПЕРАЦІЇ 
(БОЮ) – комплекс заходів, які 
проводять командувачі (коман-
дири), штаби, начальники 
родів військ і служб, а також 
війська (сили) для всебічного 
забезпеч. операції (бою). 

ПОДГОТОВКА ПРЕДВА-
РИТЕЛЬНАЯ – подготовка 
лётного состава и авиац. техники 
к полётам накануне полётов. 

ПІДГОТОВКА ПОПЕ-
РЕДНЯ – підготовка льотного 
складу і авіац. техніки до 
польотів напередодні польотів. 
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ПОДГОТОВКА ПРЕДПО-
ЛЁТНАЯ – подготовка лётно-
го состава и авиац. техники к 
полётам непосредственно пе-
ред полётом. 

ПІДГОТОВКА ПЕРЕД-
ПОЛЬОТНА – підготовка 
льотного складу і авіац. техні-
ки до польотів безпосередньо 
перед польотом. 

ПОДГОТОВКА ТЕХНИ-
ЧЕСКАЯ – один из видов бое-
вой подготовки личного соста-
ва авиац. частей (соединений), 
проводимой с целью повыше-
ния его технич. знаний и прак-
тич. навыков, обеспеч. грамот-
ной эксплуатации и ремонта 
авиац. техники. 

ПІДГОТОВКА ТЕХНІЧ-
НА – один з видів бойової під-
готовки особового складу аві-
ац. частин (з’єднань), що про-
водиться для підвищення його 
техніч. знань і практич. нави-
чок, забезпеч. грамотної екс-
плуатації та ремонту авіац. 
техніки. 

ПОДДЕРЖКА АВИА-
ЦИОННАЯ – см. Авиацион-
ная поддержка атаки. 

ПІДТРИМКА АВІАЦІЙ-
НА – див. Авіаційна підтрим-
ка атаки. 

ПОДДЕРЖАНИЕ МИРА – 
коллективные действия между-
народных организаций, направ-
ленные на прекращение межго-
сударственных или внутренних 
вооружённых конфликтов, с 
использ. формирований воору-
жённых сил, военных наблю-
дателей, полиции (милиции), 
гражданского персонала, к-рые 
способствуют политич. про-
цессу восстановления мира и 
проводятся, как пр., в форме 
операций по поддержанию мира. 

ПІДТРИМАННЯ МИРУ – 
колективні дії міжнародних 
організацій, спрямовані на 
припинення міждержавних або 
внутрішніх збройних конфлік-
тів, з використ. формувань 
збройних сил, військових спо-
стерігачів, поліції (міліції), ци-
вільного персоналу, які сприя-
ють політич. процесу віднов-
лення миру і проводяться за-
звичай у формі операцій з під-
тримання миру. 

ПОДКРЫЛОК, -лка, м. – 
см. Закрылок выдвижной. 

ПІДКРИЛОК, -лка, ч. – 
див. Закрилок висувний. 

ПОДЛЁТ САМОЛЁТА (ус-
тар.) – кратковременный от-
рыв самолёта от земли с пос-
ледующим приземлением (без 
полёта по кругу); примен. при 

ПІДЛІТ ЛІТАКА (застар.) – 
короткочасний відрив літака 
від землі з подальшим призем-
ленням (без польоту за колом); 
застосов. при випробуванні 
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испытании самолёта с целью 
проверки его управляемости, 
работы двигателя и др. агрега-
тов перед первым полётом. 

літака для перевірки його ке-
рованості, роботи двигуна та 
ін. агрегатів перед першим 
польотом. 

ПОДЛЁТНОЕ ВРЕМЯ – 
1. Время полёта ЛА (ракеты, 
самолёта и др.) от стартовой 
позиции (аэродрома) к цели. 
2. П.в. возд. цели, время полёта 
цели от момента её обнаруже-
ния передовыми радиолокац. 
подразделениями до границы 
зоны поражения зенитно-
ракетными комплексами или к 
определённым рубежам унич-
тожения возд. целей. 

ПІДЛІТНИЙ ЧАС – 1. Час 
польоту ЛА (ракети, літака та 
ін.) від стартової позиції (аеро-
дрому) до цілі.  

2. П.ч. повітр. цілі, час 
польоту цілі від моменту її ви-
явлення передовими радіоло-
кац. підрозділами до межі зони 
ураження зенітно-ракетними 
комплексами або до визначе-
них рубежів знищення повітр. 
цілей. 

ПОДОБИЕ АЭРОДИНА-
МИЧЕСКОЕ – см. Аэроди-
намическое подобие. 

ПОДІБНІСТЬ АЕРОДИ-
НАМІЧНА – див. Аеродина-
мічна подібність. 

ПОДОГРЕВАТЕЛЬ МО-
ТОРНЫЙ – агрегат, предназ-
нач. для подогрева авиац. или 
автомобильных двигателей пе-
ред запуском в зимних услови-
ях. П.м. подаёт подогретый 
при помощи спец. горелки (ка-
лорифера) до нужной т-ры атм. 
воздух по нескольким рукавам 
к месту подогрева при помощи 
вентилятора, приводимого в 
движение двигателем внутрен-
него сгорания. Т-ра воздуха на 
выходе из рукавов п.м. дос-
тигает 120 °С. Длина каждого 
рукава 8–10 м. При неработаю-
щей горелке п.м. м. б. использ. 
как вентиляторная у-ка. 

 

ПІДІГРІВНИК МОТОР-
НИЙ – агрегат, признач. для 
підігрівання авіац. або автомо-
більних двигунів перед запус-
ком в умовах зими. П.м. подає 
підігріте за допомогою спец. 
пальника (калорифера) до по-
трібної т-ри атм. повітря по 
декількох рукавах до місця пі-
дігрівання за допомогою вен-
тилятора, що приводиться в 
рух двигуном внутрішнього 
згоряння. Т-ра повітря на вихо-
ді з рукавів п.м. досягає 120 °С. 
Довжина кожного рукава 8–10 м. 
При непрацюючому пальнику 
п.м. може використ. як венти-
ляторна у-ка. 
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
АВИАЦИОННОЕ – тактич. и 
огневая ед., имеющая на во-
оружении однотипные самолё-
ты (вертолёты) и входящая в 
состав части или более крупно-
го подразделения. К п.а. отно-
сятся звено, отряд, эскадрилья. 

ПІДРОЗДІЛ АВІАЦІЙ-
НИЙ – тактич. та вогнева од., 
що має на озброєнні однотипні 
літаки (вертольоти) і входить 
до складу частини або більш 
великого підрозділу. До п.а. 
відносять ланку, загін, ескад-
рилью. 

ПОДРЫВ БОЕПРИПА-
СОВ – уничтожение непригод-
ных авиац. боеприпасов с соб-
людением мер безопасности, 
предусмотренных спец. инст-
рукцией. Для п.б. примен. ог-
невой, механич. и электрич. 
способы, а также взрыв дето-
нацией на расстоянии. 

ПІДРИВ БОЄПРИПАСІВ – 
знищення непридатних авіац. 
боєприпасів з дотриманням 
заходів безпеки, передбачених 
спец. інструкцією.  

Для п.б. застосов. вогневий, 
механіч. і електрич. способи, а 
також вибух детонацією на 
відстані. 

ПОДРЫВ САМОЛЁТА 
(ВЕРТОЛЁТА) – кратковре-
менное увеличение подъёмной 
силы крыла самолёта или не-
сущего винта вертолёта при 
малой скорости путём резкого 
увеличения угла атаки вплоть 
до критич. П.с. может примен. 
при взлёте с размокшего грун-
тового аэродрома или с аэро-
дрома, покрытого неукатанным 
снегом, с целью ускорения от-
рыва от земли и исключения 
трения колёс о землю. П.в. 
примен. при посадке на режи-
ме авторотации несущего вин-
та с целью уменьшения вертик. 
скорости снижения в момент 
приземления. 

ПІДРИВ ЛІТАКА (ВЕР-
ТОЛЬОТА) – короткочасне 
збільшення піднімальної сили 
крила літака або гвинта-носія 
вертольота за малої швидкості 
шляхом різкого збільшення 
кута атаки аж до критич.  

П.л. може застосов. при 
зльоті з розмоклого ґрунтового 
аеродрому або з аеродрому, 
вкритого невкатаним снігом, 
для прискорення відриву від 
землі і виключення тертя коліс 
об землю.  

П.в. застосов. при посадці 
на режимі авторотації гвинта-
носія для зменшення вертик. 
швидкості зниження в момент 
приземлення. 

ПОДСВЕТ, -а, м. – освеще-
ние приборов (индивидуальное 

ПІДСВІЧУВАННЯ, -я, с. – 
освітлення приладів (індивіду-
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или групповое) при помощи 
источника света, закрытого от 
глаз наблюдателя. 

альне чи групове) за допомо-
гою джерела світла, закритого 
від очей спостерігача. 

«ПОДУШКА» ВОЗДУШ-
НАЯ – приземная зона повы-
шенной плотности (давления) 
воздуха, образованная в ре-
зультате отбрасывания возд. 
массы несущим винтом при 
висении вертолёта у земли. 
Под влиянием «п.»в. (близости 
земли) подъёмная сила винта 
при неизменной мощности 
двигателя увеличивается. 

«ПОДУШКА» ПОВІТРЯ-
НА – приземна зона підвище-
ної густини (тиску) повітря, 
утворена в результаті відки-
дання повітр. маси гвинтом-
носієм при висінні вертольота 
біля землі.  

Під впливом «п.»п. (близь-
кості землі) піднімальна сила 
гвинта за незмінної потужності 
двигуна збільшується. 

ПОДЪЁМ, -а, м. – 1. Пря-
молинейный полёт самолёта с 
набором высоты при постоян-
ной или малоизменяющейся 
скорости по траектории. П. м. б. 
наиболее крутым (с макс. уг-
лом наклона траектории) или 
наиболее быстрым при макс. 
вертик. скорости. Последний вид 
п. основной. 2. Прямолиней-
ный полёт планёра с набором 
высоты в восходящем потоке 
воздуха, когда вертик. состав-
ляющая этого потока больше 
вертик. скорости планирования. 

ПІДЙОМ, -у, ч. – 1. Пря-
молінійний політ літака з на-
бором висоти за сталої або ма-
лозмінної швидкості за траєк-
торією. П. м. б. найбільш кру-
тим (з макс. кутом нахилу тра-
єкторії) або найбільш швид-
ким за макс. вертик. швидкості. 
Останній вид п. основний. 
2. Прямолінійний політ плане-
ра з набором висоти у висхід-
ному потоці повітря, коли вер-
тик. складова цього потоку  
більша від вертик. швидкості 
планерування. 

ПОДЪЁМ ВЕРТИКАЛЬ-
НЫЙ – см. Вертикальный 
подъём. 

ПІДЙОМ ВЕРТИКАЛЬ-
НИЙ – див. Вертикальний 
підйом. 

ПОДЪЁМНИК, -а, м. – ме-
ханизм, предназнач. для подъё-
ма самолёта или отдельных его 
частей в полевых условиях при 
осмотре, ремонте, замене от-
дельных узлов и деталей, а 

ПІДЙОМНИК, -а, ч. – ме-
ханізм, признач. для підйому 
літака або окремих його частин 
у польових умовах під час 
огляду, ремонту, заміни окре-
мих вузлів і деталей, а також 
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также при проверке работы 
механизмов подъёма и выпуска 
шасси. П. имеют в большинст-
ве случаев гидравлич. подъём-
ный механизм (гидроподъём-
ники) или ручной механизм с 
червячным винтом. П. должны 
обладать малым весом и малы-
ми габаритами в нерабочем по-
ложении для того, чтобы их мож-
но было легко транспортировать. 

при перевірці роботи меха-
нізмів підйому і випуску шасі. 
П. мають здебільшого гідрав-
ліч. підйомний механізм (гід-
ропідйомники) або ручний ме-
ханізм з черв’ячним гвинтом. 
П. повинні мати малу вагу і 
малі габарити в неробочому 
положенні для того, щоб їх 
можна було легко транспор-
тувати. 

ПОДЪЁМНИК ГИДРАВ-
ЛИЧЕСКИЙ – механизм для 
подъёма грузов на небольшую 
высоту (до 0,5–1 м) с гидрав-
лич. приводом, работающим по 
принципу гидравлич. пресса. 
В авиации примен., как пр., 
переносные п.г. Набор п.г. 
различных размеров и грузо-
подъёмности имеется в груп-
повом комплекте аэродромного 
инвентаря, к-рый прилагается к 
группе самолётов при полу-
чении их с завода. 

ПІДЙОМНИК ГІДРАВ-
ЛІЧНИЙ – механізм для під-
йому вантажів на невелику ви-
соту (до 0,5–1 м) з гідравліч. 
приводом, що працює за прин-
ципом гідравліч. преса. В авіа-
ції застосов. зазвичай пере-
носні п.г.  

Набір п.г. різних розмірів і 
вантажопідйомності є в групо-
вому комплекті аеродромного 
інвентарю, який додається до 
групи літаків при отриманні їх 
із заводу. 

ПОДЪЁМНИК ШАССИ – 
у-ство для убирання и выпуска 
ног шасси. 

ПІДЙОМНИК ШАСІ – пр-
рій для прибирання та випуску 
ніг шасі. 

ПОЗИТРОН, -а, м. – поло-
жительно заряженная элемен-
тарная частица, масса к-рой 
равна массе электрона, а элект-
рич. заряд по абс. величине 
равен отрицательному заряду 
электрона. По отношению к 
электрону п. явл. античасти-
цей. При их соприкосновении 
происходит реакция аннигиля-

ПОЗИТРОН, -а, ч. – пози-
тивно заряджена елементарна 
частинка, маса якої дорівнює 
масі електрона, а електрич. за-
ряд за абс. величиною дорів-
нює негативному заряду елект-
рона.  

Щодо електрона п. є анти-
частинкою. При їх зіткненні 
відбувається реакція анігіляції, 
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ции, вещество полностью пре-
вращается в излучение и выде-
ляется энергия, к-рая в пере-
счёте на одну и ту же ед. массы 
или веса прим. в 2 млрд раз 
больше теплоты сгорания (теп-
лотворной способности) основ-
ного современного авиац. топ-
лива (авиац. керосина). 

речовина повністю перетворю-
ється на випромінювання і ви-
діляється енергія, яка в перера-
хунку на одну і ту ж од. маси 
або ваги прибл. в 2 млрд разів 
більша від теплоти згоряння 
(теплотворної здатності) ос-
новного сучасного авіац. пали-
ва (авіац. гасу). 

ПОЗИЦИОННАЯ ОБО-
РОНА – вид обороны, целью 
к-рой явл. прочное и длитель-
ное удержание подготовлен-
ных войсками рубежей (р-нов) 
местности. П.о. примен. на на-
правлениях, где потеря терри-
тории считается невозможной. 

ПОЗИЦІЙНА ОБОРОНА – 
вид оборони, метою якої є міц-
не та тривале утримання підго-
товлених військами рубежів  
(р-нів) місцевості.  

П.о. застосов. на напрямах, 
де втрата території вважається 
неможливою.  

ПОЗИЦИОННЫЙ РА-
ЙОН – участок местности, 
предназнач. для развёртывания 
ракетных, арт. и миномётных 
частей и др. подразделений в 
боевой порядок. 

ПОЗИЦІЙНИЙ РАЙОН – 
ділянка місцевості, яка при-
знач. для розгортання ракет-
них, арт. і мінометних частин й 
ін. підрозділів у бойовий  
порядок. 

ПОЗИЦИЯ ИСХОДНАЯ – 
см. Исходная позиция. 

ПОЗИЦІЯ ВИХІДНА – 
див. Вихідна позиція. 

ПОЗИЦИЯ НАЧАЛЬНАЯ – 
см. Начальная позиция. 

ПОЗИЦІЯ ПОЧАТКОВА – 
див. Початкова позиція. 

ПОЗЫВНЫЕ, мн. – усл. 
сигналы (радио, флажками, 
световые и др.), присваивае-
мые соединениям, частям, от-
дельным самолётам, наземным 
радиостанциям, должностным 
лицам. П. служат для вызова и 
обозначения адреса.  

ПОЗИВНІ, мн. – ум. сигна-
ли (радіо, прапорцями, світлові 
та ін.), що присвоюються 
з’єднанням, частинам, окремим 
літакам, наземним радіостанці-
ям, посадовим особам. П. слу-
гують для виклику і позначення 
адреси. 

ПОИСКОВО-СПАСА-
ТЕЛЬНАЯ АВИАЦИЯ – со-
ставная часть авиации ВМС, 

ПОШУКОВО-РЯТУ-
ВАЛЬНА АВІАЦІЯ – складо-
ва частина авіації ВМС, ПС та 
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ВС и АА в ВСУ, предназнач. 
для выполнения задач по поис-
ку и спасению личного состава 
из повреждённых (аварийных) 
кораблей, судов, ЛА, терпящих 
бедствие. Она оснащена само-
лётами (самолётами-амфибия-
ми) и вертолётами морского и 
наземного базирования. 

АА в ЗСУ, признач. для вико-
нання завдань з пошуку і поря-
тунку особового складу з пош-
коджених (аварійних) кораблів, 
суден, ЛА, які зазнали лиха. 
Вона оснащена літаками (літа-
ками-амфібіями) і вертольота-
ми морського та наземного ба-
зування.  

ПОИСКОВО-СПАСА-
ТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА – пред-
назнач. для организации поис-
ка и спасения экипажей и пас-
сажиров ЛА, терпящих бедст-
вие на суше и на море. 

ПОШУКОВО-РЯТУ-
ВАЛЬНА СЛУЖБА – при-
знач. для організації пошуку та 
порятунку екіпажів і пасажирів 
ЛА, які зазнали лиха на суші і 
на морі.  

ПОИСКОВО-СПАСА-
ТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ – 
вид боевого обеспеч. в СВ, ВС 
и ВМС. П.с.о. включает обес-
печ. экипажей ЛА (кораблей) 
аварийно-спасательными сред-
ствами и подготовку к примен. 
этих средств; подготовку эки-
пажей, привлекаемых к поиску 
и спасению; организацию и осу-
ществление поиска ЛА (кораб-
лей), возд. десантов после аварии 
и оказания им помощи и др. 

ПОШУКОВО-РЯТУ-
ВАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ – 
вид бойового забезпеч. в СВ, ПС 
та ВМС. П.р.з. включає забезпеч. 
екіпажів ЛА (кораблів) аварійно-
рятувальними засобами та підго-
товку до застосув. цих засобів; 
підготовку екіпажів, що залуча-
ються до пошуку і порятунку; 
організацію та здійснення пошу-
ку ЛА (кораблів), повітр. десан-
тів після аварії та надання їм до-
помоги тощо. 

ПОИСКОВО-СПАСА-
ТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
(ПСК) – авиац. и наземные 
(надводные) подвижные силы 
и средства, предназнач. для на-
хождения космич. аппаратов 
(КА), к-рые возвращаются на 
Землю, оказания мед. помощи 
их экипажам, послепосадочно-
го технич. обслуж. КА, достав-

ПОШУКОВО-РЯТУ-
ВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС 
(ПРК) – авіац. та наземні (над-
водні) рухомі сили та засоби, 
признач. для знаходження кос-
міч. апаратів (КА), які повер-
таються на Землю, надання 
мед. допомоги їх екіпажам, піс-
ляпосадкового техніч. обслу-
гов. КА, доставки космонавтів 
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ки космонавтов с места посад-
ки в пункты назнач. ПСК 
включает: специально оборуд. 
ЛА (вертолеты, корабли, на-
земные подвижные средства), 
обеспеч. выход в р-н аварии, 
посадки ЛА (КА) и эвакуацию 
пострадавших. 

з місця посадки в пункти при-
знач.  

ПРК включає: спеціально 
облад. ЛА (вертольоти, кораб-
лі, наземні рухомі засоби), що 
забезпеч. вихід у р-н аварії, 
посадки ЛА (КА) та евакуацію 
потерпілих. 

ПОКАЗАТЕЛЬ ВЫБРО-
СА – отношение радиуса во-
ронки к линии наименьшего 
сопротивления. П.в. хар-ет тип 
воронки, образующейся при 
взрыве фугасных бомб. Так, 
при п.в. больше ед. получается 
воронка усиленного выброса, 
при п.в., равном ед., воронка 
норм. выброса и при п.в. 
меньше ед. – воронка умень-
шенного выброса. Наибольший 
объём воронки получается при 
п.в. 1,5–2,2. 

ПОКАЗНИК ВИКИДУ – 
відношення радіуса вирви до 
лінії найменшого опору.  

П.в. хар-зує тип вирви, що 
утворюється при вибуху фу-
гасних бомб.  

Так, при п.в. більше від од. 
виходить вирва посиленого 
викиду, при п.в., що дорівнює 
од., вирва норм. викиду і при 
п.в. менше за од. – вирва змен-
шеного викиду. Найбільший 
обсяг вирви виходить при п.в. 
1,5–2,2. 

ПОКРЫТИЕ АЭРОДРО-
МА (ВЕРТОДРОМА) ТВЁР-
ДОЕ – покрытие на аэродроме 
(вертодроме), состоящее из 
конструктивных слоёв собст-
венно покрытия, искусственно-
го и естественного оснований и 
предназнач. для восприятия 
нагрузки от возд. судов. 

ПОКРИТТЯ АЕРОДРО-
МУ (ВЕРТОДРОМУ) ТВЕР-
ДЕ – покриття на аеродромі 
(вертодромі), що складається з 
конструктивних шарів власне 
покриття, штучної та при-
родної основ і признач. для 
сприйняття навантаження від 
повітр. суден. 

ПОКРЫТИЕ ЗАЩИТНОЕ – 
покрытие металлич. изделий и 
деталей плёнками с целью пре-
дохранения их от коррозии. 
В зависимости от материала п.з. 
делятся на металлич. (цинко-
вые, кадмиевые, алюминиевые, 
никелевые, медные, хромовые, 

ПОКРИТТЯ ЗАХИСНЕ – 
покриття металев. виробів і 
деталей плівками для запобі-
гання корозії.  

Залежно від матеріалу п.з. 
поділ. на металев. (цинкові, 
кадмієві, алюмінієві, нікелеві, 
мідні, хромові, срібні, покриття 
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серебряные, покрытия медно-
цинковыми сплавами, сплава-
ми латуни) и неметаллич. (ла-
кокрасочные, пластмассами, не-
застывающими жидкими смаз-
ками и неорганическими ве-
ществами). 

мідноцинковими сплавами, 
сплавами латуні) і неметалев. 
(лакофарбові, пластмасами, 
рідкими мастилами, що не за-
стигають, і неорганічними ре-
човинами). 

ПОКРЫТИЕ ЛАКОКРА-
СОЧНОЕ – плёнка лакокра-
сочного материала, нанесённо-
го на подготовленную поверх-
ность изделия. П.л. м. б. одно- 
или многослойным. П.л. нано-
сится с целью внешней отдел-
ки изделия, защиты металла от 
коррозии, а дерева – от гние-
ния. Лакокрасочные материа-
лы, примен. в самолётострое-
нии, разделяются по своему сос-
таву на лакомасляные, нитро-
целлюлозные и перхлорвини-
ловые; по назнач. – на грунты, 
шпатлёвки, краски, эмали, ла-
ки. Грунт наносится непосред-
ственно на подготовленную 
поверхность изделия для соз-
дания промежуточного слоя с 
высокой сцепляемостью с ок-
рашиваемой поверхностью и 
последующими слоями п.л. 
В самолётостроении примен. 
лакомасляные и глифталевые 
грунты. Шпатлёвка сглаживает 
неровности окрашиваемой по-
верхности. Эмали примен. для 
окраски внешних и внутренних 
поверхностей изделий, лаки – 
для их окончательной отделки. 

ПОКРИТТЯ ЛАКОФАР-
БОВЕ – плівка лакофарбового 
матеріалу, нанесеного на підго-
товлену поверхню виробу.  

П.л. м. б. одно- або багато-
шаровим.  

П.л. наноситься для зовні-
шньої обробки виробу, захисту 
металу від корозії, а дерева – 
від гниття.  

Лакофарбові матеріали, що 
застосов. в літакобудуванні, 
поділяються за своїм складом 
на лакомасляні, нітроцелюлоз-
ні і перхлорвінілові; за при-
знач. – на ґрунти, шпаклівки, 
фарби, емалі, лаки. Ґрунт нано-
ситься безпосередньо на підго-
товлену поверхню виробу для 
створення проміжного шару з 
високою зчіплюваністю з по-
фарбованою поверхнею і нас-
тупними шарами п.л. У літако-
будуванні застосов. лакомас-
ляні та гліфталеві ґрунти. 
Шпаклівка згладжує нерівності 
поверхні, що фарбується. Емалі 
застосов. для фарбування зов-
нішніх і внутрішніх поверхонь 
виробів, лаки – для їх остаточ-
ного покриття. 
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ПОКРЫТИЕ МЕТАЛЛИ-
ЧЕСКОЕ – 1. Искусственное 
покрытие сборно-разборного 
типа, укладываемое из метал-
лич. плит и полуплит на ВПП, 
рулёжной дорожке, стоянках 
самолётов. Взаимную связь 
между ними обеспеч. замки из 
крючьев и пазов, расположен-
ных вдоль краёв каждой плиты. 
Закрепляются замковые соеди-
нения пружинными чеками и 
планками. 2. Слой из металлов 
или металлич. сплавов, наноси-
мый на поверхность металлич. 
или неметаллич. изделий. П.м. 
служит для защиты изделий от 
коррозии, повышения их изно-
состойкости, жароупорности или 
жаропрочности, для декоратив-
ных целей. Кроме этого, при ре-
монте авиац. двигателей и др. 
изделий п.м. примен. для вос-
становления размеров деталей, 
к-рые изменились вследствие 
износа. В последнем случае ис-
польз. след. методы п.м.: пог-
ружение в расплавленный ме-
талл; диффузионная металли-
зация; металлизация распыле-
нием; электролитическое по-
крытие (гальванопластика). 
Наиболее распространённый 
метод – электролитический. 

ПОКРИТТЯ МЕТАЛЕВЕ – 
1. Штучне покриття збірно-
розбірного типу, що уклада-
ється з металев. плит і напів-
плит на ЗПС, руліжній доріжці, 
стоянках літаків. Взаємний 
зв’язок між ними забезпеч.  
замки з гаків і пазів, розташо-
ваних уздовж країв кожної 
плити. Закріплюються замкові 
з’єднання пружинними заг-
віздками і планками. 2. Шар з 
металів або металев. сплавів, 
що наноситься на поверхню 
металев. або неметалев. виро-
бів. П.м. захищає вироби від 
корозії, підвищує їх зносостій-
кість, жаростійкість або жаро-
міцність, слугує для декора-
тивних цілей. Крім цього, при 
ремонті авіац. двигунів та ін. 
виробів п.м. застосов. для від-
новлення розмірів деталей, які 
змінилися внаслідок спрацю-
вання.  

В останньому випадку ви-
корист. такі методи п.м.: зану-
рення в розплавлений метал; 
дифузійне металізування; ме-
талізування розпиленням;  
електролітичне покриття (галь-
ванопластика). Найбільш по-
ширений метод – електролі-
тичний. 

ПОКРЫТИЯ АНТИКОР-
РОЗИОННЫЕ (ПРОТИВО-
КОРРОЗИОННЫЕ) – все ви-
ды покрытий металлов и спла-

ПОКРИТТЯ АНТИКОРО-
ЗІЙНІ (ПРОТИКОРОЗІЙНІ) – 
усі види покриттів металів і 
сплавів, які наносяться на їх 
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вов, к-рые наносятся на их по-
верхность с целью предохра-
нения от коррозии (металлич. 
покрытия, оксидирование, фос-
фатирование, покрытие лако-
красочными материалами). 

поверхню для запобігання ко-
розії (металев. покриття, окси-
дування, фосфатування, по-
криття лакофарбовими мате-
ріалами). 

ПОЛЕ ЗЕМЛИ МАГНИТ-
НОЕ – пространство вокруг 
земного шара, в к-ром обнару-
живается сила земного магне-
тизма. П.З.м. в каждой своей 
точке хар-ется значениями эле-
ментов земного магнетизма: 
напряжением горизонт. и вер-
тик. составляющих, магнитны-
ми склонением и наклонени-
ем, а также величиной градиен-
тов. Эти элементы рассчитыва-
ются для середины нек-рого 
промежутка времени (напр., к 
середине года) и наносятся на 
спец. магнитные карты. В диа-
пазоне высот полётов самолё-
тов вышеуказанные элементы 
практически постоянны. 

ПОЛЕ ЗЕМЛІ МАГНІТ-
НЕ – простір навколо земної 
кулі, у якому виявляється сила 
земного магнетизму.  

П.3.м. в кожній своїй точці 
хар-ється значеннями елемен-
тів земного магнетизму: напру-
гою горизонт. і вертик. складо-
вих, магнітними схиленням і 
нахилом, а також величиною 
градієнтів.  

Ці елементи розраховують-
ся для середини деякого про-
міжку часу (напр., до середини 
року) і наносяться на спец. маг-
нітні картки.  

У діапазоні висот польотів 
літаків вищевказані елементи 
практично сталі. 

ПОЛЕ ЗРЕНИЯ ПРИЦЕ-
ЛА – угол, охватывающий 
часть пространства, изображе-
ние к-рого видно через оптич. 
систему прицела. Границы по-
ля зрения в телескопич. прице-
лах опред. диафрагма, устанав-
ливаемая в фокальной плоско-
сти объектива. 

ПОЛЕ ЗОРУ ПРИЦІЛУ – 
кут, що охоплює частину прос-
тору, зображення якого видно 
через оптич. систему прицілу. 
Межі поля зору в телескопіч. 
прицілах визнач. діафрагма, що 
встановл. у фокальній площині 
об’єктива. 

ПОЛЕ ЛЁТНОЕ – часть 
аэродрома (вертодрома), на 
к-рой расположена одна или 
несколько лётных полос, ру-

ПОЛЕ ЛЬОТНЕ (ЛЕТО-
ВИЩЕ) – частина аеродрому 
(вертодрому), на якій розташо-
вана одна чи декілька льотних 
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лёжные дорожки, перроны, 
места длительной стоянки и 
площадки спец. назнач. 

смуг, рулильні доріжки, перо-
ни, місця тривалої стоянки та 
площадки спец. признач. 

ПОЛЕ СКОРОСТЕЙ – 
график распределения скорос-
тей в различных точках потока. 
В аэродинамике практич. инте-
рес представ. эксперимент. 
изучение п.с. вокруг обтекае-
мого потоком тела. 

ПОЛЕ ШВИДКОСТЕЙ – 
графік розподілу швидкостей у 
різних точках потоку. В аеро-
динаміці практич. інтерес ста-
новить експеримент. вивчення 
п.ш. навколо обтічного пото-
ком тіла. 

ПОЛЕ СКОРОСТЕЙ НЕ-
СУЩЕГО ВИHTA – диаг-
рамма, изображающая измене-
ние скоростей сечений лопасти 
несущего винта в различных 
азимутальных положениях. Ско-
рость сечений наступающей 
лопасти (движущейся навстре-
чу потоку) в азимуте 90° равна 
сумме окружной скорости каж-
дого сечения и скорости полё-
та, а скорость каждого сечения 
отступающей лопасти (движу-
щейся по потоку) в азимуте 
270° равна разности этих ско-
ростей. В азимутах 180° и 360° 
окружная скорость геометрич. 
складывается со скоростью по-
лёта, и поэтому вектор равно-
действующей скорости откло-
няется под нек-рым углом к 
продольной оси лопасти. 
Вследствие несимметричности 
п.с.н.в. по азимуту при косой 
обдувке лопасти несущего вин-
та создают неравные аэродина-
мич. силы, для выравнивания 
к-рых примен. регулятор взма-
ха и шарнирное крепление. 

ПОЛЕ ШВИДКОСТЕЙ 
ГВИHTA-НОСІЯ – діаграма, 
яка зображує зміну швидкос-
тей перерізів лопаті гвинта-
носія в різних азимутальних 
положеннях. Швидкість пере-
різів наступаючої лопаті (яка 
рухається назустріч потоку) в 
азимуті 90° дорівнює сумі ко-
лової швидкості кожного пере-
різу і швидкості польоту, а 
швидкість кожного перерізу 
відступаючої лопаті (яка руха-
ється за потоком) в азимуті 
270° дорівнює різниці цих 
швидкостей. У азимутах 180° і 
360° колова швидкість геомет-
рич. складається зі швидкістю 
польоту, і тому вектор рівно-
діючої швидкості відхиляється 
під деяким кутом до поздовж-
ньої осі лопаті. Внаслідок не-
симетричності п.ш.г.-н. за 
азимутом за навскісної обдув-
ки лопаті гвинта-носія створю-
ють нерівні аеродинаміч. сили, 
для вирівнювання яких засто-
сов. регулятор змаху і шарнір-
не кріплення. 
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ПОЛЁТ АЭРОДРОМНЫЙ – 
см. Аэродромный полёт. 

ПОЛІТ АЕРОДРОМНИЙ – 
див. Аеродромний політ. 

ПОЛЁТ БОЕВОЙ – см. 
Боевой полёт (боевой вылет). 

ПОЛІТ БОЙОВИЙ – див. 
Бойовий політ (бойовий виліт).  

ПОЛЁТ БРЕЮЩИЙ – см. 
Бреющий полёт.  

ПОЛІТ БРИЮЧИЙ – див. 
Бриючий політ.  

ПОЛЁT БУКСИРОВОЧ-
НЫЙ – см. Буксировочный 
полёт.  

ПОЛІТ БУКСИРУВАЛЬ-
НИЙ – див. Буксирувальний 
політ. 

ПОЛЁТ ВИЗУАЛЬНЫЙ – 
см. Визуальный полёт. 

ПОЛІТ ВІЗУАЛЬНИЙ – 
див. Візуальний політ. 

ПОЛЁТ ВНЕАЭРОДРОМ-
НЫЙ – см. Внеаэродромный 
полёт. 

ПОЛІТ ПОЗААЕРО-
ДРОМНИЙ – див. Позааерод-
ромний політ.  

ПОЛЁТ ВЫВОЗНОЙ – см. 
Вывозной полёт. 

ПОЛІТ ВИВІЗНИЙ – див. 
Вивізний політ. 

ПОЛЁТ ВЫСОТНЫЙ – 
см. Высотный полёт. (см. По-
лёт на больших высотах и 
Полёт стратосферный). 

ПОЛІТ ВИСОТНИЙ – див. 
Висотний політ. (див. Політ 
на великих висотах і Політ 
стратосферний). 

ПОЛЁТ ГОРИЗОНТАЛЬ-
НЫЙ – см. Горизонтальный 
полёт. 

ПОЛІТ ГОРИЗОНТАЛЬ-
НИЙ – див. Горизонтальний 
політ.  

ПОЛЁТ ГРУППОВОЙ – 
см. Групповой полёт. 

ПОЛІТ ГРУПОВИЙ – див. 
Груповий політ.  

ПОЛЁТ ДНЕВНОЙ – см. 
Дневной полёт. 

ПОЛІТ ДЕННИЙ – див. 
Денний політ.  

ПОЛЁТ ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ – см. Испытательный 
полёт. 

ПОЛІТ ВИПРОБУВАЛЬ-
НИЙ – див. Випробувальний 
політ. 

ПОЛЁТ КОНТРОЛЬНЫЙ – 
см. Контрольный полёт. 

ПОЛІТ КОНТРОЛЬНИЙ – 
див. Контрольний політ. 

ПОЛЁТ КОСМИЧЕСКИЙ – 
см. Космический полёт. 

ПОЛІТ КОСМІЧНИЙ – 
див. Космічний політ. 

ПОЛЁТ КРИВОЛИНЕЙ-
НЫЙ – см. Криволинейный 
полёт. 

 

ПОЛІТ КРИВОЛІНІЙ-
НИЙ – див. Криволінійний 
політ. 
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ПОЛЁТ МЕЖПЛАНЕТ-
НЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ – см. 
Космический полёт межпла-
нетный. 

ПОЛІТ МІЖПЛАНЕТ-
НИЙ КОСМІЧНИЙ – див. 
Космічний політ міжпла-
нетний. 

ПОЛЁТ НА БОЛЬШИХ 
ВЫСОТАХ – полёт на высоте 
4000–12 000 м. 

ПОЛІТ НА ВЕЛИКИХ 
ВИСОТАХ – політ на висоті 
4000–12 000 м. 

ПОЛЁТ НА МАЛЫХ 
ВЫСОТАХ – полёт, выпол-
ненный на высоте до 600 м над 
рельефом местности или вод-
ной поверхностью. 

ПОЛІТ НА МАЛИХ ВИ-
СОТАХ – політ, що викон. на 
висоті до 600 м над рельєфом 
місцевості або водною поверх-
нею. 

ПОЛЁТ НА СРЕДНИХ 
ВЫСОТАХ – полёт, выпол-
ненный на высоте 600–4000 м. 

ПОЛІТ НА СЕРЕДНІХ 
ВИСОТАХ – політ, що викон. 
на висоті 600–4000 м. 

ПОЛЁТ НА ПРЕДЕЛЬ-
НО МАЛОЙ ВЫСОТЕ – по-
лёт самолёта (вертолёта) на 
высоте до 100 м над рельефом 
местности или водной поверх-
ностью. Примен. для скрытно-
го выхода отдельных (групп) 
самолётов (вертолётов) на цель 
и уменьшения потерь от ПВО 
противника, а также в условиях 
облачности и необходимости 
выполн. полёт ниже облаков. 

ПОЛІТ НА ГРАНИЧНО 
МАЛІЙ ВИСОТІ – політ літа-
ка (вертольота) на висоті до 
100 м над рельєфом місцевості 
або водною поверхнею. Засто-
сов. для потайного виходу 
окремих (груп) літаків (верто-
льотів) на ціль та зменшення 
втрат від ППО противника, а 
також в умовах хмарності та 
необхідності викон. політ ниж-
че хмар. 

ПОЛЁТ НЕСИММЕТ-
РИЧНЫЙ (НЕСИММЕТ-
РИЧНОЕ ОБТЕКАНИЕ) – 
горизонт. полёт при наличии кре-
на и скольжения, созданных и 
удерживаемых элеронами и руля-
ми. П.н. примен. при необходи-
мости уравновешивания момен-
тов рыскания, создаваемых не-
симметрич. тягой или сопротив-
лением, и крена, создаваемого ре-
активным моментом возд. винта. 

ПОЛІТ НЕСИМЕТРИЧ-
НИЙ (НЕСИМЕТРИЧНЕ 
ОБТІКАННЯ) – горизонт. по-
літ за наявності крену і ковзан-
ня, створених і утримуваних 
елеронами і рулями. П.н. за-
стосов. за потреби зрівно-
важування моментів никання, 
створюваного несиметрич. тя-
гою або опором, і крену, ство-
рюваних реактивним моментом 
повітр. гвинта. 
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ПОЛЁТ НОЧЬЮ (НОЧ-
НОЙ ПОЛЁТ) – полёт, со-
вершаемый в тёмное время су-
ток, в период между наступле-
нием темноты и рассвета. 

ПОЛІТ УНОЧІ (НІЧНИЙ 
ПОЛІТ) – політ, що здійсн. у 
темний час доби, у період між 
настанням темряви і світанку. 

ПОЛЁТ ОРБИТАЛЬНЫЙ – 
см. Орбитальный полёт.  

ПОЛІТ ОРБІТАЛЬНИЙ – 
див. Орбітальний політ. 

ПОЛЁТ ПЕРЕВЁРНУ-
ТЫЙ – фигура высшего пило-
тажа, при к-рой полёт самолёта 
осущ. на «спине» (вверх коле-
сами), при этом углы атаки кры-
ла, подъёмная сила и перегруз-
ка (в криволинейном полёте) 
отрицательные. П.п. м. б. дли-
тельным горизонт., обычно при-
мен. в спортивных целях, и 
кратковременным криволиней-
ным (на участках траектории 
при выполнении петли Несте-
рова и др. фигур). 

ПОЛІТ ПЕРЕВЕРНУТИЙ – 
фігура вищого пілотажу, за 
якої політ літака здійсн. на 
«спині» (вгору колесами), при 
цьому кути атаки крила, підні-
мальна сила і перевантаження 
(у криволінійному польоті) не-
гативні.  

П.п. м. б. тривалим гори-
зонт., зазвичай застосов. зі 
спортивною метою, і коротко-
часним криволінійним (на ді-
лянках траєкторії при виконан-
ні петлі Нестерова та ін. фігур). 

ПОЛЁТ ПОКАЗНОЙ – по-
лёт, совершаемый инструкто-
ром (командиром) с целью по-
каза обучаемому техники пи-
лотирования, самолётовожде-
ния и т. п. 

ПОЛІТ ПОКАЗНИЙ – по-
літ, що здійсн. інструктором 
(командиром) для показу учню 
техніки пілотування, літаково-
діння тощо. 

ПОЛЁТ ПО КРУГУ – по-
лёт, выполненный над аэрод-
ромом по установл. замкнуто-
му маршруту для отработки 
взлёта, захода и расчёта на по-
садку и самой посадки, а также 
для ухода самолётов от аэро-
дрома и возвращения на аэро-
дром. П. по к., как пр., произ-
вод. на высоте 300–500 м. 

 

ПОЛІТ ПО КОЛУ – політ, 
що викон. над аеродромом за 
встановл. замкненим маршру-
том для відпрацювання зльоту, 
заходу і розрахунку на посадку 
і самої посадки, а також для 
відходу літаків від аеродрому і 
повернення на аеродром. П. по 
к. зазвичай проводиться на ви-
соті 300–500 м. 
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ПОЛЁТ ПО ПРИБОРАМ – 
полёт, при к-ром пространст-
венное положение и местона-
хождение самолёта (вертолёта) 
полностью или частично оп-
ред. по пилотажным и навигац. 
приборам. 

ПОЛІТ ЗА ПРИЛАДАМИ – 
політ, за якого просторове по-
ложення та місцезнаходження 
літака (вертольота) повністю 
або частково визнач. за піло-
тажними та навігац. приладами. 

ПОЛЁТ ПО ПРОГРАМ-
МЕ – осущ. ЛА по заданному 
маршруту при автоматич. или 
полуавтоматич. управлении. 
Программа м. б. гибкой, т. е. 
такой, что допускает полное 
изменение маршрута полёта, 
полужёсткой, когда можно ме-
нять только последователь-
ность выхода в опорные точки, 
или жёсткой (без всяких изме-
нений в полёте). 

ПОЛІТ ЗА ПРОГРАМОЮ – 
здійсн. ЛА за заданим маршру-
том за автоматич. або напівав-
томатич. керування.  

Програма м. б. гнучкою, 
тобто такою, що допускає пов-
ну зміну маршруту польоту, 
напівжорсткою, коли можна 
змінювати лише послідовність 
виходу в опорні точки, або  
жорсткою (без будь-яких змін 
у польоті). 

ПОЛЁТ ПРЯМОЛИНЕЙ-
НЫЙ – режим полёта самолё-
та, при к-ром ц. т. его движется 
по прямолинейной траектории 
горизонтально или под углом к 
горизонту (подъём, снижение). 
П.п. м. б. установившимся и 
неустановившимся. 

ПОЛІТ ПРЯМОЛІНІЙ-
НИЙ – режим польоту літака, 
за якого ц. в. його рухається за 
прямолінійною траєкторією 
горизонтально або під кутом 
до горизонту (підйом, знижен-
ня). П.п. м. б. усталеним і не-
усталеним. 

ПОЛЁТ С ГОРИЗОН-
ТАЛЬНОЙ СКОРОСТЬЮ –
полёт, когда у вертолёта име-
ется горизонт. составляющая 
скорости, при этом вертик. 
скорость не равна нулю (подъ-
ём, снижение вертолёта по на-
клонной траектории). 

ПОЛІТ З ГОРИЗОН-
ТАЛЬНОЮ ШВИДКІСТЮ –
політ, коли у вертольота є го-
ризонт. складова швидкості, 
при цьому вертик. швидкість 
не дорівнює нулю (підйом, 
зниження вертольота на похи-
лій траєкторії). 

ПОЛЁТ СТРАТОСФЕР-
НЫЙ – полёт, выполненный 
на высоте более 12 000 м. 

ПОЛІТ СТРАТОСФЕР-
НИЙ – політ, що викон. на ви-
соті понад 12 000 м. 
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ПОЛЁТ ТРЕНИРОВОЧ-
НЫЙ – полёт, совершаемый в 
составе штатного экипажа с 
целью тренировки и дальней-
шего совершенствования его в 
технике пилотирования, само-
лётовождении и боевом примен. 

ПОЛІТ ТРЕНУВАЛЬНИЙ – 
політ, що здійсн. у складі  
штатного екіпажу для трену-
вання і подальшого вдоскона-
лення його в техніці пілоту-
вання, літаководінні і бойового 
застосув. 

ПОЛЁТ УЧЕБНЫЙ – по-
лёт, совершаемый с целью 
обучения и совершенствования 
лётного состава в технике пи-
лотирования, самолётовожде-
нии и боевом примен. К учеб-
ным полётам относятся показ-
ные, вывозные, контрольные и 
тренировоч. полёты. 

ПОЛІТ НАВЧАЛЬНИЙ – 
політ, що здійсн. для навчання 
і вдосконалення льотного 
складу в техніці пілотування, 
літаководіння і бойового засто-
сув.  

До навчальних польотів на-
лежать показні, вивізні, конт-
рольні та тренув. польоти. 

ПОЛЁТ ФИГУРНЫЙ – 
см. Пилотаж.  

ПОЛІТ ФІГУРНИЙ – див. 
Пілотаж. 

ПОЛЁТЫ ПОВТОРНЫЕ – 
полёты, к-рые производ. в те-
чение стартового времени лёт-
ного дня. Перед п.п. предвари-
тельная и предполётная подго-
товка самолёта провод. одно-
временно. Объём осмотров и 
необходимость проверки на 
земле авиац. двигателей, агре-
гатов, механизмов и аппарату-
ры оборудования в каждом от-
дельном случае опред. замес-
титель командира части по ин-
женерно-авиац. службе, исходя 
из технич. состояния авиац. 
техники и х-ра предыдущего и 
последующего полётов. 

ПОЛЬОТИ ПОВТОРНІ – 
польоти, які здійсн. протягом 
стартового часу льотного дня. 
Перед п.п. попередня і перед-
польотна підготовка літака 
провод. одночасно.  

Обсяг оглядів і необхідність 
перевірки на землі авіац. дви-
гунів, агрегатів, механізмів і 
апаратури обладнання в кож-
ному окремому випадку ви-
знач. заступник командира  
частини з інженерно-авіац. 
служби, виходячи з техніч. 
стану авіац. техніки і х-ру по-
переднього і наступного по-
льотів. 

ПОЛИГОН АВИАЦИОН-
НЫЙ – см. Авиационный по-
лигон. 

ПОЛІГОН АВІАЦІЙНИЙ 
– див. Авіаційний полігон. 
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ПОЛИГОН ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫЙ – спец. поле, пред-
назнач. для проведения испы-
тания вооружения и средств 
поражения. 

ПОЛІГОН ВИПРОБУ-
ВАЛЬНИЙ – спец. поле, при-
знач. для проведення випробу-
вання озброєння і засобів ура-
ження. 

ПОЛИПЛАН, -а, м. – см. 
Мультиплан. 

ПОЛІПЛАН, -а, ч. – див. 
Мультиплан. 

ПОЛК АВИАЦИОННЫЙ – 
см. Авиационный полк. 

ПОЛК АВІАЦІЙНИЙ – 
див. Авіаційний полк. 

ПОЛКА ЛОНЖЕРОНА, 
см. – ПОЯС ЛОНЖЕРОНА. 

ПОЛИЦЯ ЛОНЖЕРОНА, 
див. – ПОЯС ЛОНЖЕРОНА. 

ПОЛОЖЕНИЕ ЦЕНТРА 
ТЯЖЕСТИ САМОЛЁТА – 
координаты ц. т. самолёта пус-
того и при различных нагруз-
ках относительно средней аэро-
динамич. хорды см. 

ПОЛОЖЕННЯ ЦЕНТРА 
ВАГИ ЛІТАКА – координати 
ц. в. літака порожнього і за різ-
них навантажень відносно се-
редньої аеродинаміч. хорди 
див. 

ПОЛОСА БЕЗОПАСНОС-
ТИ БОКОВАЯ – см. Боковая 
полоса безопасности. 

СМУГА БЕЗПЕКИ БІЧ-
НА – див. Бічна смуга безпе-
ки. 

ПОЛОСА ВЗЛЁТНО-
ПОСАДОЧНАЯ – см. Взлёт-
но-посадочная полоса (ВПП). 

СМУГА ЗЛІТНО-ПОСАД-
КОВА – див. Злітно-посад-
кова смуга (ЗПС). 

ПОЛОСА ВОЗДУШНЫХ 
ПОДХОДОВ – участок уста-
новл. размеров приаэродром-
ной (привертодромной) терри-
тории, примыкающий к концу 
лётной полосы, над к-рым ЛА 
выполн. начальный этап набо-
ра высоты при взлёте и конеч-
ный этап снижения при заходе 
на посадку. 

СМУГА ПОВІТРЯНИХ 
ПІДХОДІВ – ділянка вста-
новл. розмірів приаеродромної 
(привертодромної) території, 
прилегла до кінця льотної сму-
ги, над якою ЛА викон. почат-
ковий етап набирання висоти 
під час зльоту та кінцевий етап 
зниження під час заходу на  
посадку. 

ПОЛОСА ВЫДВИЖЕ-
НИЯ ВОЙСК – установл. по-
лоса местности с необходимым 
кол-вом маршрутов, в рамках 
к-рой осущ. перемещение 

СМУГА ВИСУВАННЯ 
ВІЙСЬК – встановл. смуга  
місцевості з необхідною к-стю 
маршрутів, у межах якої 
здійсн. переміщення військ із 
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войск по тылу в сторону линии 
боевого столкновения войск 
(фронта). 

тилу в бік лінії бойового зітк-
нення військ (фронту). 

ПОЛОСА ЗАГРАЖДЕ-
НИЙ – полоса местности, в 
рамках к-рой создаются раз-
личные заграждения с целью 
задержания наступления про-
тивника и нанесения ему вреда.

СМУГА ЗАГОРОДЖЕНЬ – 
смуга місцевості, у межах якої 
створюються різні загоро-
дження для затримання насту-
пу противника і завдання йому 
шкоди. 

ПОЛОСА ЗАПАСНАЯ 
ПОСАДОЧНАЯ – см. Запас-
ная посадочная полоса. 

СМУГА ЗАПАСНА ПО-
САДКОВА – див. Запасна по-
садкова смуга. 

ПОЛОСА ЛЁТНАЯ – см. 
Лётная полоса. 

СМУГА ЛЬОТНА – див. 
Льотна смуга. 

ПОЛОСА НАСТУПЛЕ-
НИЯ – полоса местности, в 
пределах к-рой объединения (со-
единения, части) выполн. операт. 
(боевые) задачи в наступлении. 

СМУГА НАСТУПУ – сму-
га місцевості, у межах якої 
об’єднання (з’єднання, части-
ни) викон. операт. (бойові)  
завдання в наступі. 

ПОЛОСА ОБЕСПЕЧЕ-
НИЯ – полоса местности перед 
фронтом войск, что подготови-
лись к обороне, к-рая включает 
несколько позиций, узлов 
(р-нов) обороны (опорных 
пунктов) и систему инженер-
ных заграждений. Создаётся с 
целью введения противника в 
заблуждение относительно на-
стоящего построения обороны, 
задержания продвижения про-
тивника, принуждение его к 
преждевременному развёрты-
ванию главных сил и т.п. 

СМУГА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ – 
смуга місцевості перед фрон-
том військ, що підготувалися 
до оборони, яка включає де-
кілька позицій, вузлів (р-нів) 
оборони (опорних пунктів) і 
систему інженерних загоро-
джень.  

Створюється для введення 
противника в оману щодо 
справжньої побудови оборони, 
затримання просування про-
тивника, примушення його до 
передчасного розгортання го-
ловних сил тощо. 

ПОЛОСА ОБОРОНЫ – по-
лоса местности, которая предназ-
нач. для обороны или обороняет-
ся объединением (соединением). 

СМУГА ОБОРОНИ – сму-
га місцевості, яка признач. для 
оборони або обороняється 
об’єднанням (з’єднанням). 



Російсько-український авіаційний військовий словник 

 154

ПОЛОСА РУЛЁЖНОЙ 
ДОРОЖКИ – участок лётного 
поля установл. ширины, распо-
лож. симметрично относитель-
но осевой линии рулёжной до-
рожки и предназнач. для сни-
жения риска повреждения возд. 
судна, случайно вышедшего за 
границы рулёжной дорожки. 

СМУГА РУЛИЛЬНОЇ ДО-
РІЖКИ – ділянка летовища 
встановл. ширини, розташована 
симетрично відносно осьової 
лінії рулильної доріжки і при-
знач. для зменшення ризику 
пошкодження повітр. судна у 
разі випадкового його виходу 
за межі рулильної доріжки. 

ПОЛОСА, СВОБОДНАЯ 
ОТ ПРЕПЯТСТВИЙ – при-
мыкающий к концу лётной по-
лосы участок местности, над 
к-рым производ. начальный 
этап набора высоты до уста-
новл. уровня, опред. дистан-
цию продолженного взлёта ЛА.

СМУГА, ВІЛЬНА ВІД 
ПЕРЕШКОД – прилегла до 
кінця льотної смуги ділянка 
місцевості, над якою здійсн. 
початковий етап набирання 
висоти до встановл. рівня, який 
визначає дистанцію продов-
женого зльоту ЛА. 

ПОЛОСЫ БЕЗОПАС-
НОСТИ КОНЦЕВЫЕ – см. 
Концевые полосы безопас-
ности. 

СМУГИ БЕЗПЕКИ КІН-
ЦЕВІ – див. Кінцеві смуги 
безпеки. 

ПОЛУБОЧКА, -и, ж. – 
фигура сложного пилотажа, 
заключ. в повороте самолёта 
вокруг своей продольной оси 
на 180°. 

НАПІВБОЧКА, -и, ж. – 
фігура складного пілотажу, що 
полягає в повороті літака нав-
коло своєї поздовжньої осі на 
180°. 

ПОЛУПЕТЛЯ, -и, ж. – 
фигура сложного пилотажа, 
представ. собой сочетание пер-
вой половины петли Нестерова 
с полубочкой (с поворотом са-
молёта в верхней точке фигуры 
на 180° вокруг своей продоль-
ной оси). Для выполнения по-
лубочки скорость в верхней 
точке п. должна быть несколь-
ко больше, чем при выполне-
нии полной петли. Поэтому п. 

НАПІВПЕТЛЯ, -і, ж. – фі-
гура складного пілотажу, що є 
поєднанням першої половини 
петлі Нестерова з напівбочкою 
(з поворотом літака у верхній 
точці фігури на 180° навколо 
своєї поздовжньої осі). Для ви-
конання напівбочки швидкість 
у верхній точці н. повинна бу-
ти трохи більше, ніж при вико-
нанні повної петлі. Тому н. по-
чинається зазвичай на швид-
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начинается обычно на скорости 
в 2,3–2,5 раза больше миним. 
Перегрузка в начале траекто-
рии полупетли может дости-
гать 4,5. П. примен. для быст-
рого набора высоты с одновре-
менным изменением направле-
ния полёта на 180°. 

кості в 2,3–2,5 раза більшій від 
мінім. Перевантаження на по-
чатку траєкторії напівпетлі 
може досягати 4,5.  

Н. застосов. для швидкого 
набору висоти з одночасною 
зміною напрямку польоту на 
180°. 

ПОЛУТОРАПЛАН, -а, м. – 
самолёт-биплан, в к-ром верх-
нее крыло значительно превос-
ходит нижнее по размаху, дли-
не хорды и площади; обычно 
оно несколько вынесено вперёд. 

ПІВТОРАПЛАН, -а, ч. – 
літак-біплан, у якому верхнє 
крило значно перевершує ниж-
нє за розмахом, довжиною хор-
ди і площею; зазвичай воно 
дещо винесено вперед. 

ПОЛЮСЫ ГЕОГРАФИ-
ЧЕСКИЕ (СЕВ. И ЮЖН.) – 
см. Географические полюсы. 

ПОЛЮСИ ГЕОГРАФІЧ-
НІ (ПІВН. І ПІВД.) – див. Гео-
графічні полюси. 

ПОЛЮСЫ ГЕОМАГ-
НИТНЫЕ – точки пересече-
ния поверхности Земли с её 
магнитной осью. Допускается, 
что Земля явл. однородной на-
магниченной сферой, магнит-
ная ось к-рой составляет с 
осью вращения Земли угол 
около 11°,5. Местоположение 
п.г. установл. путём вычисле-
ний; оно не совпадает с маг-
нитными полюсами. Координа-
ты п.г.: Сев. – 78°,5 с. ш. и 69° 
з. д.; Южн. – 78°,5 ю. ш. и 111° 
в. д. 

ПОЛЮСИ ГЕОМАГ-
НІТНІ – точки перетину по-
верхні Землі з її магнітною віс-
сю. Припускається, що Земля є 
однорідною намагніченою сфе-
рою, магнітна вісь якої складає 
з віссю обертання Землі кут 
близько 11°,5.  

Розташування п.г. встановл. 
шляхом обчислень; воно не 
збігається з магнітними полю-
сами.  

Координати п.г.: Півн. – 
78°, 5 с. ш. і 69° з. д.; Півд. – 
78°, 5 ю. ш. і 111° в. д. 

ПОЛЮСЫ МАГНИТ-
НЫЕ – точки на земной по-
верхности, в к-рых горизонт. 
составляющая напряжённости 
земного магнитного поля равна 
нулю, а магнитное наклонение 

ПОЛЮСИ МАГНІТНІ – 
точки на земній поверхні, у 
яких горизонт. складова на-
пруженості земного магніт-
ного поля дорівнює нулю, а 
магнітний нахил становить 90°. 
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составляет 90°. В п.м. сходятся 
все изогоны см. Координаты 
п.м.: Сев. – 74° с. ш. и 92° з. д.; 
Южн. – 69° ю. ш. и 144° в. д. 

У п.м. сходяться всі ізогони 
див. Координати п.м.: Півн. – 
74 ° пн. ш. і 92° з. д.; Півд. –  
69 ° пд. ш. і 144 ° сх. д. 

ПОЛЯРА, -ы, ж. (крыла, 
самолёта, планёра) – диаграм-
ма, изображающая зависимость 
между коэфф. подъёмной силы 
и лобового сопротивления кры-
ла (самолёта, планёра) при раз-
ных углах атаки. П. наз. иногда 
также кривой Лилиенталя. Ес-
ли п. построить в одном мас-
штабе, то вектор, проведённый 
из начала координат в любую 
точку кривой, будет равен ко-
эфф. полной аэродинамич. си-
лы для данного угла атаки. П. 
самолёта (планёра), помимо 
лобового сопротивления кры-
ла, учитывает лобовое сопро-
тивление остальных деталей 
самолёта и влияние интерфе-
ренции. Вид п. зависит от гео-
метрич. параметров крыла (са-
молёта, планёра) и от крите-
риев подобия (числа Рейнольд-
са Re, числа Маха М). На боль-
ших скоростях полёта, при 
к-рых сказывается сжимаемость 
возд. среды, каждому числу М 
соответств. своя п. П. позволя-
ет определить хар-ные углы 
атаки крыла (самолёта, планё-
ра), а именно: угол атаки нуле-
вой подъёмной силы (в точке, 
где коэфф. подъёмной силы 
равен нулю), критич. угол ата-

ПОЛЯРА, -и, ж. (крила, лі-
така, планера) – діаграма, що 
зображує залежність між коеф. 
піднімальної сили та лобового 
опору крила (літака, планера) 
за різних кутів атаки. П. наз. 
іноді також кривою Лілієнталя. 
Якщо п. побудувати в одному 
масштабі, то вектор, проведе-
ний з початку координат у 
будь-яку точку кривої, дорів-
нюватиме коеф. повної аеро-
динаміч. сили для даного кута 
атаки.  

П. літака (планера), крім 
лобового опору крила, врахо-
вує лобовий опір ін. деталей 
літака і вплив інтерференції. 
Вид п. залежить від геометрич. 
параметрів крила (літака, пла-
нера) і від критеріїв подібності 
(числа Рейнольдса Re, числа 
Маха М).  

На великих швидкостях 
польоту, за яких позначається 
стисливість повітр. середови-
ща, кожному числу М відпові-
дає своя п.  

П. дозволяє визначити хар-
ні кути атаки крила (літака, 
планера), а саме: кут атаки ну-
льової піднімальної сили  
(в точці, де коеф. піднімальної 
сили дорівнює нулю), критич. 
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ки (в точке, где коэфф. подъ-
ёмной силы макс.), наивыгод-
нейший угол атаки (в точке 
касания п. с прямой, проведён-
ной из начала координат), углы 
атаки с оди-наковым аэроди-
намич. качест-вом (в точках 
пересечения п. с прямой, про-
ведённой из начала координат 
под углом, тангенс к-рого ра-
вен аэродинамич. качеству 
крыла, самолёта или планёра). 

кут атаки (в точці, де коеф. 
піднімальної сили макс.), най-
вигідніший кут атаки (в точці 
дотику п. з прямою, проведе-
ною з початку координат), кути 
атаки з однаковою аеродина-
міч. якістю (в точках перетину 
п. з прямою, проведеною з по-
чатку координат під кутом, 
тангенс якого дорівнює аеро-
динаміч. якості крила, літака 
чи планера). 

ПОЛЯРА СКОРОСТЕЙ 
ПЛАНИРОВАНИЯ – диаг-
рамма, изображающая зависи-
мость скорости по траектории 
от угла планирования. По п. с. 
п. опред. миним. вертик. ско-
рость – режим наиболее про-
должительного планирования 
(в точке касания прямой, про-
ведённой параллельно оси абс-
цисс); миним. угол планирова-
ния (в точке касания п.с.п. с 
прямой, проведённой из начала 
координат. Эта точка служит 
разделом между двумя режи-
мами планирования: первый 
режим в сторону больших и 
второй режим в сторону мень-
ших скоростей планирования). 
П.с.п. наз. иногда указателем 
глиссад. 

ПОЛЯРА ШВИДКОСТЕЙ 
ПЛАНЕРУВАННЯ – діаг-
рама, що зображає залежність 
швидкості за траєкторією від 
кута планерування.  

За п.ш.п. визнач. мінім. вер-
тик. швидкість – режим най-
більш тривалого планерування 
(в точці дотику прямої, прове-
деної паралельно до осі абс-
цис); мінім. кут планерування 
(в точці дотику п.ш.п. з пря-
мою, проведеною з початку 
координат. Ця точка слугує 
поділом між двома режимами 
планерування: перший режим у 
бік великих і другий режим у 
бік менших швидкостей плане-
рування).  

П.ш.п. наз. іноді покажчи-
ком глісад. 

ПОЛЯРА СКОРОСТЕЙ 
ПОДЪЁМА – диаграмма, изо-
бражающая зависимость ско-
рости подъёма от угла наклона 
траектории подъёма. По п.с.п. 

ПОЛЯРА ШВИДКОСТЕЙ 
ПІДЙОМУ – діаграма, що зо-
бражує залежність швидкості 
підйому від кута нахилу траєк-
торії підйому. За п.ш.п. визнач. 
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опред. макс. вертик. скорость и 
соответств. ей скорость наибо-
лее быстрого подъёма (в точке 
касания п.с.п. с прямой, прове-
дённой параллельно оси абс-
цисс); макс. угол подъёма в точ-
ке касания п.с.п. с прямой, про-
ведённой из начала координат; 
эта точка служит разделом меж-
ду двумя режимами подъёма: 
первый режим в сторону боль-
ших и второй режим в сторону 
меньших скоростей подъёма. 

макс. вертик. швидкість і від-
повідну їй швидкість найбільш 
швидкого підйому (в точці до-
тику п.ш.п. з прямою, прове-
деною паралельно до осі абс-
цис); макс. кут підйому в точці 
дотику п.ш.п. з прямою, про-
веденою з початку координат; 
ця точка слугує поділом між 
двома режимами підйому: пер-
ший режим у бік великих і дру-
гий режим у бік менших швид-
костей підйому. 

ПОЛЯРА УДАРНАЯ – 
петля гипоциклоиды, представ. 
собой геометрич. место точек 
конца вектора скорости за 
скачком уплотнения при задан-
ной скорости перед скачком. 

ПОЛЯРА УДАРНА – петля 
гіпоциклоїди, що є геометрич. 
місцем точок кінця вектора 
швидкості за стрибком ущіль-
нення за заданої швидкості пе-
ред стрибком. 

ПОМЕХОУСТОЙЧИ-
ВОСТЬ, -и, ж. – способность 
радиотехнич. аппаратуры рабо-
тать при наличии помех (ес-
тественных и умышленных). П. 
обеспеч. спец. у-ствами защи-
ты от помех. 

ПЕРЕШКОДОСТІЙ-
КІСТЬ, -кості, ж. – здатність 
радіотехніч. апаратури працю-
вати за наявності перешкод 
(природних і навмисних). П. 
забезпеч. спец. пр-роями за-
хисту від перешкод. 

ПОМЕХОУСТОЙЧИ-
ВОСТЬ РАДИОЛОКАЦИ-
ОННОГО ПРИЦЕЛА – свой-
ство радиолокац. прицела от-
личать изображение (отметку) 
полезного сигнала (цели) от 
изображений (отметок) сигна-
лов помехи на экране прицела. 

ПЕРЕШКОДОСТІЙ-
КІСТЬ РАДІОЛОКАЦІЙНО-
ГО ПРИЦІЛУ – властивість 
радіолокац. прицілу відрізняти 
зображення (позначку) корис-
ного сигналу (цілі) від зобра-
жень (позначок) сигналів пе-
решкод на екрані прицілу. 

ПОМПАЖ, -а, м. – неус-
тойчивая работа компрессора, 
характеризующаяся резкими ко-
лебаниями напора и расхода 

ПОМПАЖ, -у, ч. – нестійка 
робота компресора, що хар-
ється різкими коливаннями 
напору і витрати повітря. При 
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воздуха. При п. появляются 
сильные пульсации потока воз-
духа, проходящего через ком-
прессор, возникают вибрации 
лопаток и тряска, к-рые могут 
вызвать разрушение компрес-
сора. Поэтому при эксплуата-
ции двигателя п. недопустим. 
П. связан с появлением в от-
дельных элементах компрессо-
ра срывов потока воздуха зна-
чительной интенсивности и 
обычно сопровождается выб-
расыванием воздуха из ком-
прессора в направлении вход-
ного у-ства. Появление срывов 
потока воздуха в лопаточных 
аппаратах центробежных и осе-
вых компрессоров возможно 
при значительном отклонении 
режима работы компрессора от 
расчётного. В центробежном 
компрессоре при большом от-
клонении режима работы от 
расчётного образуются срывы 
потока воздуха с передних кро-
мок лопаток рабочего колеса и 
лопаточного диффузора. В осе-
вом компрессоре возможен 
срыв потока воздуха с лопаток 
рабочих колёс и спрямляющих 
аппаратов. Возникновение сры-
вов потока воздуха в компрес-
соре не всегда сопровождается 
появлением п. Наличие или от-
сутствие п. при возникновении 
срыва опред. конкретными ус-
ловиями работы компрессора в 
той или иной системе. Однако 

п. з’являються сильні пульсації 
потоку повітря, що проходить 
через компресор, виникають 
вібрації лопаток і трясіння, які 
можуть спричинити руйнуван-
ня компресора. Тому при екс-
плуатації двигуна п. непри-
пустимий. П. пов’язаний з по-
явою в окремих елементах 
компресора зривів потоку по-
вітря значної інтенсивності і 
зазвичай супроводжується ви-
киданням повітря з компресора 
в напрямку вхідного пр-рою.  

Поява зривів потоку повітря 
в лопатних апаратах відцент-
рових і осьових компресорів 
можлива за значного відхилен-
ня режиму роботи компресора 
від розрахункового.  

У відцентровому компресо-
рі за великого відхилення ре-
жиму роботи від розрахунко-
вого утворюються зриви пото-
ку повітря з передніх кромок 
лопаток робочого колеса і ло-
патного дифузора.  

В осьовому компресорі  
можливий зрив потоку повітря 
з лопаток робочих коліс і 
спрямних апаратів. Виникнен-
ня зривів потоку повітря в 
компресорі не завжди супрово-
джується появою п.  

Наявність або відсутність п. 
при виникненні зриву визнач. 
конкретними умовами роботи 
компресора в тій чи ін. системі. 
Проте робота компресора на 
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работа компрессора на срыв-
ных режимах, т. е. на режимах, 
при к-рых имеют место интен-
сивные срывы потока воздуха с 
лопаток, если даже она и не 
сопровождается п., нежелатель-
на, т. к. эти режимы хар-ются 
очень низкими к.п.д. и повы-
шенной вибрацией лопаток. 

зривних режимах, тобто на ре-
жимах, за яких відбуваються 
інтенсивні зриви потоку повіт-
ря з лопаток, якщо навіть вона і 
не супроводжується п., неба-
жана, оскільки ці режими хар-
ються дуже низькими к.к.д. та 
підвищеною вібрацією ло-
паток. 

ПОМПАЖ ВХОДНОГО 
ДИФФУЗОРА – см. Работа 
сверхзвукового входного диф-
фузора неустойчивая. 

ПОМПАЖ ВХІДНОГО 
ДИФУЗОРА – див. Робота 
надзвукового вхідного дифу-
зора нестійка. 

ПОНИЖЕНИЕ ТРАЕК-
ТОРИИ СНАРЯДА – расстоя-
ние от линии бросания см. до 
траектории снаряда, измерен-
ное по вертикали. 

ЗНИЖЕННЯ ТРАЄКТО-
РІЇ СНАРЯДА – відстань від 
лінії кидання див. до траєкторії 
снаряда, виміряна по вертикалі. 

ПОПЕРЕЧНОЕ V – угол 
между плоскостью хорд крыла 
и поперечной осью самолёта. 
Оно м. б. прямым, когда концы 
крыла приподняты вверх, и об-
ратным, когда они опущены 
вниз. Прямое п. V способству-
ет увеличению поперечной ус-
тойчивости самолёта. Обратное 
п. V делают у современных ско-
ростных самолётов с крылом 
большой прямой стреловиднос-
ти, чтобы несколько уменьшить 
поперечную устойчивость. 

ПОПЕРЕЧНЕ V – кут між 
площиною хорд крила і попе-
речною віссю літака.  

Воно м. б. прямим, коли  
кінці крила підняті вгору, і 
оберненим, коли вони опущені 
донизу. Пряме п. V сприяє  
збільшенню поперечної стій-
кості літака.  

Обернене п. V роблять у су-
часних швидкісних літаків із 
крилом великої прямої стріло-
подібності, щоб дещо зменши-
ти поперечну стійкість. 

ПОПЛАВОК ПОД-
КРЫЛЬНЫЙ – поплавок по-
перечной устойчивости гидро-
самолёта, устанавл. под кры-
лом и в зависимости от распо-
ложения по высоте явл. несу-

ПОПЛАВЕЦЬ ПІД-
КРИЛЬНИЙ – поплавець по-
перечної стійкості гідролітака, 
що встановл. під крилом і за-
лежно від розташування на ви-
соті є несним, ненесним, під-
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щим, ненесущим, поддержива-
ющим, убираемым, поднимае-
мым или неподвижным. 

тримувальним, таким, що при-
бирається, піднімається або 
нерухомим. 

ПОПЛАВОК САМОЛЁТА – 
небольшой пустотелый дере-
вянный или металлич. корпус 
лодочного типа. П.с. с помо-
щью спец. стоек прикрепляется 
к самолёту вместо колёс для 
взлёта с воды и посадки на неё. 
П.с. подраздел. на главные и 
подкрыльные. 

ПОПЛАВЕЦЬ ЛІТАКА – 
невеликий порожнистий де-
рев’яний чи металев. корпус 
човнового типу. П.л. за допо-
могою спец. стояків прикріп-
люється до літака замість коліс 
для зльоту з води й посадки на 
неї. П.л. поділ. на головні і 
підкрильні. 

ПОПЛАВОК САМОЛЁТА 
ГЛАВНЫЙ – поплавок шасси 
гидросамолёта, обеспеч. под-
держание его на плаву, причём 
поперечная устойчивость обес-
печ. подкрыльными поплавка-
ми. Если под самолётом всего 
два поплавка и они полностью 
обеспеч. его плавание и устой-
чивость, то их наз. не главны-
ми, а просто поплавками. 

ПОПЛАВОК ЛІТАКА ГО-
ЛОВНИЙ – поплавець шасі 
гідролітака, що забезпеч. під-
тримання його на плаву, при-
чому поперечна стійкість за-
безпеч. підкрильними поплав-
цями. Якщо під літаком лише 
два поплавця і вони цілком за-
безпеч. його плавання і стій-
кість, то їх наз. не головними, а 
просто поплавцями. 

ПОРОГ ЧУВСТВИТЕЛЬ-
НОСТИ ПРИБОРА – наи-
меньшее значение измеряемой 
величины, к-рое способно вы-
звать заметное на глаз измене-
ние показаний измерительного 
прибора. 

ПОРІГ ЧУТЛИВОСТІ 
ПРИЛАДУ – найменше зна-
чення вимірюваної величини, 
яке здатне спричинити помітну 
для очей зміну показань вимі-
рювального приладу. 

ПОРОХ, -а, м. – метатель-
ное взрывчатое вещество, от-
личающееся устойчивостью го-
рения при весьма высоких дав-
лениях и (сравнительно с бри-
зантными взрывчатыми ве-
ществами) медленным нараста-
нием давления во времени. П. 

ПОРОХ, -у, ч. – метальна 
вибухова речовина, що відріз-
няється стійкістю горіння за 
дуже високого тиску і (порів-
няно з бризантними вибухови-
ми речовинами) повільним на-
ростанням тиску в часі. П. по-
діл. на димні, основними ком-
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подраздел. на дымные, основ-
ными компонентами к-рых есть 
калиевая селитра (75 %), сера 
(10 %) и уголь (15 %), и без-
дымные, основу к-рых состав-
ляют пироксилин и нитрогли-
церин. В авиации бездымный 
п. примен. в боеприпасах пу-
шечного вооружения, авиабом-
бах и пороховых ракетных 
двигателях. 

понентами яких є калієва се-
літра (75 %), сірка (10 %) і ву-
гілля (15 %), і бездимні, основу 
яких становлять піроксилін і 
нітрогліцерин.  

В авіації бездимний п. за-
стосов. в боєприпасах гармат-
ного озброєння, авіабомбах і 
порохових ракетних двигунах. 

ПОРОХОВОЙ АККУМУ-
ЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ – см. 
Аккумулятор давления поро-
ховой. 

ПОРОХОВИЙ АКУМУ-
ЛЯТОР ТИСКУ – див. Аку-
мулятор тиску пороховий. 

ПОРШЕНЬ, -шня, м. – де-
таль двигателя, компрессора 
или насоса, совершающая по-
ступательно-возвратное движе-
ние внутри цилиндра и служа-
щая соответственно для пере-
дачи силы давления газа 
(в двигателе) через шатун ко-
ленчатому валу, для сжатия 
воздуха или газа до требуемого 
давления (в компрессорах), для 
всасывания и нагнетания жид-
кости (в насосах). Машины, в 
к-рых п. выполн. основные ра-
бочие функции, наз. поршне-
выми. 

ПОРШЕНЬ, -шня, ч. – де-
таль двигуна, компресора або 
насоса, що здійсн. поступаль-
но-зворотний рух усередині 
циліндра і слугує відповідно 
для передачі сили тиску газу (у 
двигуні) через шатун колінчас-
тому валу, для стиснення по-
вітря або газу до необхідного 
тиску (в компресорах), для 
всмоктування і нагнітання рі-
дини (у насосах).  

Машини, у яких п. викон. 
основні робочі функції, наз. 
поршневими. 

ПОРЯДОК АЭРОСТА-
ТОВ ЗАГРАЖДЕНИЯ БОЕ-
ВОЙ – определённое располо-
жение аэростатов заграждения 
в воздухе для выполнения бое-
вой задачи. П.а.з.б. м. б. ли-
нейным и круговым. Линей-

ПОРЯДОК АЕРОСТАТІВ 
ЗАГОРОДЖЕННЯ БОЙО-
ВИЙ – певне розташування 
аеростатів загородження в по-
вітрі для виконання бойового 
завдання. П.а.з.б. м. б. ліній-
ним і круговим. Лінійний за-
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ный примен. для заграждения 
отдельных, наиболее вероят-
ных направлений полётов 
авиации и самолётов-снарядов 
противника, круговой – для 
создания круговой зоны заг-
раждения объектов. 

стосов. для загородження 
окремих, найбільш імовірних 
напрямків польотів авіації та 
літаків-снарядів супротивника, 
круговий – для створення кру-
гової зони загородження 
об’єктів. 

ПОРЯДОК БОЕВОЙ – 
группировка самолётов, под-
разделений (частей) в воздухе, 
созданная для выполнения бое-
вой задачи. П.б. должен обес-
печ. полное использ. боевых 
возможностей самолётов, наи-
меньшую поражаемость их от 
огня противника и непрерыв-
ность управления. В п.б. само-
лёты подразделения (части) 
действуют на установл. коман-
диром дистанциях, интервалах, 
принижениях и превышениях. 
П.б. м. б. сомкнутым и разомк-
нутым, может состоять из 
групп различного тактич. на-
знач. (напр., ударной группы, 
группы прикрытия, группы 
обеспеч.). 

ПОРЯДОК БОЙОВИЙ – 
угруповання літаків, підрозді-
лів (частин) у повітрі, створене 
для виконання бойового зав-
дання. П.б. повинен забезпеч. 
повне використ. бойових мож-
ливостей літаків, найменшу їх 
здатність бути ураженим вог-
нем супротивника і безперерв-
ність керування.  

У п.б. літаки підрозділу  
(частини) діють на встановл. 
командиром дистанціях, інтер-
валах, зниженнях і переви-
щеннях.  

П.б. м. б. зімкнений і ро-
зімкнений, може складатися з 
груп різного тактич. признач. 
(напр., ударної групи, групи 
прикриття, групи забезпеч.). 

ПОРЯДОК БОЕВОЙ РА-
ЗОМКНУТЫЙ – расположе-
ние самолётов и групп в полёте 
на увеличенных интервалах и 
дистанциях, превышениях и 
принижениях, устанавливае-
мых в каждом отдельном слу-
чае командиром. 

ПОРЯДОК БОЙОВИЙ 
РОЗІМКНЕНИЙ – розташу-
вання літаків і груп у польоті 
на збільшених інтервалах і  
дистанціях, перевищеннях і 
зниженнях, які встановл. в  
кожному окремому випадку 
командир. 

ПОРЯДОК БОЕВОЙ 
СОМКНУТЫЙ – расположе-
ние самолётов и групп в полёте 

ПОРЯДОК БОЙОВИЙ 
ЗІМКНЕНИЙ – розташування 
літаків і груп у польоті на дис-
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на дистанциях и интервалах от 
минимально допустимых по 
условиям безопасности полё-
тов до обеспечивающих надёж-
ную взаимную огневую под-
держку и управление само-
лётами. 

танціях і інтервалах від 
мінімально допустимих за умо-
вами безпеки польотів до та-
ких, що забезпеч. надійну вза-
ємну вогневу підтримку і керу-
вання літаками. 

ПОСАДКА, -и, ж. – х-р 
соединения двух сопряжённых 
деталей, численно выражаю-
щийся значениями зазора или 
натяга. Сущ. три категории п.: 
свободная или подвижная, 
прессовая и переходная. П. за-
висит от допуска: чем больше 
допуск, тем больше колебание 
зазоров и натягов и тем менее 
определённый х-р п. 

ПОСАДКА, -и, ж. – х-р 
з’єднання двох сполучених де-
талей, що чисельно виража-
ється значеннями проміжку або 
натягу. Існ. три категорії п.: 
вільна або рухома, пресова та 
перехідна. П. залежить від до-
пуску: що більший допуск, то 
більше коливання проміжків і 
натягів і то менш визначений 
х-р п. 

ПОСАДКА ВЕРТОЛЁТА – 
1. «По-вертолётному» – посад-
ка без пробега по земле, при 
этом вертолёт перед призем-
лением снижается вертикально. 
Это основной вид п.в.; для та-
кой посадки не требуется спец. 
аэродрома. 2. «По-самолётному» – 
посадка с пробегом по земле, 
когда приземление происходит 
при наличии горизонт. скорос-
ти; состоит из тех же элемен-
тов, что и посадка самолёта см. 
П.в. «по-самолётному» может 
выполн. на аэродром или 
посадочную площадку. 

ПОСАДКА ВЕРТОЛЬО-
ТА – 1. «По-вертольотному» – 
посадка без пробігу по землі, 
при цьому вертоліт перед при-
земленням знижується верти-
кально. Це основний вид п.в.; 
така посадка не потребує спец. 
аеродрому. 2. «По-літаковому» – 
посадка з пробігом по землі, 
коли приземлення відбувається 
за наявності горизонт. швид-
кості; складається з тих же еле-
ментів, що і посадка літака див. 
П.в. «по-літаковому» може ви-
кон. на аеродром чи посадкову 
площадку. 

ПОСАДКА САМОЛЁТА – 
замедлённое движение ЛА 
(самолёта, планёра) с высоты 
25 м (усл. высота) до полной 

ПОСАДКА ЛІТАКА – 
уповільнений рух ЛА (літака, 
планера) з висоти 25 м (ум. ви-
сота) до повної зупинки на  
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остановки на земле. П.с. сос-
тоит из возд. участка, включа-
ющего планирование, выравни-
вание, выдерживание и пара-
шютирование, и пробега по 
земле. Границей между возд. 
участком и пробегом явл. при-
земление. Выравнивание – 
плавный переход самолёта от 
планирования к выдерживанию – 
начинается на высоте 10–8 м и 
заканчивается на высоте 0,5–
1 м, оно служит для погашения 
вертик. скорости снижения, 
к-рую самолёт имел на плани-
ровании. Выдерживание имеет 
целью пригасить скорость до 
норм. посадочной и выполнить 
посадку с постепенным приб-
лижением самолёта к земле. 
К концу выдерживания само-
лёт должен находиться на вы-
соте 0,5–0,25 м (считая от 
колёс). Когда подъёмная сила 
становится меньше веса само-
лёта, начинается парашютирова-
ние – снижение с возрастающей 
вертик. скоростью с высоты 
конца выдерживания. Т. к. по-
следняя мала, в момент призем-
ления вертик. скорость незначи-
тельна. Иногда выдерживание 
производ. со снижением вплоть 
до момента касания колёс о 
землю. При этом парашютиро-
вание исключено. На самолё-
тах с носовым колесом призем-
ление производ. на основные 
колёса, а на самолётах с хвос-

землі. П.л. складається з по-
вітр. ділянки, що включає пла-
нерування, вирівнювання, ви-
тримування і парашутування, і 
пробігу по землі.  

Межею між повітр. ділян-
кою та пробігом є приземлен-
ня. Вирівнювання – плавний 
перехід літака від планеруван-
ня до витримування – почина-
ється на висоті 10–8 м і закін-
чується на висоті 0,5–1 м, воно 
слугує для погашення вертик. 
швидкості зниження, яку літак 
мав на планеруванні.  

Витримування має на меті 
пригасити швидкість до норм. 
посадкової і виконати посадку 
з поступовим наближенням 
літака до землі.  

До кінця витримування лі-
так повинен перебувати на ви-
соті 0,5–0,25 м (рахуючи від 
коліс). Коли піднімальна сила 
стає меншою від ваги літака, 
починається парашутування – 
зниження зі зростаючою вер-
тик. швидкістю з висоти кінця 
витримування.  

Оскільки остання мала, у 
момент приземлення вертик. 
швидкість незначна. Іноді ви-
тримування здійсн. зі знижен-
ням аж до моменту дотику ко-
ліс об землю. При цьому пара-
шутування виключено.  

Літаки з носовим колесом 
приземляються на основні ко-
леса, а літаки з хвостовим ко-
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товым колесом – на три точки, 
т. е. на два основных и хвос-
товое колёса. Полное гашение 
скорости самолёта происходит 
на пробеге – замедленном дви-
жении после приземления. Для 
сокращения длины пробега 
примен. тормозной парашют и 
торможение колёс. Посадоч-
ные свойства самолёта хар-
ются в основном крутизной 
траектории на режиме плани-
рования, а также посадочной 
дистанцией и посадочной ско-
ростью. П.с. производ., как пр., 
против ветра с отклонёнными 
посадочными щитками. При 
этом двигатель работает на 
оборотах, значительно превы-
шающих миним., что даёт воз-
можность исправить расчёт 
(при перелёте уменьшить тягу, 
а при недолёте увеличить её – 
«подтянуть») или быстро уйти 
на второй круг. 

лесом – на три точки, тобто на 
два основні і хвостове колеса. 

Цілковите погашення швид-
кості літака відбувається на 
пробігу – уповільненому русі 
після приземлення. Для скоро-
чення довжини пробігу засто-
сов. гальмовий парашут і галь-
мування коліс. Посадкові влас-
тивості літака хар-ються зде-
більшого крутістю траєкторії 
на режимі планерування, а та-
кож посадковою дистанцією і 
посадковою швидкістю.  

П.л. здійсн. зазвичай проти 
вітру з відхиленими посадко-
вими щитками.  

При цьому двигун працює 
на обертах, які значно переви-
щують мінім., що дає можли-
вість виправити розрахунок 
(при перельоті зменшити тягу, 
а при недольоті збільшити її – 
«підтягти») або швидко піти на 
друге коло. 

ПОСАДКА САМОЛЁТА 
(ВЕРТОЛЁТА) ВЫНУЖ-
ДЕННАЯ – лётное происшест-
вие, при к-ром произошла не-
предвиденная, но благополуч-
ная посадка самолёта на аэро-
дром или вне его в результате 
полного или частичного отказа 
авиац. техники, преждевремен-
ного расхода топлива, потери 
ориентировки или плохого сос-
тояния здоровья лётчика (чле-
нов экипажа) в полёте. 

ПОСАДКА ЛІТАКА (ВЕР-
ТОЛЬОТА) ВИМУШЕНА – 
льотна пригода, за якої сталася 
непередбачувана, але благопо-
лучна посадка літака на аеро-
дром чи поза ним у результаті 
повної або часткової відмови 
авіац. техніки, передчасної ви-
трати палива, втрати орієнту-
вання або поганого стану здо-
ров’я льотчика (членів екіпа-
жу) в польоті. 
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ПОСАДКА СО СНОСОМ – 
приземление самолёта со сме-
щением в сторону от оси ВПП, 
создаваемым боковым ветром 
и креном самолёта при выдер-
живании. 

ПОСАДКА ЗІ ЗНЕСЕН-
НЯМ – приземлення літака зі 
зміщенням у бік від осі ЗПС, 
яке створюється бічним вітром 
і креном літака при витриму-
ванні. 

ПОСТ ВОЗДУШНОГО 
НАБЛЮДЕНИЯ – воинское 
подразделение (группа), ведущее 
наблюдение за возд. простран-
ством с целью обнаружения и 
опознавания ЛА, возд. десантов и 
оповещения войск о возд. 
опасности. 

ПОСТ ПОВІТРЯНОГО 
СПОСТЕРЕЖЕННЯ – війсь-
ковий підрозділ (група), що 
веде спостереження за повітр. 
простором для виявлення та 
розпізнавання ЛА, повітр. де-
сантів та оповіщення військ 
про повітр. небезпеку. 

ПОСТАНОВКА БОЕВЫХ 
ЗАДАЧ – доведение коман-
дующими (командирами) и 
штабами к подчинённым им 
войскам (силам), добавленных 
и поддерживающих сил и 
средств целей, содержания и 
порядка выполнения боевых 
задач в предстоящей операции 
(предстоящем бою). 

ПОСТАНОВКА БОЙО-
ВИХ ЗАВДАНЬ – доведення 
командувачами (командирами) 
і штабами до підлеглих, до-
даних та підтримуючих сил та 
засобів цілей, змісту і порядку 
виконання бойових завдань у 
майбутній операції (бою). 

ПОСТРОИТЕЛЬ ПРИЦЕ-
ЛА – совокупность механиз-
мов бомбардировоч. прицела, 
строящих автоматич. угол при-
целивания по вводимым в при-
цел входным параметрам. В за-
висимости от типа прицела 
различают векторные, синх-
ронные и др. п.п. 

ПОБУДОВНИК ПРИЦІ-
ЛУ – сукупність механізмів 
бомбардув. прицілу, що буду-
ють автоматич. кут прицілю-
вання за вхідними параметра-
ми, які вводяться в приціл. За-
лежно від типу прицілу розріз-
няють векторні, синхронні й ін. 
п.п. 

ПОТЕРИ ГИДРАВЛИ-
ЧЕСКИЕ – 1. В поршневых 
авиац. двигателях – потери, свя-
занные с движением свежего 
заряда (воздуха или свежей 

ВТРАТИ ГІДРАВЛІЧНІ – 
1. У поршневих авіац. дви-
гунах – втрати, пов’язані з ру-
хом свіжого заряду (повітря 
або свіжої суміші) у впускній 



Російсько-український авіаційний військовий словник 

 168

смеси) во впускной системе 
двигателя и отработанных газов 
в выпускных клапанах, трубо-
проводах и др. элементах сис-
темы выпуска. 2. В авиац. ГТД – 
потери, связанные с движени-
ем рабочего тела, проходящего 
через двигатель (воздуха в про-
цессе сжатия и газа в процессе 
расширения), и вызываемые гл. 
обр. трением в пограничном 
слое, вихреобразованиями, пе-
ретеканием в радиальном зазо-
ре между лопатками и корпу-
сом компрессора и турбины. 
К п.г. в ГТД относят также тре-
ние торцовых поверхностей ро-
торов компрессора и турбины 
соответственно о воздух и газ. 

системі двигуна і відпрацьо-
ваних газів у випускних клапа-
нах, трубопроводах та ін. еле-
ментах системи випускання. 
2. У авіац. ГТД – втрати, 
пов’язані з рухом робочого ті-
ла, що проходить через двигун 
(повітря в процесі стиснення і 
газу в процесі розширення), і 
спричинені здебільшого тертям 
у примежовому шарі, вихоро-
утвореннями, перетіканням у 
радіальному проміжку між ло-
патками та корпусом компре-
сора і турбіни. До п.г. в ГТД 
належить також тертя торцевих 
поверхонь роторів компресора 
і турбіни відповідно об повітря 
і газ. 

ПОТЕРИ МЕХАНИЧЕС-
КИЕ – потери на трение 
поршней и трение в подшип-
никах шатунов и коленчатого 
вала у поршневого авиац. дви-
гателя, на трение в подшип-
никах у авиац. ГТД, на трение 
в редукторе винта у ТВД и 
поршневого авиац. двигателя. 
В поршневом авиац. двигателе 
к п.м. относят также работу, 
затрачиваемую на привод вспо-
могательных механизмов и аг-
регатов и работу насосных хо-
дов поршней, а иногда и рабо-
ту, затрачиваемую на привод 
нагнетателя; в авиац. ГТД – ра-
боту, затрачиваемую на при-
вод вспомогательных агрега-
тов, обслуж. двигатель. 

ВТРАТИ МЕХАНІЧНІ – 
втрати на тертя поршнів і тертя 
в підшипниках шатунів і ко-
лінчастого вала у поршневого 
авіац. двигуна, на тертя в під-
шипниках у авіац. ГТД, на тер-
тя в редукторі гвинта у ТВД і 
поршневого авіац. двигуна.  

У поршневому авіац. двигу-
ні до в.м. належить також ро-
бота, витрачена на привід до-
поміжних механізмів і агрега-
тів і роботу насосних ходів  
поршнів, а іноді й роботу, ви-
трачену на привід нагнітача; в  
авіац. ГТД – роботу, витрачену 
на привід допоміжних агрега-
тів, що обслугов. двигун. 
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ПОТЕРИ НАПОРА (ГИД-
РАВЛИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ) – 
уменьшение давления при дви-
жении жидкости по трубопро-
водам к.-л. системы. П.н. сос-
тоят из потерь на трение и 
местных потерь. Первые зависят 
от скорости движения, физич. 
свойств жидкости и шерохо-
ватости внутренней поверхности 
трубопроводов, другие возни-
кают при прохождении жид-
кости через краны, фильтры, 
клапаны, колена, штуцера и др. 
детали, создающие сопротивле-
ние движению потока жидкости. 

ВТРАТИ НАПОРУ (ГІД-
РАВЛІЧНІ ВТРАТИ) – змен-
шення тиску при русі рідини 
по трубопроводах будь-якої 
системи.  

В.н. складаються з втрат на 
тертя і місцевих втрат. Перші 
залежать від швидкості руху, 
фізич. властивостей рідини і 
шорсткості внутрішньої по-
верхні трубопроводів, інші ви-
никають при проходженні рі-
дини через крани, фільтри, 
клапани, коліна, штуцери та ін. 
деталі, що створюють опір ру-
ху потоку рідини. 

ПОТЕРИ НАСОСНЫЕ – 
работа, затрачиваемая на вы-
теснение продуктов сгорания 
из цилиндра и всасывания све-
жего заряда в цилиндр четы-
рёхтактного двигателя внут-
реннего сгорания. Для умень-
шения п.н. необходимо, по 
возможности, уменьшить гид-
равлич. сопротивление впуск-
ной и выпускной систем. При 
работе с наддувом, когда дав-
ление в цилиндре во время 
впуска выше, чем во время 
выпуска, п.н. становятся отри-
цательными, т. е. процессы 
смены рабочего тела дают 
положительную работу. Поэто-
му отнесение термина п.н. к 
этому случаю явл. усл. 

ВТРАТИ НАСОСНІ – ро-
бота, що витрачається на ви-
тіснення продуктів згоряння з 
циліндра і всмоктування свіжо-
го заряду в циліндр чотири-
тактного двигуна внутрішнього 
згоряння.  

Для зменшення в.п. необ-
хідно, якщо це можливо, змен-
шити гідравліч. опір впускної та 
випускної систем.  

При роботі з наддуванням, 
коли тиск у циліндрі під час 
впуску вищий, ніж під час ви-
пуску, в.п. стають негативни-
ми, тобто процеси зміни робо-
чого тіла дають позитивну ро-
боту.  

Тому термін в.п. до цього 
випадку відносять ум. 

ПОТЕРИ НЕВОЗВРАТИ-
МЫЕ – потери самолётов во 

ВТРАТИ НЕПОВОРОТ-
НІ – втрати літаків під час  
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время боевых операций. К ним 
относятся самолёты, не возвра-
тившиеся с боевого задания, 
уничтоженные на аэродроме и 
повреждённые, восстановление 
к-рых во время операции 
невозможно. 

бойових операцій. До них на-
лежать літаки, що не поверну-
лися з бойового завдання, зни-
щені на аеродромі та пошко-
джені, відновлення яких під 
час операції неможливе. 

ПОТЕРИ НЕСУЩЕГО 
ВИНТА КОНЦЕВЫЕ – поте-
ри тяги несущего винта, полу-
чающиеся вследствие того, что 
концы лопастей, обтекаемые 
обычно завихренным потоком, 
не создают тяги; также не соз-
дают тяги и комлевые, непро-
филированные, части лопастей. 
П.н.в.к. учитываются коэфф. 
концевых потерь. 

ВТРАТИ ГВИНТА-НО-
СІЯ КІНЦЕВІ – втрати тяги 
гвинта-носія, які відбуваються 
внаслідок того, що кінці лопа-
тей зазвичай обтічні завихре-
ним потоком, не створюють 
тяги; також не створюють тяги 
і кімлеві, непрофільовані, час-
тини лопатей. В.г.-н.к. врахо-
вуються коеф. кінцевих втрат. 

ПОТЕРЯ КОМПРЕССИИ – 
снижение давления сжатия в 
цилиндре вследствие прорыва 
газов из полости цилиндра в 
такте сжатия. 

ВТРАТА КОМПРЕСІЇ – 
зниження тиску стиснення в 
циліндрі внаслідок прориву 
газів з порожнини циліндра в 
такті стиснення. 

ПОТЕРЯ С ВЫХОДНОЙ 
СКОРОСТЬЮ ИЗ ТУРБИ-
НЫ – потерянная для турбины 
кинетич. энергия газов, выхо-
дящих из турбины. П. с в.с. из 
т., явл. потерей для турбины, 
но не явл. потерей для авиац. 
ГТД в целом, т.к. кинетич. 
энергия газов, выходящих из 
турбины, использ. в реактив-
ном сопле двигателя. 

ВТРАТА З ВИХІДНОЮ 
ШВИДКІСТЮ З ТУРБІНИ – 
втрачена для турбіни кінетич. 
енергія газів, що виходять із 
турбіни. В. з в.ш. з т. є втра-
тою для турбіни, але не втра-
тою для авіац. ГТД в цілому, 
оскільки кінетич. енергія газів, 
що виходять із турбіни, вико-
рист. в реактивному соплі дви-
гуна. 

ПОТЕРЯ СКОРОСТИ – 
уменьшение скорости до такой 
величины, при к-рой появление 
недостатка подъёмной силы 

ВТРАТА ШВИДКОСТІ – 
зменшення швидкості до такої 
величини, за якої поява недо-
стачі піднімальної сили для 



Російсько-український авіаційний військовий словник 

 171

для уравновешивания веса са-
молёта сопровождается выхо-
дом самолёта на критич. угол 
атаки. При п.с. самолёт ста-
новится неуправляемым, что 
обычно приводит к свалива-
нию его на крыло и переходу в 
штопор. П.с. может возникнуть 
в полёте случайно или из-за 
ошибки лётчика при пилоти-
ровании.  

зрівноваження ваги літака су-
проводжується виходом літака 
на критич. кут атаки. При в.ш. 
літак стає некерованим, що за-
звичай призводить до звалю-
вання його на крило і переходу 
в штопор.  

В.ш. може виникнути під 
час польоту випадково або че-
рез помилку льотчика при пі-
лотуванні. 

ПОТЕРЯ УСТОЙЧИВОС-
ТИ И УПРАВЛЯЕМОСТИ – 
явление, связанное с потерей 
скорости при переходе само-
лёта на закритич. углы атаки. 
На этих углах атаки возникает 
авторотация крыла вследствие 
несимметричного срыва пото-
ка. Если при этом самолёт не 
потерял продольной и путевой 
управляемости, то угол атаки 
м. б. уменьшен отклонением 
руля высоты и приданием 
самолёту с помощью руля на-
правления внутреннего сколь-
жения. В результате м. б. 
предотвращены сваливание на 
крыло и переход в штопор. 

ВТРАТА СТІЙКОСТІ І 
КЕРОВАНОСТІ – явище, 
пов’язане з втратою швидкості 
при переході літака на закри-
тич. кути атаки.  

На цих кутах атаки виникає 
авторотація крила внаслідок 
несиметричного зриву потоку. 
Якщо при цьому літак не втра-
тив поздовжньої і шляхової 
керованості, то кут атаки м. б. 
зменшений відхиленням руля 
висоти і наданням літаку за 
допомогою руля напряму внут-
рішнього ковзання.  

У результаті м. б. відверне-
не звалювання на крило і пере-
хід у штопор. 

ПОТЕРЯ ЭФФЕКТИВ-
НОСТИ РУЛЯ ВЫСОТЫ – 
явление, при к-ром отклонение 
руля высоты не создаёт необ-
ходимой подъёмной силы 
горизонт. оперения. В резуль-
тате полной п.э.р.в. самолёт 
становится неуправляемым. 

 

ВТРАТА ЕФЕКТИВ-
НОСТІ РУЛЯ ВИСОТИ – 
явище, за якого відхилення ру-
ля висоти не створює необхід-
ної піднімальної сили гори-
зонт. оперення. У результаті 
повної в.е.р.в. літак стає неке-
рованим. 
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ПОТОК НЕЙТРОННЫЙ – 
кол-во нейтронов, проходящих 
через 1 см2 площади в 1 с. 
Воздействуя на окружающую 
среду, п.н. вызывает наведён-
ную радиоактивность атомов 
нек-рых элементов (натрия, 
фосфора и др.), входящих в её 
состав, а также ионизацию см. 
атомов среды. Для оценки воз-
действия п.н. на живой орга-
низм использ. спец. ед. – био-
логич. рентген-эквивалент (брэ). 

ПОТІК НЕЙТРОННИЙ – 
к-сть нейтронів що проходить 
через 1 см2 площі за 1 с. Впли-
ваючи на навколишнє се-
редовище, п.н. спричиняє на-
ведену радіоактивність атомів 
деяких елементів (натрію, фос-
фору й ін.), що входять до його 
складу, а також іонізацію див. 
атомів середовища. Для оцінки 
впливу п.н. на живий організм 
використ. спец. од. – біологіч. 
рентген-еквівалент (бре). 

ПОТОК ПЛОСКОПАРАЛ-
ЛЕЛЬНЫЙ – поток, в к-ром 
по всех параллельных плоскос-
тях х-р движения газа (жидкос-
ти) совершенно одинаковый. 

ПОТІК ПЛОСКОПАРА-
ЛЕЛЬНИЙ – потік, у якому по 
всіх паралельних площинах х-р 
руху газу (рідини) абсолютно 
однаковий. 

ПОТОК ПОТЕНЦИАЛЬ-
НЫЙ – безвихревое (невозмущён-
ное) движение жидкости (газа). 

ПОТІК ПОТЕНЦІАЛЬ-
НИЙ – безвихровий (незбуре-
ний) рух рідини (газу). 

ПОТОЛОК АЭРОСТАТА – 
наибольшая высота, на к-рую 
может подняться аэростат. 

СТЕЛЯ АЕРОСТАТА – 
найбільша висота, на яку може 
піднятись аеростат. 

ПОТОЛОК ВЕРТОЛЁТА – 
предельная высота подъёма 
вертолёта по наклонной траек-
тории на режиме макс. скоро-
подъёмности (динамич. п.в.) или 
предельная высота, на к-рой 
вертолёт может висеть на 
месте относительно воздуха 
(п.в. на висении). 

СТЕЛЯ ВЕРТОЛЬОТА – 
гранична висота підйому вер-
тольота по похилій траєкторії 
на режимі макс. швидко-
підйомності (динаміч. с.в.) або 
гранична висота, на якій вер-
толіт може висіти на місці від-
носно повітря (с.в. на висінні). 

ПОТОЛОК РАБОТЫ 
ДВИГАТЕЛЯ – употребляемое 
в литературе название наиболь-
шей высоты полёта, на к-рой 
обеспеч. норм. работа двигателя. 

СТЕЛЯ РОБОТИ ДВИГУ-
НА – вживана в літературі наз-
ва найбільшої висоти польоту, 
на якій забезпеч. норм. робота 
двигуна.  
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Величина п.р.д. зависит от 
многих факторов, в первую 
очередь от типа двигателя. Ра-
кетные двигатели обладают не-
ограниченным п.р.д., используя 
атм. воздух в качестве рабо-
чего тела и (или) его источни-
ка, ограниченного п.р.д. Ве-
личина п.р.д., широко примен. 
в современной авиации ГТД, в 
большой мере зависит от сте-
пени совершенства основных 
элементов двигателя, взаимно-
го их соответствия и соот-
ветствия режиму полёта, при-
мен. топлива, коэфф. избытка 
воздуха, общей степени повы-
шения давления в двигателе, 
т-ры воздуха на входе в 
двигатель, а также от скорости 
полёта аппарата, на к-ром 
установл. двигатель. 

Величина с.р.д. залежить 
від багатьох факторів, перед-
усім від типу двигуна. Ракетні 
двигуни мають необмежену 
с.р.д., використовуючи атм. по-
вітря як робоче тіло і (або)  
його джерело, обмеженого 
с.р.д.  

Величина с.р.д. ГТД, що 
широко застосов. у сучасній 
авіації, значною мірою зале-
жить від ступеня досконалості 
основних елементів двигуна, 
взаємної їх відповідності та 
відповідності режиму польоту, 
палива, що використ., коеф. 
надлишку повітря, загального 
ступеня підвищення тиску в 
двигуні, т-ри повітря на вході в 
двигун, а також від швидкості 
польоту апарата, на якому 
встановл. двигун. 

ПОТОЛОК САМОЛЁТА – 
наибольшая высота, к-рую мо-
жет набрать самолёт при дан-
ном полётном весе и работе 
двигателя на предельной мощ-
ности. Различают п.с. теоретич. – 
высоту, на к-рой вертик. ско-
рость самолёта равна нулю, 
практич. п.с. – высоту, на к-рой 
эта скорость равна 0,5 м/с, 
статич. п.с. (прибл. соответств. 
практич.) – высоту, на к-рой 
возможен установившийся го-
ризонт. полёт., и динамич. п.с. – 
высоту, в момент выхода на 
к-рую самолёт имеет скорость, 

СТЕЛЯ ЛІТАКА – най-
більша висота, яку може наб-
рати літак за даної польотної 
ваги і роботи двигуна на гра-
ничній потужності.  

Розрізняють с.л. теоретич. 
с.л. – висоту, на якій вертик. 
швидкість літака дорівнює ну-
лю, практич. с.л. – висоту, на 
якій ця швидкість дорівнює 
0,5 м/с, статичну с.л. (прибл. 
відповідає практич.) – висоту, 
на якій можливий усталений 
горизонт. політ, і динаміч. с.л. – 
висоту, у момент виходу на яку 
літак має швидкість, мінімаль-
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минимально необходимую для 
сохранения управляемости. 
В горизонт. полёте на статич. 
потолке или вблизи него са-
молёт обладает кинетич. энер-
гией, используя к-рую можно 
набрать дополнительную высоту 
(динамич. потолок) с помощью 
восходящего манёвра (на 2000–
3000 м превышающую прак-
тич. п.с.). Установившийся по-
лёт на динамич. потолке, к-рый 
характерен только для сверхзву-
ковых самолётов, невозможен. 

но необхідну для збереження 
керованості.  

У горизонт. польоті на ста-
тич. стелі або близько неї літак 
має кінетич. енергію, викорис-
товуючи яку можна набрати 
додаткову висоту (динаміч. 
стелю) за допомогою висхідно-
го маневру (що на 2000–3000 м 
перевищує практич. с.л.). 

Усталений політ на динаміч. 
стелі, який хар-ний лише для 
надзвукових літаків, немож-
ливий. 

ПОТОЛОК САМОЛЁТА 
ДИНАМИЧЕСКИЙ – см. 
Потолок самолёта. 

СТЕЛЯ ЛІТАКА ДИНА-
МІЧНА – див. Стеля літака. 

ПОТОЛОК САМОЛЁТА 
ПРАКТИЧЕСКИЙ – наиболь-
шая высота полёта, на к-рой у 
самолёта имеется небольшая 
вертик. скорость подъёма. 
Обычно за п.с.п. принимают 
такую высоту полёта, на к-рой 
макс. скорость самолёта не 
меньше 0,5 м/с, а реактивных 
самолётов – 5 м/с. 

СТЕЛЯ ЛІТАКА ПРАК-
ТИЧНА – найбільша висота 
польоту, на якій у літака є  
невелика вертик. швидкість 
підйому.  

Зазвичай за с.л.п. беруть та-
ку висоту польоту, на якій 
макс. швидкість літака не  
менше 0,5 м/с, а для реактив-
них літаків – 5 м/с. 

ПОТОЛОК САМОЛЁТА 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ – наи-
большая высота, на к-рой при 
работе двигателя с наибольшей 
разрешаемой тягой (мощ-
ностью) и при данном весе 
самолёта вертик. скорость 
равна нулю. На п.с.т. диапазон 
скоростей см. равен нулю. 

СТЕЛЯ ЛІТАКА ТЕОРЕ-
ТИЧНА – найбільша висота, 
на якій під час роботи двигуна 
з найбільшою дозволеною тя-
гою (потужністю) і за даної 
ваги літака вертик. швидкість 
дорівнює нулю. На с.л.т. діапа-
зон швидкостей див. дорівнює 
нулю. 

ПОЯС ЗЕМЛИ РАДИА-
ЦИОННЫЙ – зона высоко-

ПОЯС ЗЕМЛІ РАДІА-
ЦІЙНИЙ – зона високоінтен-
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интенсивного излучения, сос-
тоящего из заряженных частиц, 
удерживаемых земным магнит-
ным полем. Различают две 
зоны: внешнюю, расположен-
ную в р-не экватора на высоте 
6000–50 000 км и состоящую 
преимущ. из протонов высоких 
энергий, и внутреннюю, распо-
ложенную также в р-не эквато-
ра, но на высоте 600–1600 км 
(нижняя граница) и состоящую 
преимущ. из электронов с 
малой энергией. 

сивного випромінювання, що 
складається із заряджених час-
тинок, утримуваних земним 
магнітним полем. Розрізняють 
дві зони: зовнішню, що роз-
ташована у р-ні екватора на 
висоті 6000–50 000 км і склада-
ється переважно з протонів ви-
соких енергій, і внутрішню, яка 
розташована також у р-ні еква-
тора, але на висоті 600–1600 км 
(нижня межа) і складається 
переважно з електронів з низь-
кою енергією. 

ПОЯС ЛОНЖЕРОНА – 
наиболее удалённый от нейт-
ральной оси силовой продоль-
ный элемент лонжерона, 
воспринимающий продольные 
силы при изгибе последнего. 

ПОЯС ЛОНЖЕРОНА – 
найбільш віддалений від нейт-
ральної осі силовий поздовж-
ній елемент лонжерона, що 
сприймає поздовжні сили при 
вигині останнього. 

ПОЯС ПАРАБОЛИЧЕС-
КИЙ – конструктивный эле-
мент мягкой оболочки аэроста-
та, воспринимающий сосредо-
точенные нагрузки от строп и 
равномерно распределяющий 
их по оболочке. 

ПОЯС ПАРАБОЛІЧ- 
НИЙ – конструктивний еле-
мент м’якої оболонки аероста-
та, що сприймає зосереджені 
навантаження від строп і  
рівномірно розподіл. їх по обо-
лонці. 

ПОЯСОК ВЕДУЩИЙ – 
поясок из красной меди или 
сплава меди с никелем, высту-
пающий над поверхностью 
авиац. снаряда. При выстреле 
п.в. врезается в нарезы ствола, 
и снаряду сообщается устойчи-
вое вращение, что увеличивает 
дальность и меткость стрельбы. 

ПОЯСОК ВЕДУЧИЙ – 
поясок з червоної міді або 
сплаву міді з нікелем, який ви-
ступає над поверхнею авіац. 
снаряда. При пострілі п.в. врі-
зається в нарізи ствола, і сна-
ряду надається стійке обертан-
ня, що збільшує дальність і 
влучність стрільби. 

ПРАВИЛА БЕЗОПАС-
НОСТИ ПОЛЁТОВ – комп-

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ 
ПОЛЬОТІВ – комплекс захо-
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лекс мероприятий, соблюдение 
к-рых исключает случаи потери 
ориентировки, столкновений ЛА, 
вход в запретные зоны, нару-
шение государственных границ 
и т. п. 

дів, дотримання яких виключає 
випадки втрати орієнтування, 
зіткнень ЛА, вхід у заборонені 
зони, порушення державних 
кордонів і т. п. 

ПРАВИЛО ПЛОЩАДЕЙ – 
см. Интерференция. 

ПРАВИЛО ПЛОЩ – див. 
Інтерференція. 

ПРЕВОСХОДСТВО В 
ВОЗДУХЕ – наличие на сто-
роне своей авиации таких воз-
можностей, к-рые обеспеч. ей 
высокую активность и свободу 
действий в течение определён-
ного периода времени на теат-
ре военных действий или на 
отдельных направлениях. 

ПЕРЕВАГА В ПОВІТРІ – 
наявність на боці своєї авіації 
таких можливостей, які забез-
печ. їй високу активність і сво-
боду дій протягом певного пе-
ріоду часу в театрі воєнних дій 
або на окремих напрямках. 

ПРЕВЫШЕНИЕ БЕЗО-
ПАСНОЕ – миним. разность 
высот между двумя самолёта-
ми, одновременно пробиваю-
щими облака вверх в одном 
направлении. П.б. должно обе-
зопасить при полёте в облаках 
от возможного сближения са-
молётов при неточном выдер-
живании лётчиком заданного 
режима набора высоты. 

ПЕРЕВИЩЕННЯ БЕЗ-
ПЕЧНЕ – мінім. різниця висот 
між двома літаками, що одно-
часно пробивають хмари вер-
тикально в одному напрямку. 
П.б. має убезпечувати при 
польоті в хмарах від можливо-
го зближення літаків при не-
точному витримуванні льотчи-
ком заданого режиму набору 
висоти. 

ПРЕВЫШЕНИЕ НАД 
ЦЕЛЬЮ – расстояние между 
горизонтом полёта и горизон-
том цели. 

ПЕРЕВИЩЕННЯ НАД 
ЦІЛЛЮ – відстань між гори-
зонтом польоту і горизонтом 
цілі. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 
ПОДГОТОВКА АТ – подго-
товка АТ к очередным полёт-
ным заданиям. П.п.АТ включа-
ет послеполётный осмотр см.; 
устранение неисправностей, 

ПОПЕРЕДНЯ ПІДГО-
ТОВКА АТ – підготовка АТ 
до чергових польотних зав-
дань. П.п.АТ включає післяпо-
літний огляд див.; усунення 
несправностей, виявлених у 
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обнаруженных в полёте и 
выявленных при осмотре; зап-
равку самолётов горючим, мас-
лом, спец. жидкостями и газа-
ми; пополнение боекомплекта 
патронов; проверку состояния 
и подготовку контрольно-по-
верочной аппаратуры и средств 
автоматизированного контроля; 
п.п.АТ производ. личным сос-
тавом подразделения инженер-
но-авиац. службы. 

польоті і виявлених при огляді; 
заправку літаків пальним, мас-
лом, спец. рідинами і газами; 
поповнення боєкомплекту пат-
ронів; перевірку стану та під-
готовку контрольно-перевірної 
апаратури і засобів автомати-
зованого контролю; п.п.АТ 
здійсн. особовим складом  
підрозділу інженерно-авіац. 
служби. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ – указа-
ние командира, отдаваемое 
устно или письменно с целью 
заблаговременного предупреж-
дения подчинённых авиац. 
частей (соединений) о предсто-
ящих боевых действиях. В п.р. 
указываются х-р предстоящей 
задачи и р-н её выполнения, 
необходимые мероприятия по 
подготовке к боевым действи-
ям, сроки и степень боевой 
готовности, боевая зарядка 
самолётов, время и способ вру-
чения боевого приказа (боевого 
распоряжения). 

ПОПЕРЕДНЄ РОЗПОРЯ-
ДЖЕННЯ – вказівка коман-
дира, що віддається усно або 
письмово для завчасного попе-
редження підлеглих авіац. час-
тин (з’єднань) про майбутні 
бойові дії.  

У п.р. зазначаються х-р 
майбутнього завдання і р-н  
його виконання, необхідні за-
ходи з підготовки до бойових 
дій, терміни і ступінь бойової 
готовності, бойове заряджання 
літаків, час і спосіб вручення 
бойового наказу (бойового роз-
порядження). 

ПРЕДЕЛЫ ВОСПЛАМЕ-
НЕНИЯ (ВОСПЛАМЕНЯЕ-
МОСТИ) – пределы измене-
ния состава топливо-возд. сме-
си (или смеси топлива с кисло-
родом), вне к-рых невозможно 
её воспламенение в камере 
сгорания от электрич. искры 
или др. источника зажигания. 

МЕЖІ ЗАЙМАННЯ (ЗАЙ-
МИСТОСТІ) – межі зміни 
складу паливо-повітр. суміші 
(або суміші палива з киснем), 
поза якими неможливе її зай-
мання в камері згоряння від 
електрич. іскри або ін. джерел 
займання. Найбільший віднос-
ний вміст палива в суміші (або 
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Наибольшее относительное со-
держание топлива в смеси (или 
соответств. ему наименьшее 
значение коэфф. избытка 
воздуха), при к-ром ещё воз-
можно её воспламенение, наз. 
верхним п.в.; наименьшее от-
носительное содержание топ-
лива в смеси (или соответств. 
ему наибольшее значение 
коэфф. избытка воздуха) – 
нижним. П.в. зависят от многих 
факторов, в частности от химич. 
состава топлива, начальных 
(перед воспламенением) значе-
ний т-ры и давления смеси, её 
турбулентности, наличия в ней 
инертных газов и мощности 
источника зажигания. Увеличе-
ние начальной т-ры смеси и 
мощности источника зажига-
ния расширяют п.в. Пониже-
ние абс. давления смеси, 
особенно ниже 1 атм, в камере 
сгорания газотурбинного или 
прямоточного ВРД сужает п.в. 
При сильном понижении дав-
ления смеси, имеющем место, 
напр., при полётах на больших 
высотах, верхний и нижний 
п.в. сливаются и воспламене-
ние возможно лишь при одном 
составе смеси. При дальней-
шем понижении давления вос-
пламенение становится вообще 
невозможным. Наличие в сме-
си инертных газов (азота, угле-
кислого газа и др.) сужает п.в., 

відповідне йому найменше зна-
чення коеф. надлишку повіт-
ря), за якого ще можливе її зай-
мання, наз. верхньою м.з.; 
найменший відносний вміст 
палива в суміші (або відпо-
відне йому найбільше значення 
коеф. надлишку повітря) –  
нижньою.  

М.з. залежить від багатьох 
факторів, зокрема від хіміч. 
складу палива, початкових (пе-
ред займанням) значень т-ри і 
тиску суміші, її турбу-
лентності, наявності в ній інер-
тних газів і потужності джере-
ла запалювання.  

Збільшення початкової т-ри 
суміші та потужності джерела 
запалювання розширюють м.з. 
Зниження абс. тиску суміші, 
особливо нижче 1 атм, у камері 
згоряння газотурбінного або 
прямоструминного ПРД зву-
жує м.з.  

При сильному зниженні  
тиску суміші, що відбувається, 
напр., при польотах на великих 
висотах, верхня і нижня м.з. 
зливаються і займання можли-
ве лише за одного складу  
суміші.  

При подальшому зниженні 
тиску запалювання стає взагалі 
неможливим. Наявність у су-
міші інертних газів (азоту, вуг-
лекислого газу та ін.) звужує 
м.з., пов’язані зі швидкістю 
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связанные со скоростью рас-
пространения пламени. Если 
эта скорость равна нулю, пламя 
в смеси не распространяется и 
горение невозможно. П.в. наз. 
также пределами горючести.  

поширення полум’я. Якщо ця 
швидкість дорівнює нулю, по-
лум’я в суміші не поши-
рюється і горіння неможливе. 
М.з. наз. також межами горю-
чості. 

ПРЕДЕЛЫ ГОРЮЧЕС-
ТИ – см. Пределы воспламе-
нения. 

МЕЖІ ГОРЮЧОСТІ – 
див. Межі займання. 

ПРЕДЕЛЫ УСТОЙЧИ-
ВОГО ГОРЕНИЯ (в газотур-
бинных и прямоточных ВРД) – 
наибольшее и наименьшее зна-
чение коэфф. избытка воздуха 
в камере сгорания, при к-рых в 
данных условиях горение ус-
тойчиво и отсутствует срыв 
пламени. П.у.г. зависят от мно-
гих факторов, в частности от 
химич. состава топлива, давле-
ния, т-ры и скорости воздуха 
на входе в камеру, а также от 
степени совершенства конст-
рукции камеры сгорания и 
системы питания топливом, 
особенно от топливных форсу-
нок. Повышение т-ры воздуха 
и снижение его скорости на 
входе в камеру расширяют 
п.у.г., понижение абс. давления 
воздуха в камере ниже 1 атм 
сужает п.у.г. 

МЕЖІ СТІЙКОГО ГО-
РІННЯ (в газотурбінних і пря-
моструминних ПРД) – най-
більше та найменше значення 
коеф. надлишку повітря в ка-
мері згоряння, за яких у даних 
умовах горіння стійке і відсут-
ній зрив полум’я.  

М.с.г. залежать від багатьох 
факторів, зокрема від хіміч. 
складу палива, тиску, т-ри і 
швидкості повітря на вході в 
камеру, а також від ступеня 
досконалості конструкції каме-
ри згоряння та системи жив-
лення паливом, особливо від 
паливних форсунок.  

Підвищення т-ри повітря і 
зниження його швидкості на 
вході в камеру розширюють 
м.с.г., зменшення абс. тиску 
повітря в камері нижче 1 атм 
звужує м.с.г. 

ПРЕДКАМЕРА, -ы, ж. – 
вспомогательная небольшая 
(по сравнению с объёмом 
основной камеры сгорания) 
камера, соединённая с основ-
ной камерой сгорания и служа-

ПЕРЕДКАМЕРА, -и, ж. – 
допоміжна невелика (порів-
няно з об’ємом головної каме-
ри згоряння) камера, яка з’єд-
нана з основною камерою зго-
ряння і слугує для запа-
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щая для зажигания топлива 
(горючей смеси) в ней или для 
улучшения смесеобразования. 
П., служащая для зажигания, 
примен. в нек-рых жидкостных 
ракетных и прямоточных ВРД. 
Такую п. часто наз. камерой 
предварительного горения. По 
сути небольшой камерой пред-
варительного горения явл. так-
же камера пускового воспламе-
нителя, широко примен. в 
авиац. ГТД. П., служащие для 
целей смесеобразования, при-
мен. в нек-рых двигателях с 
воспламенением от сжатия, 
наз. предкамерными двигателя-
ми, а также в нек-рых жидкост-
ных ракетных двигателях п. 
наз. форкамерой. 

лювання палива (горючої су-
міші) в ній або для поліпшення 
сумішоутворення.  

П., що слугує для запалю-
вання, застосов. в деяких рі-
динних ракетних і прямостру-
минних ПРД.  

Таку п. часто наз. камерою 
попереднього горіння. По суті 
невеликою камерою поперед-
нього горіння є також камера 
пускового запальника, яка ши-
роко застосов. в авіац. ГТД.  

П., які слугують для сумі-
шоутворення, що застосов. в 
деяких двигунах із займанням 
від стиснення, наз. передка-
мерними двигунами, а також у 
деяких рідинних ракетних дви-
гунах п. наз. форкамерою. 

ПРЕДКРЫЛОК, -лка, м. – 
профилированное подвижное 
или неподвижное крылышко, 
располож. перед носком крыла 
и обеспеч. обтекание крыла без 
срыва и увеличение его 
подъёмной силы до больших 
углов атаки. Подвижный п. в 
нерабочем положении вписан в 
основной профиль крыла. 

ПЕРЕДКРИЛОК, -лка, ч. – 
профільоване рухоме або неру-
хоме крильце, що розташов. 
перед носком крила і забезпеч. 
обтікання крила без зриву і 
збільшення його піднімальної 
сили до великих кутів атаки. 
Рухомий п. в неробочому стані 
вписаний в основний профіль 
крила. 

ПРЕДКРЫЛОК АВТО-
МАТИЧЕСКИЙ – подвижной 
предкрылок, открывающийся 
под воздействием возд. потока 
при достижении большого по-
ложительного угла атаки и ав-
томатически закрывающийся 
при его уменьшении.  

ПЕРЕДКРИЛОК АВТО-
МАТИЧНИЙ – рухомий пе-
редкрилок, що відкривається 
під впливом повітр. потоку при 
досягненні великого позитив-
ного кута атаки і автоматично 
закривається при його змен-
шенні. 
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ПРЕДКРЫЛОК КОНЦЕ-
ВОЙ – предкрылок, располо-
женный на конце крыла, в зоне 
расположения элерона. 

ПЕРЕДКРИЛОК КІНЦЕ-
ВИЙ – передкрилок, розташо-
ваний на кінці крила, у зоні 
розташування елерона. 

ПРЕДПОЛЁТНАЯ ПОД-
ГОТОВКА АТ – подготовка 
авиац. техники к конкретному 
полёту. П.п.АТ провод. в соот-
ветствии с плановой табл. по-
лётов непосредственно перед 
данным полётом и включает 
предполётный осмотр; про-
верку заправки горючим, мас-
лом, спец. жидкостями, газами 
и снаряжение самолёта боепри-
пасами; установку съёмного обо-
рудования; проверку работы 
авиац. двигателей, вооружения и 
др. агрегатов, механизмов и 
аппаратуры оборудования. 
П.п.АТ производ. технич. состав 
экипажа и специалисты. Про-
верку работы авиац. двигателей, 
настройку и проверку работы 
радио-, радиотехнич. и авиац. 
оборудования перед полётом 
самолёта производ. лётный 
состав, использ. данную аппа-
ратуру в полёте. 

ПЕРЕДПОЛЬОТНА ПІД-
ГОТОВКА АТ – підготовка 
авіац. техніки до конкретного 
польоту.  

П.п.АТ провод. відповідно 
до планової табл. польотів без-
посередньо перед даним 
польотом і включає перед-
польотний огляд; перевірку 
заправки пальним, маслом, 
спец. рідинами, газами і споря-
дження літака боєприпасами; 
встановлення знімного облад-
нання; перевірку роботи авіац. 
двигунів, озброєння та ін. агре-
гатів, механізмів і апаратури 
обладнання. П.п.АТ провод. 
техніч. склад екіпажу і фахівці. 
Перевірку роботи авіац. двигу-
нів, настройку та перевірку 
роботи радіо-, радіотехніч. і 
авіац. обладнання перед польо-
том літака здійсн. льотний 
склад, який використ. цю апа-
ратуру в польоті. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ШТОРМОВОЕ – прогноз 
опасного для авиации явления 
погоды, составляемый метео-
подразделением для аэродрома 
или маршрута полёта. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
ШТОРМОВЕ – прогноз не-
безпечного для авіації явища 
погоди, що складається метео-
підрозділом для аеродрому або 
маршруту польоту. 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 
МАГНИТОГИДРОДИНА-
МИЧЕСКИЙ – у-ство, пред-

ПЕРЕТВОРЮВАЧ МАГ-
НІТОГІДРОДИНАМІЧНИЙ – 
пр-рій, признач. для перетво-
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назнач. для преобразования не-
посредственного движения плаз-
мы (или электропроводящей 
жидкости) в магнитном поле в 
энергию электрич. тока или для 
ускорения плазмы с помощью 
электродинамич. сил за счёт 
потребления энергии от внеш-
него источника электропита-
ния. В первом случае электро-
динамич. силы тормозят дви-
жение плазмы, во втором – они 
его ускоряют или создают. 
П.м. использ. в качестве ос-
новного элемента электромаг-
нит. ракетного двигателя и одно-
го из основных элементов маг-
нитогидродинамич. генератора.  

рення безпосереднього руху 
плазми (або електропровідної 
рідини) в магнітному полі на 
енергію електрич. струму або 
для прискорення плазми за до-
помогою електродинаміч. сил 
за рахунок споживання енергії 
від зовнішнього джерела елек-
троживлення. У першому ви-
падку електродинаміч. сили 
гальмують рух плазми, в ін. – 
вони його прискорюють або 
створюють.  

П.м. використ. як основний 
елемент електромагніт. ракет-
ного двигуна і одного з основ-
них елементів магнітогідроди-
наміч. генератора. 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 
ТОКА – у-ство для преобразо-
вания электрич. тока одного 
рода в др. Напр., самолётный 
п.т. – это электромашина, в 
к-рой на одном валу установл. 
двигатель постоянного тока, 
работающий от бортовой сети, 
и генератор. 

ПЕРЕТВОРЮВАЧ СТРУ-
МУ – пр-рій для перетворення 
електрич. струму одного роду 
на ін. Напр., літаковий п.с. – це 
електромашина, у якій на од-
ному валу встановл. двигун 
постійного струму, що працює 
від бортової мережі, і гене-
ратор. 

ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРОТИ-
ВОВОЗДУШНОЙ ОБОРО-
НЫ (ПВО) – организационные 
мероприятия и боевые дейст-
вия авиации, радиоэлектрон-
ной борьбы и различных 
средств поражения СВ и ВМС 
по прорыву системы ПВО про-
тивника для выхода к задан-
ным целям и нанесения ударов 
по ним. Включает разведку 

ПОДОЛАННЯ ПРОТИ-
ПОВІТРЯНОЇ ОБОРОНИ 
(ППО) – організаційні заходи 
та бойові дії авіації, радіо-
електронної боротьби і різних 
засобів ураження СВ та ВМС із 
прориву системи ППО против-
ника для виходу до заданих 
цілей і завдання ударів по них. 
Включає розвідку системи 
ППО; вибір маршруту та засо-
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системы ПВО, выбор маршру-
та и средств РЭБ, радиоэлект-
ронное подавление системы 
управления ПВО; прикрытия 
боевых порядков авиац. частей 
и подразделений от атак истре-
бителей противника; блокиро-
вание его аэродромов; демон-
стративные и отвлекающие 
действия; тактич. способы дей-
ствий экипажей ЛА (обход р-нов 
ПВО противника, противора-
кетный, противозенитный и 
противоистребительный манёв-
ры); полёт в наиболее целесо-
образных боевых порядках на 
выгодных высотах и скорости с 
использ. рельефа местности и ме-
теоусловий, уничтожение сил и 
средств противника в полосе про-
лёта и в р-не боевых действий. 

бів РЕБ, радіоелектронне при-
душення системи керування 
ППО; прикриття бойових по-
рядків авіац. частин та підроз-
ділів від атак винищувачів 
противника; блокування його 
аеродромів; демонстративні та 
відволікаючі дії; тактичні спо-
соби дій екіпажів ЛА (обхід  
р-нів ППО противника, проти-
ракетний, протизенітний і про-
тивинищувальний маневри); 
політ у найбільш доцільних 
бойових порядках на вигідних 
висотах та швидкостях із вико-
рист. рельєфу місцевості та 
метеоумов, знищення сил та 
засобів противника у смузі 
прольоту та в р-ні бойових дій. 

ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРОТИ-
ВОРАКЕТНОЙ ОБОРОНЫ – 
комплекс мероприятий и бое-
вые действия, проводимые с 
целью снижения эфф-сти про-
тиворакетной обороны против-
ника во время нанесения уда-
ров по его объектах баллистич. 
ракетами. 

ПОДОЛАННЯ ПРОТИ-
РАКЕТНОЇ ОБОРОНИ – 
комплекс заходів і бойові дії, 
що проводяться для зниження 
еф-сті протиракетної оборони 
противника під час завдання 
ударів по його об’єктах баліс-
тич. ракетами. 

ПРЕЦЕССИЯ, -и, ж. – 
1. Движение оси вращения 
твёрдого тела, напр., главной 
оси гироскопа, под действием 
момента внешних сил. П. на-
правлена перпендикулярно при-
ложенной силе и происходит 
только во время её действия. 

ПРЕЦЕСІЯ, -ї, ж. – 1. Рух 
осі обертання твердого тіла, 
напр., головної осі гіроскопа, 
під дією моменту зовнішніх 
сил. П. спрямована перпенди-
кулярно прикладеній силі і 
відбувається лише під час її дії. 
2. В астрономії – рух осі обер-
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2. В астрономии – движение 
оси вращения Земли по кони-
ческой поверхности; ось кону-
са перпендикулярна к плоско-
сти земной орбиты; угол между 
осью составляет 23 27'. Период 
п. равен прим. 26 000 лет. 
Вследствие п. полюс мира пе-
ремещается между звёздами.  

тання Землі по конічній по-
верхні; вісь конуса перпенди-
кулярна до площини земної 
орбіти; кут між віссю стано-
вить 23 27'.  

Період п. дорівнює прибл. 
26 000 років. Унаслідок п. по-
люс світу переміщується між 
зірками. 

ПРЕЦЕССИЯ ОРБИТЫ – 
равномерное вращение плос-
кости орбиты спутника относи-
тельно земной оси под влияни-
ем нецентральности поля зем-
ного тяготения. Скорость пре-
цессии во многом зависит от 
наклонения орбиты. 

ПРЕЦЕСІЯ ОРБІТИ – рів-
номірне обертання площини 
орбіти супутника відносно зем-
ної осі під впливом нецент-
ральності поля земного тяжін-
ня. Швидкість прецесії багато в 
чому залежить від нахилу орбіти. 

ПРИАЭРОДРОМНАЯ 
(ПРИВЕРТОДРОМНАЯ) 
ТЕРРИТОРИЯ – ограничен-
ная регламентированными раз-
мерами местность вокруг аэро-
дрома (вертодрома), для к-рой 
установл. спец. требования к 
размещ. различных объектов, а 
их высотное положение конт-
ролируют исходя из условий 
безопасности взлёта и захода 
на посадку возд. судов. 

ПРИАЕРОДРОМНА 
(ПРИВЕРТОДРОМНА) ТЕ-
РИТОРІЯ – обмежена регла-
ментованими розмірами місце-
вість навколо аеродрому (вер-
тодрому), для якої встановл. 
спец. вимоги до розташув. різ-
них об’єктів, а їх висотне по-
ложення контролюють виходя-
чи з умов безпеки зльоту та 
заходу на посадку повітр. 
суден. 

ПРИБОР АВТОМАТИ-
ЧЕСКОГО РАСКРЫТИЯ ЗАМ-
КА ПРИВЯЗНЫХ РЕМНЕЙ – 
спец. прибор, предназнач. для 
автоматич. освобождения лёт-
чика от привязных ремней си-
денья на самолёте, оборуд. ка-
тапультным у-ством. Принцип 
работы прибора основан на 
примен. часового механизма.  

ПРИЛАД АВТОМАТИЧ-
НОГО РОЗКРИТТЯ ЗАМКА 
ПРИВ’ЯЗНИХ ПАСІВ – спец. 
прилад, признач. для автома-
тич. звільнення льотчика від 
прив’язних пасів сидіння в лі-
таку, облад. катапультним пр-
роєм. Принцип роботи приладу 
ґрунтується на застосув. го-
динникового механізму. 
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ПРИБОР ДЕВИАЦИОН-
НЫЙ – приспособл., укреп-
ляемое на корпусе магнитного 
компаса (датчика) для создания 
дополнительных магнитных 
полей с целью компенсации 
магнитной девиации. 

ПРИЛАД ДЕВІАЦІЙНИЙ – 
пристосув., що закріплюється 
на корпусі магнітного компаса 
(датчика) для створення додат-
кових магнітних полів з метою 
компенсації магнітної девіації. 

ПРИБОР ДИСТАНЦИОН-
НЫЙ ПАРАШЮТНЫЙ – 
у-ство, примен. на грузовом 
парашюте и служащее для его 
раскрытия через определённое 
время после отделения груза от 
самолёта. 

ПРИЛАД ДИСТАНЦІЙ-
НИЙ ПАРАШУТНИЙ –  
пр-рій, який застосов. на ван-
тажному парашуті і слугує для 
його розкриття через певний 
час після відокремлення ван-
тажу від літака. 

ПРИБОР ДЫМОВОЙ 
АВИАЦИОННЫЙ – спец. 
резервуар с выпускным клапа-
ном для постановки дымовых 
завес с летящего самолёта; он 
снаряжается дымообразующей 
жидкостью, к-рая, попадая в 
атмосферу через распылитель в 
виде мельчайших капелек, соз-
даёт дымовое облако.  

ПРИЛАД ДИМОВИЙ 
АВІАЦІЙНИЙ – спец. резер-
вуар з випускним клапаном для 
встановл. димових завіс з літа-
ка, що летить; він споряджа-
ється димоутворювальною рі-
диною, яка, потрапляючи в ат-
мосферу через розпилювач у 
вигляді найдрібніших крапли-
нок, створює димову хмару. 

ПРИБОР КИСЛОРОД-
НЫЙ БОРТОВОЙ – дыха-
тельный прибор с регулиров-
кой поступления кислорода из 
кислородн. бортовой сети под 
кислородн. маску. 

ПРИЛАД КИСНЕВИЙ 
БОРТОВИЙ – дихальний при-
лад з регулюванням надхо-
дження кисню з киснев. борто-
вої мережі до киснев. маски. 

ПРИБОР КИСЛОРОД-
НЫЙ ПАРАШЮТНЫЙ – 
у-ство, предназнач. для обес-
печ. питания кислородом чело-
века при прыжке с парашютом 
с большой высоты. П.к.п. мо-
жет использ. экипаж также при 
снижении на самолёте в случае 
отказа в работе бортовой кис-
лород. системы. 

ПРИЛАД КИСНЕВИЙ 
ПАРАШУТНИЙ – пр-рій, 
признач. для забезпеч. киснем 
людини при стрибку з парашу-
том з великої висоти.  

П.к.п. може використ. екі-
паж також при зниженні літака 
в разі відмови бортової киснев. 
системи. 
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ПРИБОР МОМЕНТНЫЙ – 
см. Весы аэродинамические. 

ПРИСТРІЙ МОМЕНТ-
НИЙ – див. Ваги аеродинамічні. 

ПРИБОР ПОЛУПРОВОД-
НИКОВЫЙ ТЕНЗОЭЛЕКТ-
РИЧЕСКИЙ – прибор, пред-
назнач. для преобразования 
механич. деформаций в элект-
рич. импульсы. 

ПРИЛАД НАПІВПРОВІД-
НИКОВИЙ ТЕНЗОЕЛЕКТ-
РИЧНИЙ – прилад, признач. 
для перетворення механіч. де-
формацій на електрич. ім-
пульси. 

ПРИБОРЫ АВИАЦИОН-
НЫЕ – приборы, устанавл. на 
борту самолёта. По назнач. п.а. 
подраздел. на пилотажные (ука-
затель поворота и скольжения, 
авиагоризонт, вариометр), пи-
лотажно-навигац. (компас, ука-
затель скорости, высотомер, 
часы, визиры и др.) и приборы 
контроля работы силовых у-вок 
(термометры, расходомеры и 
т. д.). По принципу действия 
п.а. подраздел. на магнитные, 
гироскопич., радиотехнич., аст-
роном., манометрич., инерци-
альные и комбинир. По месту 
установки различают совме-
щённые и дистанц. п.а.  

ПРИЛАДИ АВІАЦІЙНІ – 
прилади, що встановл. на борту 
літака. За признач. п.а. поділ. 
на пілотажні (покажчик пово-
роту і ковзання, авіагоризонт, 
варіометр), пілотажно-навігац. 
(компас, покажчик швидкості, 
висотомір, годинник, візири 
тощо) і прилади контролю ро-
боти силових у-вок (термо-
метри, витратоміри і т. ін.).  

За принципом дії п.а. поділ. 
на магнітні, гіроскопічн., радіо-
техніч., астроном., маномет-
рич., інерціальні та комбінов.  

За місцем установл. роз-
різняють суміщені та дистанц. 
п.а. 

ПРИБОРЫ АЭРОЛОГИ-
ЧЕСКИЕ – приборы для изме-
рения метеоэлементов на раз-
личных высотах в свободной 
атмосфере: метеорографы, ра-
диозонды, шар-пилоты, аэро-
логич. теодолиты, радиотеодо-
литы и др. 

ПРИЛАДИ АЕРОЛО-
ГІЧНІ – прилади для вимі-
рювання метеоелементів на 
різних висотах у вільній атмо-
сфері: метеорографи, радіо-
зонди, куле-пілоти, аерологіч. 
теодоліти, радіотеодоліти та ін. 

ПРИБОРЫ ГИРОСКО-
ПИЧЕСКИЕ – измерительные 
и регулирующие приборы, в 
к-рых использ. свойства гиро-

ПРИЛАДИ ГІРОСКО-
ПІЧНІ – вимірювальні і регу-
люючі прилади, у яких вико-
рист. властивості гіроскопа 
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скопа см.; примен. в авиации, 
артиллерии и морском флоте 
(гирокомпас, авиагоризонт, 
автопилот и др.).  

див.; застосов. в авіації, арти-
лерії і морському флоті (гіро-
компас, авіагоризонт, автопі-
лот й ін.). 

ПРИБОРЫ ДИСТАН-
ЦИОННЫЕ – авиац. приборы, 
у к-рых датчик (чувствитель-
ный элемент) и указатель уста-
новл. на нек-ром расстоянии 
друг от друга. 

ПРИЛАДИ ДИСТАН-
ЦІЙНІ – авіац. прилади, у яких 
датчик (чутливий елемент) і 
покажчик встановл. на деякій 
відстані один від одного. 

ПРИКРЫТИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ – 
мероприятия, проводимые ко-
мандованием пограничных 
войск и операт. командований, 
к-рые направлены на отраже-
ние или ослабление ударов 
противника с суши, моря и 
воздуха, обеспеч. благоприят-
ных условий для развёртыва-
ния войск и ведения ими бое-
вых действий, на запрет про-
рыва через границу агентуры, 
диверсионно-разведывательных и 
др. спец. сил противника, а 
также террористических групп 
и бандитских формирований. 

ПРИКРИТТЯ ДЕРЖАВ-
НОГО КОРДОНУ – заходи, 
що проводяться командуван-
ням прикордонних військ і 
операт. командувань, спрямо-
вані на відбиття або послаб-
лення ударів противника з су-
ші, моря та повітря, забезпеч. 
сприятливих умов для розгор-
тання військ і ведення ними 
бойових дій, на заборону про-
риву через кордон агентури, 
диверсійно-розвідувальних й 
ін. спец. сил противника, а та-
кож терористичних груп і бан-
дитських формувань. 

ПРИЦЕЛЬНО-НАВИГА-
ЦИОННАЯ СИСТЕМА – 
функционально связанное бор-
товое оборудование пилоти-
руемого ЛА, предназнач. для 
автоматизированного решения 
боевых и навигац. задач. П.-н.с. 
обеспеч. дополнительное ма-
неврирование перед атакой 
цели, бомбометание, пуск ра-
кет, стрельбу из пушек и тому 

ПРИЦІЛЬНО-НАВІГА-
ЦІЙНА СИСТЕМА – функ-
ціонально зв’язане бортове об-
ладнання пілотованого ЛА, яке 
признач. для автоматизованого 
вирішення бойових та навігац. 
завдань. П.-н.с. забезпеч. до-
даткове маневрування перед 
атакою цілі, бомбометання, 
пуск ракет, стрільбу з гармат 
тощо. Навігац. завданнями є 
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подобное. Навигац. задачами 
явл. вывод ЛА в заданный р-н, 
обеспеч. безопасности полётов 
на малых высотах, посадки ЛА 
и др. Автоматизация решения 
боевых и навигац. задач дости-
гается примен. бортовых ЭВМ. 

виведення ЛА в заданий р-н, 
забезпеч. безпеки польотів на 
малих висотах, посадки ЛА та 
ін. Автоматизація вирішення 
бойових та навігац. завдань 
досягається застосув. бортових 
ЕОМ. 

ПРОЕКЦИИ ПРОИЗ-
ВОЛЬНЫЕ – картографич. 
проекции, к-рые не обладают 
свойствами ни равноугольных, 
ни равнопромежуточных, ни 
равновеликих проекций. П.п. 
примен. для составления карт, 
позволяющих производ. изме-
рение направлений (углов) и 
расстояний с минимально воз-
можными искажениями. В п.п. 
(видоизмененной поликоничес-
кой проекции) составлены ши-
роко распространённые в авиа-
ции карты масштабов 
1:1 000 000 и 1: 2 000 000. 

ПРОЕКЦІЇ ДОВІЛЬНІ – 
картографіч. проекції, які не 
мають властивостей ні рівно-
кутних, ні рівнопроміжних, ні 
рівновеликих проекцій.  

П.д. використ. для створен-
ня карт, які дозволяють здійсн. 
вимірювання напрямків (кутів) 
і відстаней з мінімально мож-
ливими спотвореннями.  

В п.д. (видозміненій полі-
конічній проекції) складено 
поширені в авіації карти масш-
табів 1:1 000 000 і 1:2 000 000. 

ПРОЕКЦИИ ЦИЛИНД-
РИЧЕСКИЕ – картографич. 
проекции, в к-рых поверхность 
земного шара сначала изобра-
жается на боковой панели по-
верхности цилиндра, а затем 
разворачивается на плоскость. 
В зависимости от расположе-
ния оси цилиндра относитель-
но оси вращения Земли разли-
чают норм. (ось цилиндра сов-
падает с осью вращения Зем-
ли), поперечные (ось цилиндра 
перпендикулярна оси враще-
ния Земли) и косые п.ц. (ось 

ПРОЕКЦІЇ ЦИЛІНД-
РИЧНІ – картографічні проек-
ції, у яких поверхня земної кулі 
спочатку зображується на біч-
ній панелі поверхні циліндра, а 
після того розгортається на 
площину.  

Залежно від розташування 
осі циліндра відносно осі обер-
тання Землі розрізняють норм. 
(вісь циліндра збігається з віс-
сю обертання Землі), поперечні 
(вісь циліндра перпендикуляр-
на до осі обертання Землі) і 
навскісні п.ц. (вісь обертання 
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цилиндра располож. под про-
извольным углом к оси враще-
ния Земли). Норм. равно-
угольные п.ц. (меркаторские) 
широко примен. для состав-
ления морских карт. В равно-
угольной поперечной п.ц. (Га-
усса) составлены карты мас-
штаба 1: 500 000 и крупнее. 
В косых равноугольных п.ц. 
составлены карты масштаба 
1:3000 000 и 1:4000 000, пред-
назнач. для дальних полётов 
(перелётов). 

розташов. під довільним кутом 
до осі обертання Землі).  

Норм. рівнокутні п.ц. (мер-
каторські) широко використ. 
для складання морських карт.  

В рівнокутній поперечній 
п.ц. (Гаусса) складено карти 
масштабу 1:500 000 і більші.  

У навскісних рівнокутних 
п.ц. складено карти масштабу 
1:3000 000 і 1:4000 000, при-
значені для дальніх польотів 
(перельотів). 

ПРОЕКЦИЯ МЕРКА-
ТОРСКАЯ – см. Проекции 
цилиндрические. 

ПРОЕКЦІЯ МЕРКА-
ТОРСЬКА – див. Проекції 
циліндричні. 

ПРОЖЕКТОР ОБЛАЧ-
НЫЙ – метеорологич. прибор 
для измерения высоты облаков. 
В метеоподразделениях при-
мен. световой импульсный из-
меритель, позволяющий изме-
рять высоту облаков нижнего 
яруса днём и ночью. Принцип 
действия п.о. основан на изме-
рении времени прохождения 
световым импульсом расстоя-
ния от излучателя до нижней 
границы облаков и отражённо-
го импульса до приёмника с 
фотоэлементом. П.о. наз. также 
светолокатором. 

ПРОЖЕКТОР ХМАРНИЙ – 
метеорологіч. прилад для вимі-
рювання висоти хмар. У метео-
підрозділах застосов. світловий 
імпульсний вимірювач, що до-
зволяє вимірювати висоту хмар 
нижнього ярусу вдень і вночі. 

Принцип дії п.х. ґрунтуєть-
ся на вимірюванні часу прохо-
дження світловим імпульсом 
відстані від випромінювача до 
нижньої межі хмар і відбитого 
імпульсу до приймача з фото-
елементом.  

П.х. наз. також світлоло-
катором. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
КОМПРЕССОРА УДЕЛЬНАЯ – 
отношение весового расхода 
воздуха через компрессор к 
лобовой площади компрессора.

ПРОДУКТИВНІСТЬ 
КОМПРЕСОРА ПИТОМА – 
відношення вагової витрати 
повітря через компресор до 
лобової площі компресора.  
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ПРОКАЧКА МАСЛА ЧЕ-
РЕЗ ДВИГАТЕЛЬ (ПРОКАЧ-
КА МАСЛА) – кол-во масла, 
прокачиваемого с помощью 
нагнетательного масляного на-
соса через систему смазки дви-
гателя за ед. времени.  

ПРОКАЧУВАННЯ МАС-
ЛА ЧЕРЕЗ ДВИГУН (ПРО-
КАЧУВАННЯ МАСЛА) –  
к-сть масла, що прокачується 
за допомогою нагнітального 
масляного насоса через систему 
змащування двигуна за од. часу. 

ПРОКЛАДКА ОБРАТ-
НАЯ – способ опред. местопо-
ложения фактич. линии пути 
самолёта. Исходными элемен-
тами для п.о. явл. фактич. на-
чальная и конечная точки по-
лёта и путевое время по участ-
кам маршрута. 

ПРОКЛАДКА ЗВОРОТ-
НА – спосіб визнач. місцеполо-
ження фактич. лінії шляху лі-
така. Вихідними елементами 
для п.з. є фактич. початкова та 
кінцева точки польоту та шля-
ховий час за відрізками марш-
руту. 

ПРОРЫВ ОБОРОНЫ – 
способ наступательных дейст-
вий, к-рые направлены на соз-
дание брешей в подготовлен-
ных оборонительных рубежах 
(полосах, позициях), занятых 
войсками с целью последую-
щего развития наступления в 
глубину и манёвра в сторону 
флангов. 

ПРОРИВ ОБОРОНИ – 
спосіб наступальних дій, які 
спрямовані на створення про-
ломів у підготовлених оборон-
них рубежах (смугах, позиці-
ях), зайнятих військами для 
подальшого розвитку наступу в 
глибину і маневру в бік  
флангів. 

ПРОСТРАНСТВО СЖА-
ТИЯ – употребляемое иногда 
название камеры сжатия. 

ПРОСТІР СТИСНЕННЯ – 
вживана іноді назва камери 
стиску. 

ПРОТЕКТОР, -а, м. (в тех-
нике) – защитное приспособл. 
в различных у-ствах и деталях, 
напр., п. топливного бака са-
молёта, п. покрышки колеса, 
антикоррозионный п. 

ПРОТЕКТОР, -а, ч. (у тех-
ніці) – захисне пристосув. в 
різних пр-роях і деталях, напр., 
п. паливного бака літака, п. 
покришки колеса, антико-
розійний п. 

ПРОТЕКТОР ТОПЛИВ-
НОГО БАКА – спец. оболочка 
или слой на стенках топливно-
го бака, предохраняющий топ-

ПРОТЕКТОР ПАЛИВ-
НОГО БАКА – спец. оболонка 
або шар на стінках паливного 
бака, що запобігає витіканню 
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ливо от вытекания при пора-
жении бака пулями. Обычно в 
качестве протектора использ. ма-
териалы, сильно набухающие 
при действии на них топлива. 

палива при ураженні бака ку-
лями.  

Зазвичай як протектор ви-
корист. матеріали, що сильно 
набухають під дією палива. 

ПРОТЕКТОРЫ МЕХА-
НИЧЕСКОГО ПРОТИВО-
ОБЛЕДЕНИТЕЛЯ – резино-
вые полосы с надувными возд. 
камерами в них, закреплённые 
на поверхностях самолёта, под-
вергающихся обледенению. 

ПРОТЕКТОРИ МЕХА-
НІЧНОГО ПРОТИОБЛІД-
НЮВАЧА – гумові смуги з 
надувними повітр. камерами в 
них, закріплені на поверхнях 
літака, що зазнають обмерзання. 

ПРОТИВОВЕРТОЛЁТ-
НАЯ ОБОРОНА – комплекс 
организационных мероприятий 
и боевых действий, к-рые осущ. 
во всех видах боевых действий 
и операций, при передвижении 
и расположении войск на месте 
с целью выявления и пораже-
ния вертолётов противника. 

ПРОТИВЕРТОЛЬОТНА 
ОБОРОНА – комплекс органі-
заційних заходів і бойових дій, 
які здійсн. у всіх видах бойо-
вих дій та операцій, під час пе-
ресування та розташування 
військ на місці для виявлення і 
ураження вертольотів против-
ника. 

ПРОТИВНИК, -а, м. – наз-
вание воюющего государства 
(коалиции государств) по от-
ношению к государству, про-
тивостоящему в войне, общее 
название вражеских войск. 

ПРОТИВНИК, -а, ч. – наз-
ва воюючої держави (коаліції 
держав) щодо держави, яка 
протистоїть у війні, загальна 
назва ворожих військ. 

ПРОТИВОВЕС, -а, м. – 
1. В поршневом авиац. двигате-
ле – масса, располагаемая на 
нек-ром расстоянии от оси 
вращения коленчатого вала и 
развивающая при вращении 
центробежную силу, к-рая 
уменьшает нагрузку, дейст-
вующую на коренной подшип-
ник вала. 2. У возд. винта – 
груз, прикрепляемый на крон-

ПРОТИВАГА, -и, ж. –  
1. У поршневому авіац. двигуні – 
маса, розташована на деякій 
відстані від осі обертання ко-
лінчастого вала, що розвиває 
при обертанні відцентрову си-
лу, яка зменшує навантаження, 
що діє на корінний підшипник 
вала. 2. У повітр. гвинта – ван-
таж, що кріпиться на крон-
штейні до кореня лопаті та 
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штейне к корню лопасти и рас-
полагаемый так, чтобы при 
вращении винта центробежная 
сила, действующая на груз, 
стремилась переставить лопас-
ти на больший шаг. П. наз. 
также противовесом лопасти. 

розташований так, щоб при 
обертанні гвинта відцентрова 
сила, яка діє на вантаж, нама-
галася переставити лопаті на 
більший крок.  

П. наз. також противагою 
лопаті. 

ПРОТИВОВОЗДУШНАЯ 
ОБОРОНА – комплекс меро-
приятий, сил и средств и дейст-
вий по отражению возд. напа-
дения противника и защиты 
государственных объектов и 
населения от ударов с воздуха. 

ПРОТИПОВІТРЯНА 
ОБОРОНА – комплекс захо-
дів, сил та засобів і дій щодо 
відбиття повітр. нападу про-
тивника і захисту державних 
об’єктів і населення від ударів 
з повітря. 

ПРОТИВОВОЗДУШНАЯ 
ОБОРОНА ВОЙСК – ком-
плекс организационных меро-
приятий и боевые действия, 
к-рые организуются во всех 
видах боя и операции, во время 
передвижения и расположение 
войск на месте с целью отра-
жения возд. нападения против-
ника, прикрытия группировок 
своих войск и важных объек-
тов тыла от ударов с воздуха. 

ПРОТИПОВІТРЯНА 
ОБОРОНА ВІЙСЬК – ком-
плекс організаційних заходів і 
бойові дії, які організовуються 
у всіх видах бою і операції, під 
час пересування і розташуван-
ня військ на місці для відбиття 
повітр. нападу противника, 
прикриття угруповань своїх 
військ і найважливіших об’єк-
тів тилу від ударів з повітря. 

ПРОТИВОВОЗДУШНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ – совокупность 
согласованных по целям, зада-
чам, месту и времени возд. сра-
жений, боёв и ударов, проводи-
мых по единому замыслу и 
плану для отражения и срыва 
возд. наступательной операции 
противника на соответств. стра-
тегич. возд.-космич. направле-
нии (одном или нескольких 
возд. операц. направлениях). 

ПРОТИПОВІТРЯНА 
ОПЕРАЦІЯ – сукупність уз-
годжених за метою, завдан-
нями, місцем і часом повітр. 
битв, боїв і ударів, що здійсн. 
за єдиним замислом і планом 
для відбиття і зриву повітр. 
наступальної операції против-
ника на відповідн. стратегіч. 
повітр.-косміч. напрямку (од-
ному або декількох повітр. 
операц. напрямках). 
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ПРОТИВОВОЗДУШНЫЙ 
БОЙ – бой соединений, час-
тей, подразделений проти-
вовозд. обороны для уничтоже-
ния возд. противника самостоя-
тельно или вместе с истреби-
тельной авиацией, блокировка 
и изоляция любого военного 
объекта с целью дальнейшего 
его уничтожения или захвата 
во время ведения боевых дей-
ствий тактич. уровня. 

ПРОТИПОВІТРЯНИЙ 
БІЙ – бій з’єднань, частин, 
підрозділів протиповітр. оборо-
ни для знищення повітр. про-
тивника самостійно або разом 
із винищувальною авіацією, 
блокування та ізоляція будь-
якого військового об’єкта для 
подальшого його знищення або 
захоплення під час ведення 
бойових дій тактич. рівня.  

ПРОТИВОДЕСАНТНАЯ 
ОБОРОНА – вид обороны, 
к-рая представ. собой оборону 
побережья общевойсковыми 
объединениями (соединениями) 
во взаимодействии с военно-
морскими и возд. силами с це-
лью сдерживания высадки 
морского и возд. десантов про-
тивника. 

ПРОТИДЕСАНТНА ОБО-
РОНА – вид оборони узбе-
режжя загальновійськовими 
об’єднаннями (з’єднаннями) у 
взаємодії з військово-морсь-
кими і повітр. силами для 
стримування висадки морсь-
кого і повітр. десантів против-
ника. 

ПРОТИВОДЕСАНТНАЯ 
ОПЕРАЦИЯ – форма военных 
действий, представ. собой сово-
купность согласованных по це-
лям, задачам, месту и времени 
боевых действий объединений, 
соединений и частей СВ, ВМС, 
ВС, проводимых по единому 
замыслу и плану с целью недо-
пущения вторжения противни-
ка с моря, срыва (отражения) 
высадки его морских и возд. 
десантов, содержание участка 
побережья, к-рый охраняется. 

ПРОТИДЕСАНТНА ОПЕ-
РАЦІЯ – форма воєнних дій, 
що є сукупністю узгоджених за 
метою, завданням, місцем і ча-
сом бойових дій об’єднань, 
з’єднань і частин СВ, ВМС, 
ПС, що проводяться за єдиним 
замислом і планом для недо-
пущення вторгнення против-
ника з моря, зриву (відбиття) 
висадки його морських і по-
вітр. десантів, утримання ді-
лянки узбережжя, яка охороня-
ється.  

ПРОТИВОДЕСАНТНЫЙ 
РЕЗЕРВ – общевойсковое под-

ПРОТИДЕСАНТНИЙ РЕ-
ЗЕРВ – загальновійськовий 
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разделение, предназнач. для 
борьбы с возд. десантами. На-
значается из подразделений, 
к-рые действуют во втором 
эшелоне (общевойсковом ре-
зерве) соединения (части). 

підрозділ, признач. для бо-
ротьби з повітр. десантами. 
Призначається з підрозділів, 
які діють у другому ешелоні 
(загальновійськовому резерві) 
з’єднання (частини). 

ПРОТИВОЛОДОЧНАЯ 
АВИАЦИЯ – составная часть 
морской авиации ВМС страны, 
предназнач. для поиска, обна-
ружения, слежения и уничто-
жения подводных лодок про-
тивника, постановки минных 
заграждений, ведения возд. 
разведки, поиска и уничтоже-
ния подводных диверсионных 
сил и средств и др.; оснащена 
самолётами (самолётами-амфи-
биями) и вертолётами берего-
вого и корабельного бази-
рования. 

ПРОТИЧОВНОВА АВІА-
ЦІЯ – складова морської авіа-
ції ВМС країни, признач. для 
пошуку, виявлення, стеження і 
знищення підводних човнів 
противника, поставлення мін-
них загороджень, ведення по-
вітр. розвідки, пошуку і зни-
щення підводних диверсійних 
сил і засобів тощо; оснащена 
літаками (літаками-амфібіями) 
і вертольотами берегового та 
корабельного базування.  

ПРОТИВОЛОДОЧНАЯ 
ОБОРОНА – комплекс мер и 
действий, предпринимаемых с 
целью недопущения ударов под-
водных лодок противника раке-
тами и торпедным оружием по 
кораблям (транспорту) соеди-
нений (конвоя) при переходе 
морем или в пунктах стоянки. 

ПРОТИЧОВНОВА ОБО-
РОНА – комплекс заходів і 
дій, вжитих для недопущення 
ударів підводних човнів про-
тивника ракетами і торпедною 
зброєю по кораблях (транс-
порту) з’єднань (конвою) під 
час переходу морем або в  
пунктах стоянки. 

ПРОТИВОМИННАЯ 
ОБОРОНА – комплекс спец. 
мероприятий и действий, осущ. 
ВМС с целью обеспеч. безо-
пасности кораблей (транспор-
тов) и соединений кораблей 
(конвоя) от подрыва на минах 
во время перехода морем. 

 

ПРОТИМІННА ОБО-
РОНА – комплекс спец. захо-
дів і дій, які здійсн. ВМС для 
забезпеч. безпеки кораблів 
(транспортів) і з’єднань кораб-
лів (конвою) від підриву на 
мінах під час переходу морем. 
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ПРОТИВООБЛЕДЕНИ-
ТЕЛЬ, -я, м. – у-ство на само-
лёте для предупреждения и 
удаления обледенения. П. час-
то наз. антиобледенителем. 

ПРОТИОБЛІДНЮВАЧ, –
а, ч. – прилад на літаку для за-
побігання і видалення обмер-
зання. П. часто наз. антиоблід-
нювачем. 

ПРОТИВООБЛЕДЕНИ-
ТЕЛЬ ВОЗДУШНО-ТЕПЛО-
ВОЙ – противообледенитель, 
основанный на принципе ис-
польз. тепла от к.-н. источника. 
П.в.-т. наз. ещё термич. анти-
обледенителем. 

ПРОТИОБЛІДНЮВАЧ 
ПОВІТРЯНО-ТЕПЛОВИЙ – 
протиобліднювач, дія якого 
ґрунтується на принципі вико-
рист. тепла від будь-якого дже-
рела. П.п.-т. наз. ще терміч. 
антиобліднювачем. 

ПРОТИВООБЛЕДЕНИ-
ТЕЛЬ ЖИДКОСТНЫЙ – 
противообледенитель, дейст-
вие к-рого основано на смачи-
вании незамерзающей жид-
костью (антифризом) частей 
самолёта, подвергающихся об-
леденению. П.ж. наз. ещё хи-
мич. и химико-жидкостным.  

ПРОТИОБЛІДНЮВАЧ 
РІДИННИЙ – протиоблідню-
вач, дія якого ґрунтується на 
змочуванні незамерзаючою 
рідиною (антифризом) частин 
літака, що зазнають обмер-
зання.  

П.р. наз. ще хіміч. і хіміко-
рідинним. 

ПРОТИВООБЛЕДЕНИ-
ТЕЛЬ МЕХАНИЧЕСКИЙ – 
противообледенитель, основан-
ный на принципе разрушения 
льда механич. способом, напр. 
посредством протекторов. П.м. 
наз. ещё пневматич.  

ПРОТИОБЛІДНЮВАЧ 
МЕХАНІЧНИЙ – протиоблід-
нювач, дія якого ґрунтується 
на принципі руйнування льоду 
механіч. способом, напр. за 
допомогою протекторів. П.м. 
наз. ще пневматич. 

ПРОТИВООБЛЕДЕНИ-
ТЕЛЬ ПНЕВМАТИЧЕС-
КИЙ – см. Противообледени-
тель жидкостный.  

ПРОТИОБЛІДНЮВАЧ 
ПНЕВМАТИЧНИЙ – див. 
Протиобліднювач рідинний.  

ПРОТИВООБЛЕДЕНИ-
ТЕЛЬ ХИМИЧЕСКИЙ, ХИ-
МИКО-ЖИДКОСТНЫЙ – 
см. Противообледенитель 
жидкостный. 

 

ПРОТИОБЛІДНЮВАЧ 
ХІМІЧНИЙ, ХІМІКО-РІДИН-
НИЙ – див. Протиобліднювач 
рідинний. 
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ПРОТИВООБЛЕДЕНИ-
ТЕЛЬ ЭЛЕКТРОТЕРМИ-
ЧЕСКИЙ – противообле-
денитель, основанный на 
принципе обогрева электро-
энергией токопроводящих по-
крытий термоэлементов.  

ПРОТИОБЛІДНЮВАЧ 
ЕЛЕКТРОТЕРМІЧНИЙ – 
протиобліднювач, дія якого 
ґрунтується на принципі обі-
грівання електроенергією стру-
мопровідних покриттів термо-
елементів. 

ПРОТИВОРАКЕТНАЯ 
ОБОРОНА – комплекс сил и 
средств, а также мероприятия и 
боевые действия, проводимые 
с целью отражения ракетно-
ядерного удара противника пу-
тём поражения его баллистич. 
ракет или их головных частей 
на траектории полёта. 

ПРОТИРАКЕТНА ОБО-
РОНА – комплекс сил та засо-
бів, а також заходи і бойові дії, 
які проводяться для відбиття 
ракетно-ядерного удару про-
тивника шляхом ураження  
його балістич. ракет або їх го-
ловних частин на траєкторії 
польоту. 

ПРОТИВОСТОЯНИЯ 
ПЛАНЕТ – положения внеш-
них планет на небесной сфере, 
в к-рых они видны в направ-
лении, противоположном Солн-
цу. В это время планеты нахо-
дятся ближе всего к Земле и 
поэтому имеют наибольший 
видимый диаметр и наиболь-
шую яркость. Вблизи противо-
стояния внешние планеты вид-
ны всю ночь. 

ПРОТИСТОЯННЯ ПЛА-
НЕТ – положення зовнішніх 
планет на небесній сфері, у 
яких їх видно в напрямку, про-
тилежному Сонцю.  

У цей час планети перебу-
вають найближче до Землі і 
тому мають найбільший види-
мий діаметр і найбільшу яскра-
вість.  

Поблизу протистояння зов-
нішні планети видно всю ніч. 

ПРОТИВОТАНКОВАЯ 
ОБОРОНА – комплекс орга-
низационных мероприятий и 
боевые действия войск, прово-
димых с целью отражения атак 
танков и др. бронированных 
средств противника и их унич-
тожения. 

ПРОТИТАНКОВА ОБО-
РОНА – комплекс органі-
заційних заходів і бойові дії 
військ, що проводяться для 
відбиття атак танків та ін. бро-
ньованих засобів противника 
та їх знищення. 

ПРОТИВОТАНКОВЫЙ 
РЕЗЕРВ – части (подразделе-

ПРОТИТАНКОВИЙ РЕ-
ЗЕРВ – частини (підрозділи) 
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ния) противотанковой артилле-
рии и др. противотанковых 
средств, находящихся в непос-
редственном подчинении об-
щевойскового командира и 
предназнач. для борьбы с тан-
ками и бронированными сред-
ствами противника при усиле-
нии обороны на важных на-
правлениях в ходе боевых дей-
ствий. Элемент боевого поряд-
ка (операт. построения) войск. 

протитанкової артилерії й ін. 
протитанкових засобів, які без-
посередньо підпорядковуються 
загальновійськовому команди-
ру і признач. для боротьби з 
танками та броньованими за-
собами противника при підси-
ленні оборони на важливих 
напрямках у ході бойових дій. 

Елемент бойового порядку 
(операт. шикування) військ. 

ПРОТОН, -а, м. – положи-
тельно заряженная элементар-
ная частица, заряд к-рой по 
абс. величине равен заряду 
электрона, а масса равна 
1,67о10–24 г, т. е. прим. в 1840 
раз больше массы электрона. 
П. входят в состав атомных 
ядер всех химич. элементов. 
Внутри атомного ядра при бе-
та-распаде п. превращается в 
нейтрон, позитрон и нейтрино. 
В свободном состоянии п. 
встречаются в космич. лучах. 

ПРОТОН, -а, ч. – позитиво 
заряджена елементарна частин-
ка, заряд якої за абс. величи-
ною дорівнює заряду електро-
на, а маса дорівнює 1,67о10–24 г, 
тобто прибл. у 1840 разів біль-
ше від маси електрона. П. вхо-
дять до складу атомних ядер 
усіх хіміч. елементів. Усереди-
ні атомного ядра при бета-
розпаді п. перетворюється на 
нейтрон, позитрон і нейтрино. 
У вільному стані п. трапляють-
ся в косміч. променях. 

ПРОФИЛИ ДЛЯ БОЛЬ-
ШИХ ДОЗВУКОВЫХ СКО-
РОСТЕЙ (СКОРОСТНЫЕ) – 
профили крыла самолёта, ле-
тающего с большими дозвуко-
выми скоростями. Особеннос-
ти формы таких профилей по 
сравнению с обычными, клас-
сич., профилями след.: мень-
шие относительная толщина и 
относительная вогнутость, сдви-
нутая назад макс. толщина про-

ПРОФІЛІ ДЛЯ ВЕЛИКИХ 
ДОЗВУКОВИХ ШВИДКОС-
ТЕЙ (ШВИДКІСНІ) – профілі 
крила літака, що літає з вели-
кими дозвуковими швидкостя-
ми.  

Особливості форми таких 
профілів порівняно зі звичай-
ними, класич., профілями такі: 
менші відносна товщина і від-
носна вгнутість, зсунута назад 
макс. товщина профілю (прибл. 
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филя (прим. 50 % хорды от пе-
редней кромки) и более тонкий 
носок профиля. Скоростные про-
фили дают возможность полу-
чить большее критич. число М 
и меньшее лобовое сопротив-
ление в закритич. области. 

50 % хорди від переднього реб-
ра) і більш тонкий носок про-
філю.  

Швидкісні профілі дають 
можливість отримати більше 
критич. число М і менший ло-
бовий опір у закритич. області. 

ПРОФИЛОМЕТР, -а, м. – 
электродинамич. прибор, авто-
матически опред. величину сред-
него квадратичного отклонения 
неровностей обработанной по-
верхности металла. В ремонт-
ных авиац. мастерских примен. 
п. типа КВ-4 со стрелочным 
указателем и переносным дат-
чиком. Он позволяет быстро 
контролировать качество обра-
ботки поверхности деталей. 

ПРОФІЛОМЕТР, -а, ч. – 
електродинаміч. прилад, який 
автоматично визначає величи-
ну середнього квадратичного 
відхилення нерівностей оброб-
леної поверхні металу. У ре-
монтних авіац. майстернях за-
стосов. п. типу КВ-4 зі стріл-
ковим покажчиком і перенос-
ним датчиком. Він дозволяє 
швидко контролювати якість 
обробки поверхні деталей. 

ПРОФИЛЬ КЛИНОВИД-
НЫЙ – профиль, имеющий 
форму клина. П.к. бывает у 
крыльев сверхзвуковых само-
лётов. Коэфф. лобового сопро-
тивления тонкого п.к. при не-
больших углах атаки (для сверх-
звуковых скоростей) больше 
коэфф. лобового сопротивле-
ния ромбовидного профиля см. 
той же толщины. 

ПРОФІЛЬ КЛИНОПО-
ДІБНИЙ – профіль, що має 
форму клина. П.к. буває у крил 
надзвукових літаків.  

Коеф. лобового опору тон-
кого п.к. за невеликих кутів 
атаки (для надзвукових швид-
костей) більший від коеф. ло-
бового опору ромбоподібного 
профілю див. тієї самої тов-
щини. 

ПРОФИЛЬ КРЫЛА – се-
чение крыла плоскостью, пер-
пендикулярной его размаху 
или оси фокусов. П.к. разделя-
ются на симметричные, у к-рых 
верхняя и нижняя поверхности 
образованы одинаковыми кривы-
ми, и несимметричные, у к-рых 

ПРОФІЛЬ КРИЛА – пере-
різ крила площиною, перпен-
дикулярною його розмаху або 
осі фокусів. П.к. поділяються 
на симетричні, у яких верхня і 
нижня поверхні утворені одна-
ковими кривими, і несимет-
ричні, у яких обидві поверхні 
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обе поверхности неодинаковой 
кривизны. Несимметричные 
профили бывают двояковыпук-
лыми, плоско-выпуклыми и вог-
нуто-выпуклыми. Крылья боль-
шинства современных самолё-
тов имеют несимметричный 
профиль. По толщине п.к. де-
лятся на тонкие, средние и тол-
стые. Степень толщины опред. 
отношением наибольшей тол-
щины профиля к его хорде, 
выражаемым в процентах хор-
ды и наз. относительной тол-
щиной профиля. Для тонких 
профилей она находится в преде-
лах 2,5–5 %, для средних 5–13 %, 
для толстых – свыше 13 %. 

неоднакової кривизни. Неси-
метричні профілі бувають дво-
опуклі, плоско-опуклі і увігну-
то-опуклі.  

Крила більшості сучасних 
літаків мають несиметричний 
профіль. За товщиною п.к. по-
діл. на тонкі, середні й товсті. 
Ступінь товщини визнач. від-
ношенням найбільшої товщини 
профілю до його хорді, що ви-
ражається у відсотках хорди і 
наз. відносною товщиною про-
філю.  

Для тонких профілів вона 
становить 2,5–5 %, для серед-
ніх 5–13 %, для товстих – по-
над 13 %. 

ПРОФИЛЬ КРЫЛА ЛА-
МИНАРНЫЙ (ЛАМИНИЗИ-
РОВАННЫЙ) – профиль с 
удлинённой зоной ламинарно-
го пограничного слоя. Точка 
перехода ламинарного погра-
ничного слоя в турбулентный у 
п.к.л. сдвинута далеко назад 
(60–70 % и более хорды от пе-
редней кромки). Это приводит 
к существенному уменьшению 
по сравнению с обычными 
профилями миним. коэфф. ло-
бового сопротивления. Основ-
ное отличие геометрич. формы 
п.к.л. заключ. в сдвиге назад 
макс. толщины профиля и в 
более тонком носке. 

ПРОФІЛЬ КРИЛА ЛАМІ-
НАРНИЙ (ЛАМІНІЗОВА-
НИЙ) – профіль із подовже-
ною зоною ламінарного при-
межового шару. Точка перехо-
ду ламінарного примежового 
шару в турбулентний у п.к.л. 
зсунута далеко назад (60–70 % 
і більше хорди від переднього 
ребра).  

Це призводить до суттєвого 
зменшення порівняно зі зви-
чайними профілями мінім.  
коеф. лобового опору. Основна 
відмінність геометрич. форми 
п.к.л. полягає у зсуві назад 
макс. товщини профілю і в 
більш тонкому носку. 

ПРОФИЛЬ КРЫЛА ЛИН-
ЗООБРАЗНЫЙ – профиль 

ПРОФІЛЬ КРИЛА ЛІН-
ЗОПОДІБНИЙ – профіль 
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крыла, у к-рого очертания 
верхнего и нижнего контуров 
представ. собой дуги. Этот про-
филь наз. также двояковыпук-
лым или чечевицеобразным. 
Он предназнач. для крыльев 
сверхзвуковых самолётов. Ко-
эфф. лобового сопротивления 
тонкого п.к.л. при небольших 
углах атаки больше коэфф. ло-
бового сопротивления ромбо-
видного профиля. 

крила, у якого обриси верхньо-
го і нижнього контурів нага-
дують дуги.  

Цей профіль наз. також дво-
опуклим або чечевицепо-
дібним.  

Він признач. для крил над-
звукових літаків. Коеф. лобо-
вого опору тонкого п.к.л. за 
невеликих кутів атаки більший 
від коеф. лобового опору ром-
боподібного профілю. 

ПРОФИЛЬ ПОЛЁТА –
траектория движения ЛА в вер-
тик. плоскости. 

ПРОФІЛЬ ПОЛЬОТУ – 
траєкторія руху ЛА у вертик. 
площині. 

ПРОФИЛЬ РОМБОВИД-
НЫЙ – профиль, имеющий 
форму ромба. П.р. предназнач. 
для крыльев сверхзвуковых са-
молётов. Коэфф. лобового соп-
ротивления п.р. меньше, чем 
профилей клиновидного и лин-
зообразного той же относи-
тельной толщины. 

ПРОФІЛЬ РОМБОПО-
ДІБНИЙ – профіль, що має 
форму ромба.  

П.р. признач. для крил над-
звукових літаків. Коеф. лобо-
вого опору п.р. менший, ніж 
профілів клиноподібного і лін-
зоподібного тієї самої віднос-
ної товщини. 

ПРОЦЕНТ ПОПАДАНИЙ 
ОЖИДАЕМЫЙ СРЕДНИЙ – 
процент попаданий авиац. бомб 
(снарядов) в цель, к-рый ожи-
дается в данных условиях бом-
бометания (стрельбы) с гаран-
тийной вероятностью 50 % см. 
Вероятность гарантийная. 

ВІДСОТОК ВЛУЧЕНЬ 
ОЧІКУВАНИЙ СЕРЕДНІЙ – 
відсоток влучень авіац. бомб 
(снарядів) у ціль, що очікуєть-
ся за даних умов бомбометання 
(стрільби) з гарантійною ймо-
вірністю 50 % див. Імовірність 
гарантійна. 

ПРОЦЕСС В СИСТЕМЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПЕРЕ-
ХОДНЫЙ – любое неустано-
вившиеся состояние системы 
регулирования, во время к-рого 
изменяется значение регулиру-

ПРОЦЕС У СИСТЕМІ 
РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕХІД-
НИЙ – будь-який неусталений 
стан системи регулювання, під 
час якого змінюється значення 
регульованого параметра.  
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емого параметра. Процесс, пе-
реходящий с течением времени 
в установившееся состояние 
либо стремящийся к нему как к 
пределу, наз. устойчивым пе-
реходным процессом.  

Процес, що переходить із 
плином часу в усталений стан 
або прагне до нього як до межі, 
наз. стійким перехідним про-
цесом. 

ПРОЦЕСС ИЗОБАРИ-
ЧЕСКИЙ (ИЗОБАРНЫЙ) – 
изменение состояния, при к-ром 
давление газа остаётся неиз-
менным.  

ПРОЦЕС ІЗОБАРИЧНИЙ 
(ІЗОБАРНИЙ) – зміна стану, 
за якого тиск газу залишається 
незмінним. 

ПРОЦЕСС ИЗОТЕРМИ-
ЧЕСКИЙ – изменение состоя-
ния газа, при к-ром т-ра оста-
ётся неизменной. 

ПРОЦЕС ІЗОТЕРМІЧ-
НИЙ – зміна стану газу, за 
якого т-ра залишається незмін-
ною. 

ПРОЦЕСС ИЗОХОРИ-
ЧЕСКИЙ (ИЗОХОРНЫЙ) – 
изменение состояния газа, при 
к-ром объём (удельний объём) 
его остаётся неизменным. 

ПРОЦЕС ІЗОХОРИЧНИЙ 
(ІЗОХОРНИЙ) – зміна стану 
газу, за якого об’єм (питомий 
об’єм) його залишається не-
змінним. 

ПРОЦЕСС НЕОБРАТИ-
МЫЙ – явление, при к-ром 
энтропия см. всех участвующих 
в процессе тел изменяется. При-
мером необратимых процессов 
в аэродинамике явл. движение 
газа (жидкости) с трением или 
движение возд. среды с обра-
зованием скачков уплотнения 
см. В обоих случаях кинетич. 
энергия потока необратимо 
переходит (рассеивается) в теп-
ло либо вследствие трения, ли-
бо вследствие сжатия на по-
верхности, скачка уплотнения. 

ПРОЦЕС НЕОБОРОТ-
НИЙ – явище, за якого ентро-
пія див. всіх тіл, що беруть 
участь у процесі, змінюється. 
Прикладом необоротних про-
цесів в аеродинаміці є рух газу 
(рідини) з тертям або рух по-
вітр. середовища з утворенням 
стрибків ущільнення див.  
В обох випадках кінетична 
енергія потоку необоротно пе-
реходить (розсіюється) в тепло 
або внаслідок тертя, або вна-
слідок стиснення на поверхні, 
стрибка ущільнення. 

ПРОЦЕСС ОБМЕНА ДАВ-
ЛЕНИЯ – процесс, в к-ром 
один газовый поток или учас-

ПРОЦЕС ОБМІНУ ТИС-
КУ – процес, у якому один га-
зовий потік або відрізок потоку 
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ток потока сжимается др. пото-
ком (или др. участком того же 
самого потока), действующим 
на него подобно поршню и 
расширяющимся в тех же пре-
делах изменения давления. При-
менительно к машинам с нес-
тационарным течением газа это 
опред. распространяется на все 
процессы энергообмена, к-рые 
протекают между двумя пото-
ками или отдельными участка-
ми одного потока из-за нали-
чия волн давления. П.о.д. игра-
ет важную роль в волновых 
ВРД, где волны давления ис-
польз. для переноса энергии от 
продуктов сгорания к свежему 
заряду для его сжатия сверх 
уровня, достигаемого за счёт 
скоростного напора, набегаю-
щего на двигатель в полёте 
возд. потока. 

стискається ін. потоком (або ін. 
відрізком того самого потоку), 
що діє на нього ніби поршень і 
розширюється в тих самих ме-
жах зміни тиску.  

Щодо машин з нестаціонар-
ним протіканням газу це ви-
знач. поширюється на всі про-
цеси енергообміну, які проті-
кають між двома потоками або 
окремими відрізками одного 
потоку через наявність хвиль 
тиску.  

П.о.т. відіграє важливу роль 
у хвильових ПРД, де хвилі тис-
ку використ. для перенесення 
енергії від продуктів згоряння 
до свіжого заряду для його 
стиснення понад рівень, що 
досягається за рахунок швид-
кісного напору, що набігає  
на двигун у польоті повітр. по-
току. 

ПРОЧНОСТЬ СНЕЖНО-
ГО ПОКРОВА МЕХАНИ-
ЧЕСКАЯ – способность уп-
лотнённого снега выдерживать 
нагрузки при взлёте, посадке и 
рулении самолётов, а также при 
движении спец. автомобильно-
го транспорта без образования 
колеи глубиной более 3 см. Ме-
ханич. прочность уплотнённо-
го снега для современных са-
молётов должна быть не ниже 
7 кг/см2. 

МІЦНІСТЬ СНІГОВОГО 
ПОКРИВУ МЕХАНІЧНА – 
здатність ущільненого снігу 
витримувати навантаження під 
час зльоту, посадки і руління 
літаків, а також під час руху 
спец. автомобільного транс-
порту без утворення колії зав-
глибшки понад 3 см.  

Механіч. міцність ущільне-
ного снігу для сучасних літаків 
повинна бути не нижче  
7 кг/см2. 

ПРУЖИНА БОЕВАЯ – 
часть ударного механизма авиац. 

ПРУЖИНА БОЙОВА – 
частина ударного механізму 
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пушки (пулемёта), служащая 
для посыла вперёд ударника, 
разбивающего капсуль, и для 
возврата на место частей меха-
низма после выстрела.  

авіац. гармати (кулемета), що 
слугує для посилання вперед 
ударника, що розбиває капсуль, і 
для повернення на місце час-
тин механізму після пострілу. 

ПРЫЖОК ЗАТЯЖНОЙ – 
прыжок с парашютом, при 
к-ром раскрытие его купола 
задерживается на определён-
ное время. 

СТРИБОК ЗАТЯЖНИЙ – 
стрибок із парашутом, за якого 
розкриття його купола затри-
мується на певний час. 

ПРЫЖОК С ПАРАШЮ-
ТОМ – преднамеренное поки-
дание ЛА в воздухе с пара-
шютом. П. с п. по своему х-ру 
делятся на ознакомительные, 
тренировоч., пристрелочные 
(расчётные), вынужденные, ис-
пытательные, эксперимент. и 
рекордные. К ознакомительным 
относятся первые прыжки, вы-
полненные курсантами. Трени-
ровоч. п. с п. производятся с 
целью подготовки курсантов к 
выполнению прыжков. Вынуж-
денные п. с п. выполн. для спа-
сения жизни. Боевые п. с п. 
выполн. с целью выброски па-
рашютистов в установл. места 
для выполнения поставленных 
задач. Эксперимент. п.с п. вы-
полн. с целью изучения и осво-
ения различных видов прыж-
ков, а также для испытания 
новых видов парашютов, пара-
шютных приборов и приспо-
собл. к парашютам. Рекордные 
п. с п. выполн. с целью уста-
новл. новых достижений. 

СТРИБОК З ПАРАШУ-
ТОМ – навмисне покидання 
ЛА у повітрі з парашутом. П.з п. 
за своїм х-ром поділяються на 
ознайомчі, тренувальні, при-
стрілювальні (розрахункові), 
вимушені, випробувальні, екс-
перимент. і рекордні.  

До ознайомчих належать 
перші стрибки, виконані кур-
сантами.  

Тренувальні п. з п. прово-
дяться для підготовки курсан-
тів до виконання стрибків. Ви-
мушені п. з п. викон. для вря-
тування життя.  

Бойові п.з п. викон. для ви-
кидання парашутистів у вста-
новл. місця для виконання по-
ставлених завдань.  

Експеримент. п. з п. викон. 
для вивчення та освоєння різ-
них видів стрибків, а також для 
випробування нових видів па-
рашутів, парашутних пр-роїв і 
пристосув. до парашутів.  

Рекордні п. з п. викон. задля 
встановлення нових досягнень. 
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ПСИХОГИГИЕНА АВИА-
ЦИОННАЯ – отрасль меди-
цины, изучающая вопросы про-
филактики лётного утомления 
и переутомления, а также ги-
гиены умственного труда лёт-
ного состава. 

ПСИХОГІГІЄНА АВІА-
ЦІЙНА – галузь медицини, що 
вивчає питання профілактики 
льотної втоми і перевтоми, а 
також гігієни розумової праці 
льотного складу. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
ОТБОР ЛЁТЧИКОВ – см. 
Отбор лётчиков психологи-
ческий. 

ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВІД-
БІР ПІЛОТІВ – див. Відбір 
пілотів психологічний. 

ПСИХОЛОГИЯ АВИА-
ЦИОННАЯ (ПСИХОЛОГИЯ 
ЛЁТНОГО ТРУДА) – см. 
Авиационная психология. 

ПСИХОЛОГІЯ АВІАЦІЙ-
НА (ПСИХОЛОГІЯ ЛЬОТНОЇ 
ПРАЦІ) – див. Авіаційна пси-
хологія. 

ПСИХОЛОГИЯ ИНЖЕ-
НЕРНАЯ АВИАЦИОННАЯ – 
см. Авиационная инженерная 
психология. 

ПСИХОЛОГІЯ ІНЖЕ-
НЕРНА АВІАЦІЙНА – див. 
Авіаційна інженерна психо-
логія. 

ПСИХОЛОГИЯ КОСМИ-
ЧЕСКАЯ (ПСИХОЛОГИЯ 
КОСМИЧЕСКИХ ПОЛЁ-
ТОВ) – отрасль психологии, 
изучающая влияние космич. по-
лёта на психику космонавта, воп-
росы психологич. отбора, тре-
нировки и обучения космо-
навтов и требования психоло-
гии к оборудованию космич. ко-
рабля. П.к. развивается на осно-
ве авиац. психологии и тесно 
связана с космич. медициной. 

ПСИХОЛОГІЯ КОСМІЧ-
НА (ПСИХОЛОГІЯ КОС-
МІЧНИХ ПОЛЬОТІВ) – га-
лузь психології, що вивчає 
вплив косміч. польоту на пси-
хіку космонавта, питання пси-
хологіч. відбору, тренування та 
навчання космонавтів і вимоги 
психології до обладнання кос-
міч. корабля. П.к. розвивається 
на основі авіац. психології і 
тісно пов’язана з косміч. меди-
циною. 

ПУЛЕМЁТ АВИАЦИОН-
НЫЙ – см. Авиационный пу-
лемёт. 

КУЛЕМЕТ АВІАЦІЙ-
НИЙ – див. Авіаційний куле-
мет. 

ПУЛЬСАЦИЯ СКОРОС-
ТИ – изменение скорости в 
каждой данной точке по вре-

ПУЛЬСАЦІЯ ШВИД-
КОСТІ – зміна швидкості в 
кожній даній точці за часом 
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мени при турбулентном дви-
жении жидкости (газа). Вели-
чина п.с. в данный момент 
времени равна разности между 
истинной скоростью в данный 
момент времени и средней ско-
ростью, подсчитанной за нек-
рый промежуток времени. При 
ламинарном течении п.с. нет. 

при турбулентному русі рідини 
(газу).  

Величина п.ш. в даний мо-
мент часу дорівнює різниці між 
істинною швидкістю на даний 
момент часу і середньою швид-
кістю, підрахованою за деякий 
проміжок часу. При ламінарній 
течії п.ш. немає. 

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ – 
укреплённая по борту кабины 
самолёта панель с размещ. на 
ней деталями для управления 
механизмами, агрегатами и 
силовой у-кой самолёта. 

ПУЛЬТ КЕРУВАННЯ – 
закріплена по борту кабіни лі-
така панель із розміщ. на ній 
деталями для керування меха-
нізмами, агрегатами і силовою 
у-кою літака. 

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ 
БОМБОВООРУЖЕНИЕМ – 
панель, на к-рой размещ. сиг-
нальные указатели, контроль-
но-измерительные приборы и 
органы управления бомбарди-
ровоч. аппаратурой на самолёте. 

ПУЛЬТ КЕРУВАННЯ 
БОМБООЗБРОЄННЯМ – 
панель, на якій розміщ. сиг-
нальні покажчики, контрольно-
вимірювальні прилади і органи 
керування бомбардув. апарату-
рою на літаку. 

ПУНКТ КОНТРОЛЬНО-
ПРОПУСКНОЙ (авиац.) – 
место, обозначенное земными 
ориентирами и предназнач. для 
обязательного пролёта над ним 
экипажей и групп самолётов 
(вертолётов) с целью контроля 
и дачи разрешения на даль-
нейший полёт. 

ПУНКТ КОНТРОЛЬНО-
ПРОПУСКНИЙ (авіац.) – міс-
це, позначене земними орієн-
тирами і призначене для 
обов’язкового прольоту над 
ним екіпажів і груп літаків  
(вертольотів) для контролю та 
надання дозволу на подальший 
політ. 

ПУНКТ МАРШРУТА 
ИСХОДНЫЙ – хар-ный ес-
тественный или искусственный 
ориентир, удалённый от аэро-
дрома вылета на расстояние, 
обеспечивающее сбор группы 

ПУНКТ МАРШРУТУ 
ПОЧАТКОВИЙ – хар-ний 
природний або штучний орієн-
тир, віддалений від аеродрому 
вильоту на відстань, що забез-
печ. збір групи літаків і побу-
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самолётов и построение её в 
общий боевой порядок. 

дову її в загальний бойовий 
порядок. 

ПУНКТ МАРШРУТА 
КОНЕЧНЫЙ – хар-ный ори-
ентир, располож. в р-не аэро-
дромного узла. Как пр., п.м.к. 
обозначается радиосветотехнич. 
средствами, его удаление от 
аэродрома посадки должно обес-
печ. роспуск группы самолётов 
для посадки в миним. время. 

ПУНКТ МАРШРУТУ  
КІНЦЕВИЙ – хар-ний орієн-
тир, розташов. в р-ні аеродром-
ного вузла. Зазвичай п.м.к. по-
значається радіосвітлотехніч. 
засобами, його віддалення від 
аеродрому посадки повинно 
забезпеч. розпуск групи літаків 
для посадки в мінім. час. 

ПУНКТ НАБЛЮДА-
ТЕЛЬНЫЙ – вышка на авиац. 
полигоне, с к-рой производ. 
наблюдение за бомбометанием 
(стрельбой) и опред. координат 
разрыва бомб с помощью спец. 
аппаратуры. 

ПУНКТ СПОСТЕРЕЖ-
НИЙ – вишка на авіац. поліго-
ні, з якої здійсн. спосте-
реження за бомбометанням 
(стрільбою) і визнач. коорди-
нати розриву бомб за допомо-
гою спец. апаратури. 

ПУНКТ НАВЕДЕНИЯ И 
ЦЕЛЕУКАЗАНИЯ (ПНЦ) – 
пункт управления ЛА, к-рый 
находится в зоне боевых дейст-
вий. Он предназнач. для обес-
печ. вывода ЛА в р-н боевых 
действий, наведения их на возд., 
наземные или морские цели и 
отвлечение от поражения свои-
ми средствами ПВО. ПНЦ раз-
ворачивается в р-нах зенитных 
частей и на кораблях ВМС. 

ПУНКТ НАВЕДЕННЯ ТА 
ЦІЛЕВКАЗАННЯ (ПНЦ) – 
пункт керування ЛА, розта-
шований у зоні бойових дій. 
Він признач. для забезпеч. ви-
ведення ЛА в р-н бойових дій, 
наведення їх на повітр., назем-
ні або морські цілі та відвер-
нення від ураження своїми за-
собами ППО. ПНЦ розгорта-
ється в р-нах зенітних частин 
та на кораблях ВМС. 

ПУНКТ СТАРТОВЫЙ 
КОМАНДНЫЙ – место на 
аэродроме, оборуд. средствами 
связи и радиотехнич. обеспеч. 
для управления самолётами 
(вертолётами) при совершении 
полётов. П.с.к. устанавл. по 
усмотрению командира полка 

ПУНКТ СТАРТОВИЙ 
КОМАНДНИЙ – місце на  
аеродромі, облад. засобами 
зв’язку та радіотехніч. забез-
печ. для керування літаками 
(вертольотами) під час здійс-
нення польотів. П.с.к. вста-
новл. на розсуд командира 
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не ближе 100 м от ВПС, в мес-
те, обеспеч. непрерывное наб-
людение за лётным полем и за 
возд. пространством, особенно 
за самолётами, заходящими на 
посадку. 

полку не ближче 100 м від 
ЗПС, у місці, що забезпеч. без-
перервне спостереження за 
льотним полем і за повітр. про-
стором, особливо за літаками, 
що заходять на посадку. 

ПУНКТ УПРАВЛЕНИЯ – 
место, откуда выполн. наведе-
ние оператором управляемого 
снаряда на цель. П.у. м. б. под-
вижным (на самолёте, корабле, 
подводной лодке) и неподвиж-
ным (на земле). 

ПУНКТ КЕРУВАННЯ – 
місце, звідки викон. наведення 
оператором керованого сна-
ряда на ціль. П.к. м. б. рухо-
мим (на літаку, кораблі, під-
водному човні) і нерухомим 
(на землі). 

ПУНКТЫ МАРШРУТА 
ПОВОРОТНЫЕ – хар-ные 
естественные или искусствен-
ные ориентиры в местах изло-
ма заданного маршрута. В ка-
честве п.м.п. использ. также 
радионавигац. точки, а при по-
лётах ночью, кроме того, све-
товые маяки. 

ПУНКТИ МАРШРУТУ 
ПОВОРОТНІ – хар-ні природ-
ні або штучні орієнтири в міс-
цях злому заданого маршруту. 

Як п.м.п. використ. також 
радіонавігац. точки, а при 
польотах уночі, крім того, світ-
лові маяки. 

ПУСКОВОЙ БЕНЗИН – 
см. Бензин пусковой. 

ПУСКОВИЙ БЕНЗИН – 
див. Бензин пусковий. 

ПУСКОВОЙ ВОСПЛА-
МЕНИТЕЛЬ – см. Воспла-
менитель пусковой. 

ПУСКОВИЙ ЗАПАЛЬ-
НИК – див. Запальник пуско-
вий. 

ПУТЬ ВОЗДУШНЫЙ – 
см. Воздушный путь. 

ШЛЯХ ПОВІТРЯНИЙ – 
див. Повітряний шлях. 

ПУШКА АВИАЦИОН-
НАЯ – автоматич. скоро-
стрельное оружие, устанавл. на 
самолёте для поражения назем-
ных и возд. целей снарядами. 
В зависимости от места у-ки на 
самолёте различают носовую, 
кормовую, турельную и крыль-
евую пушки. 

ГАРМАТА АВІАЦІЙНА – 
автоматич. швидкострільна 
зброя, яка встановл. на літаку 
для ураження наземних і по-
вітр. цілей снарядами.  

Залежно від місця установл. 
на літаку розрізняють носову, 
кормову, турельну і крилову 
гармати. 
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ПЫЛЕФИЛЬТР, -а, м. – 
фильтр для очистки воздуха, 
всасываемого в авиац. дви-
гатель, от пыли и др. примесей, 
к-рый устанавл. на входе в ка-
нал воздухозаборника. См. так-
же Фильтр воздушный. 

ПИЛОФІЛЬТР, -а, ч. – 
фільтр для очищення повітря, 
що всмоктується в авіац. дви-
гун, від пилу та ін. домішок, 
що встановл. на вході в канал 
повітрозабирача. Див. також 
Фільтр повітряний. 

ПЫЛЬ КОСМИЧЕСКАЯ – 
см. Космическая пыль. 

ПИЛ КОСМІЧНИЙ – див. 
Космічний пил. 

ПЫЛЬ МЕТЕОРИТНАЯ – 
см. Метеоритная пыль. 

ПИЛ МЕТЕОРИТНИЙ – 
див. Метеоритний пил. 

 
 

Р 
РАБОТА АВИАЦИОН-

НОЙ СИЛОВОЙ УСТАНОВ-
КИ ТЯГОВАЯ – полезная 
часть работы, к-рая совершает-
ся всеми двигателями авиац. си-
ловой у-ки и полностью затра-
чивается на перемещение ЛА с 
этой силовой у-кой в воздухе. 

РОБОТА АВІАЦІЙНОЇ 
СИЛОВОЇ УСТАНОВКИ 
ТЯГОВА – корисна частина 
роботи, яка здійсн. всіма дви-
гунами авіац. силової у-ки та 
повністю витрачається на пе-
реміщення ЛА з цією силовою 
у-кою в повітрі. 

РАБОТА ГИДРАВЛИ-
ЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕ-
НИЯ – работа, затрачиваемая 
на гидравлич. потери в двига-
теле. Р.г.с. составляет сравни-
тельно небольшую часть инди-
каторной работы поршневого и 
значительную часть индика-
торной работы авиац. ГТД. 

РОБОТА ГІДРАВЛІЧ-
НОГО ОПОРУ – робота, що 
витрачається на гідравліч. 
втрати в двигуні.  

Р.г.о. становить порівняно 
невелику частину індикаторної 
роботи поршневого і значну 
частину індикаторної роботи 
авіац. ГТД. 

РАБОТА ДВИГАТЕЛЯ ИН-
ДИКАТОРНАЯ – 1. В порш-
невых двигателях внутреннего 
сгорания – произведение инди-
каторной работы цикла см. на 
число цилиндров двигателя. 

РОБОТА ДВИГУНА ІН-
ДИКАТОРНА – 1. У порш-
невих двигунах внутрішнього 
згоряння – добуток індикатор-
ної роботи циклу див. на к-сть 
циліндрів двигуна. 
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2. В авиац. ВРД – работа 
действительного цикла, опре-
деляемая площадью инди-
каторной диаграммы, равная 
разности между полной рабо-
той расширения продуктов 
сгорания (в камере сгорания, 
турбине, реактивном сопле у 
ГТД или в камере сгорания и 
реактивном сопле у прямоточ-
ного ВРД) и полной работой 
сжатия воздуха (во входном 
диффузоре и компрессоре или 
во входном диффузоре). 

2. У авіац. ПРД – робота 
дійсного циклу, що визнач. 
площею індикаторної діаграми, 
яка дорівнює різниці між пов-
ною роботою розширення 
продуктів згоряння (в камері 
згоряння, турбіні, реактивному 
соплі у ГТД або в камері 
згоряння і реактивному соплі у 
прямоструминного ПРД) і пов-
ною роботою стиснення по-
вітря (у вхідному дифузорі і 
компресорі або у вхідному 
дифузорі). 

РАБОТА ДВИГАТЕЛЯ 
НЕУСТОЙЧИВАЯ – работа 
двигателя, характеризуемая 
неспособностью его длительно 
и устойчиво сохранять по всем 
параметрам заданный режим. 

РОБОТА ДВИГУНА 
НЕСТІЙКА – робота двигуна, 
яка хар-ється нездатністю його 
довго і незмінно зберігати за 
всіма параметрами заданий 
режим. 

РАБОТА ДВИГАТЕЛЯ 
ЭФФЕКТИВНАЯ – 1. В авиац. 
поршневых двигателях – по-
лезная часть индикаторной 
работы двигателя, используе-
мая для вращения возд. винта. 
2. В авиац. газотурбинных и 
прямоточных ВРД – см. Рабо-
та цикла полезная. 

РОБОТА ДВИГУНА 
ЕФЕКТИВНА – 1. У авіац. 
поршневих двигунах – корисна 
частина індикаторної роботи 
двигуна, що використ. для обер-
тання повітр. гвинта. 2. У авіац. 
газотурбінних і прямостру-
минних ПРД – див. Робота 
циклу корисна. 

РАБОТА КОМПРЕССО-
РА ВНУТРЕННЯЯ – см. Рабо-
та сжатия компрессора полная.

РОБОТА КОМПРЕСОРА 
ВНУТРІШНЯ – див. Робота 
стиснення компресора повна. 

РАБОТА КОМПРЕС-
СОРА НЕУСТОЙЧИВАЯ – 
см. Помпаж. 

РОБОТА КОМПРЕСОРА 
НЕСТІЙКА – див. Помпаж. 
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РАБОТА КОМПРЕС-
СОРА ПОТРЕБЛЯЕМАЯ – 
работа, к-рую необходимо за-
тратить на сжатие 1 кг воздуха 
в компрессоре. Р.к.п., опреде-
лённую без учёта механич. 
потерь в компрессоре, наз. 
полной работой сжатия комп-
рессора, или внутренней рабо-
той компрессора, а с учётом 
механич. потерь в компрессоре – 
эффект. работой на валу комп-
рессора, или сокращённо 
эффект. работой компрессора. 

РОБОТА КОМПРЕСОРА 
СПОЖИТА – робота, яку не-
обхідно витратити на стиснен-
ня 1 кг повітря в компресорі. 
Р.к.с., визначену без урахуван-
ня механіч. втрат у компресорі, 
наз. повною роботою стиснен-
ня компресора, або внутріш-
ньою роботою компресора, а з 
урахуванням механіч. втрат у 
компресорі – ефект. роботою 
на валу компресора, або скоро-
чено ефект. роботою комп-
ресора. 

РАБОТА КОМПРЕС-
СОРА ЭФФЕКТИВНАЯ – см. 
Работа на валу компрессора 
эффективная. 

РОБОТА КОМПРЕСОРА 
ЕФЕКТИВНА – див. Робота 
на валу компресора ефек-
тивна. 

РАБОТА НА ВАЛУ ВИН-
ТА – часть эффект. работы 
ТВД, переданная на винт. 
Обычно р. на в.в. относят к 
1 кг воздуха, проходящего 
через двигатель. 

РОБОТА НА ВАЛУ ГВИН-
ТА – частина ефект. роботи 
ТГД, передана на гвинт. Зазви-
чай р. на в.г. відносять до 1 кг 
повітря, що проходить через 
двигун. 

РАБОТА НА ВАЛУ КОМП-
РЕССОРА ЭФФЕКТИВНАЯ – 
работа, к-рая затрачивается на 
привод компрессора с учётом 
механич. потерь в компрес-
соре, отнесённая к 1 кг воз-
духа.  

Р. на в.к.э. сокращенно наз. 
эффект. работой компрессора. 

РОБОТА НА ВАЛУ 
КОМПРЕСОРА ЕФЕКТИВ-
НА – робота, яка витрачається 
на привід компресора з ураху-
ванням механіч. втрат у комп-
ресорі, віднесена до 1 кг 
повітря.  

Р. на в.к.е. скорочено наз. 
ефект. роботою компресора. 

РАБОТА НАСОСНЫХ ХО-
ДОВ – работа, затрачиваемая 
на впуск свежего заряда и 
выпуск отработанных газов в 
четырёхтактном двигателе 
внутреннего сгорания. 

РОБОТА НАСОСНИХ ХО-
ДІВ – робота, що витрачається 
на впуск свіжого заряду і 
випуск відпрацьованих газів у 
чотиритактному двигуні внут-
рішнього згоряння. 
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РАБОТА РАСШИРЕНИЯ 
ГАЗА В ТУРБИНЕ АДИА-
БАТНАЯ (АДИАБАТИЧЕС-
КАЯ) – наибольшая работа, 
к-рую можно получить на валу 
турбины при расширении 1 кг 
газа в турбине с заданной сте-
пенью понижения давления, дан-
ной т-ре газа на входе в турбину 
и данной выходной скорости га-
за из неё. Эта работа соответств. 
расширению газа в идеальной 
турбине без теплообмена с 
наружной средой и без 
гидравлич. и механич. потерь. 

РОБОТА РОЗШИРЕННЯ 
ГАЗУ В ТУРБІНІ АДІА-
БАТНА (АДІАБАТИЧНА) – 
найбільша робота, яку можна 
отримати на валу турбіни при 
розширенні 1 кг газу в турбіні 
із заданим ступенем зниження 
тиску, даною т-рою газу на 
вході в турбіну і даною 
вихідною швидкістю газу з неї. 

Ця робота відповід. розши-
ренню газу в ідеальній турбіні 
без теплообміну із зовнішнім 
середовищем і без гідравліч. і 
механіч. втрат. 

РАБОТА РЕАКТИВНОГО 
ДВИГАТЕЛЯ ТЯГОВАЯ – 
полезная часть работы, совер-
шаемой реактивным двигате-
лем, полностью затрачиваемая 
на перемещение ЛА, на к-ром 
установл. двигатель, в воздухе 
или космич. пространстве. 

РОБОТА РЕАКТИВНОГО 
ДВИГУНА ТЯГОВА – 
корисна частина роботи, яка 
здійсн. реактивним двигуном і 
повністю витрачається на пере-
міщення ЛА, на якому 
встановл. двигун, у повітрі або 
косміч. просторі. 

РАБОТА СВЕРХЗВУКО-
ВОГО ВХОДНОГО ДИФФУ-
ЗОРА НЕУСТОЙЧИВАЯ – 
работа сверхзвукового вход-
ного диффузора, характеризуе-
мая значительными пульсация-
ми возд. потока. Различают два 
вида р.с.в.д.н.: помпаж диф-
фузора и т. н. «зуд». Помпаж 
диффузора возникает на докри-
тич. режимах его работы при 
значительном дросселировании, 
сопровождаемом значительным 
уменьшением приведённого 
расхода воздуха. Одной из 

РОБОТА НАДЗВУКОВО-
ГО ВХІДНОГО ДИФУЗОРА 
НЕСТІЙКА – робота надзву-
кового вхідного дифузора, що 
хар-ється значними пульсація-
ми повітр. потоку. Розрізняють 
два види р.н.в.д.н.: помпаж 
дифузора і т. зв. «зуд».  

Помпаж дифузора виникає 
на докритич. режимах його 
роботи при значному дроселю-
ванні, що супроводжується 
чималим зменшенням приведе-
ної витрати повітря. Однією з 
причин помпажу дифузора 
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причин помпажа диффузора 
считают отрыв пограничного 
слоя от поверхности централь-
ного тела в том месте, где 
происходит соприкосновение 
пограничного слоя с головной 
волной. Помпаж диффузора 
часто сопровождается резкими 
пульсациями возд. потока, к-рые 
приводят к тряске двигателя и 
могут стать причиной его 
выключения или поломки. 
Помпаж диффузора недопус-
тим в условиях норм. эксплуа-
тации самолёта. Для его пре-
дупреждения требуется спец. 
регулирование диффузора. «Зуд» 
возникает в области сверхкри-
тич. режимов работы диффузо-
ра. Он отличается от помпажа 
диффузора более высокой час-
тотой пульсаций воздуха и 
меньшей их амплитудой и 
воспринимается как хар-ный 
зудящий звук. Причиной «зуда» 
служат срывы потока в канале 
за горлом диффузора. «Зуд» ме-
нее опасен, чем помпаж, и наб-
людается не у всех диффузоров. 

вважають відрив примежового 
шару від поверхні централь-
ного тіла в тому місці, де від-
бувається зіткнення примежо-
вого шару з головною хвилею. 
Помпаж дифузора часто супро-
воджується різкими пульсація-
ми повітр. потоку, які приз-
водять до трясіння двигуна і 
можуть спричинити його вимк-
нення або поломку.  

Помпаж дифузора непри-
пустимий в умовах норм. 
експлуатації літака. Для його 
попередження потрібне спец. 
регулювання дифузора. «Зуд» 
виникає в області надкритич. 
режимів роботи дифузора. 
Воно відрізняється від пом-
пажу дифузора більш високою 
частотою пульсацій повітря і 
меншою їх амплітудою, і 
сприймається як харний зудя-
чий звук. Причиною «зуду» є 
зриви потоку в каналі за 
горлом дифузора.  

«Зуд» менш небезпечний, 
ніж помпаж, і спостерігається 
не в усіх дифузорів. 

РАБОТА СЖАТИЯ 
ВОЗДУХА ПОЛЕЗНАЯ – см. 
Работа сжатия компрессора 
адиабатная. 

РОБОТА СТИСНЕННЯ 
ПОВІТРЯ КОРИСНА – див. 
Робота стиснення компресо-
ра адіабатна. 

РАБОТА СЖАТИЯ КОМП-
РЕССОРА АДИАБАТНАЯ 
АДИАБАТИЧЕСКАЯ – наи-
меньшая работа, к-рую необхо-
димо затратить на сжатие 

РОБОТА СТИСНЕННЯ 
КОМПРЕСОРА АДІАБАТ-
НА АДІАБАТИЧНА – най-
менша робота, яку необхідно 
витратити на стиснення 1 кг 



Російсько-український авіаційний військовий cловник 

 213

1 кг воздуха при заданной 
степени повышения давления 
воздуха и данной его т-ре на 
входе в компрессор. Эта работа 
соответств. сжатию воздуха в 
идеальном компрессоре без 
теплообмена с наружной сре-
дой и без гидравлич. и ме-
ханич. потерь. Поэтому её иног-
да наз. полезной работой сжатия 
воздуха или адиабатным (адиаба-
тическим) напором компрессора.

повітря за заданого ступеня 
підвищення тиску повітря та 
даної його т-ри на вході в 
компресор. Ця робота відповід. 
стисненню повітря в ідеально-
му компресорі без теплообміну 
із зовнішнім середовищем і без 
гідравліч. і механіч. втрат. 

Тому її іноді наз. корисною 
роботою стиснення повітря або 
адіабатним (адіабатичним) 
напором компресора. 

РАБОТА СЖАТИЯ КОМ-
ПРЕССОРА ПОЛНАЯ – рабо-
та, к-рая затрачивается при 
сжатии 1 кг воздуха в компрес-
соре, включая приращение 
кинетич. энергии воздуха, но 
без учёта механич. потерь. 
Иногда эту работу наз. 
теоретич. напором компрессора. 

РОБОТА СТИСНЕННЯ 
КОМПРЕСОРА ПОВНА – 
робота, яка витрачається при 
стисненні 1 кг повітря в 
компресорі, включаючи приріст 
кінетич. енергії повітря, але без 
урахування механіч. втрат. 
Іноді цю роботу наз. теоретич. 
напором компресора. 

РАБОТА ТРЕНИЯ – 
1. В авиац. поршневых двига-
телях – часть индикаторной 
работы, затрачиваемая на пре-
одоление сил трения в двига-
теле, на приведение в действие 
вспомогательных механизмов 
и агрегатов и на работу насос-
ных ходов поршней. 2. В 
авиац. ГТД – часть индикатор-
ной работы, затрачиваемая на 
гидравлич. и механич. потери в 
двигателе. Часто р.т. в авиац. 
ГТД наз. работу, затрачивае-
мую на гидравлич. потери и 
составляющую основную часть 
общей р.т. в этом двигателе. 

РОБОТА ТЕРТЯ – 
1. В авіац. поршневих двигунах – 
частина індикаторної роботи, 
що витрачається на подолання 
сил тертя в двигуні, на приве-
дення в дію допоміжних меха-
нізмів і агрегатів і на роботу 
насосних ходів поршнів.  

2. В авіац. ГТД – частина 
індикаторної роботи, що витра-
чається на гідравліч. і механіч. 
втрати в двигуні.  

Часто р.т. в авіац. ГТД наз. 
роботу, яка витрачена на 
гідравлічні втрати і становить 
основну частину загальної р.т. 
в цьому двигуні. 
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РАБОТА ТУРБИНЫ 
ВНУТРЕННЯЯ – работа на 
валу турбины, получаемая от 
1 кг газа без учёта механич. 
потерь. Р.т.в. наз. также инди-
каторной. 

РОБОТА ТУРБІНИ ВНУТ-
РІШНЯ – робота на валу 
турбіни, отримана від 1 кг газу 
без урахування механіч. втрат. 

Р.т.в. наз. також індика-
торною. 

РАБОТА ТУРБИНЫ ИН-
ДИКАТОРНАЯ – см. Работа 
турбины внутренняя. 

РОБОТА ТУРБІНИ ІН-
ДИКАТОРНА – див. Робота 
турбіни внутрішня. 

РАБОТА ТУРБИНЫ РАС-
ПОЛАГАЕМАЯ – наиболь-
шая работа, к-рую можно 
получить на валу турбины от 
1 кг газа, расширяющегося в 
турбине при заданных началь-
ных параметрах газа перед 
турбиной и степени понижения 
давления в ней. Р.т.р. равна 
адиабатной работе расширения 
в турбине при выходной ско-
рости газа из турбины, равной 
нулю, т. е. работе расширения 
в идеальной турбине, где нет 
теплообмена с наружной сре-
дой и никаких потерь, даже 
потери с выходной скоростью. 
В авиац. ГТД, где потеря с 
выходной скоростью, будучи 
потерей для турбины, не явл. 
потерей для двигателя в целом, 
часто располагаемой работой 
турбины считают разность меж-
ду адиабатной работой расшире-
ния в идеальной турбине при 
выходной скорости газа из 
турбины, равной нулю, и поте-
рей с выходной скоростью из 
действительной турбины. 

РОБОТА ТУРБІНИ НА-
ЯВНА – найбільша робота, яку 
можна отримати на валу турбі-
ни від 1 кг газу, що розширю-
ється в турбіні при заданих 
початкових параметрах газу 
перед турбіною і ступеня зни-
ження тиску в ній. Р.т.н. до-
рівнює адіабатній роботі роз-
ширення в турбіні при вихідній 
швидкості газу з турбіни, що 
дорівнює нулю, тобто роботі 
розширення в ідеальній турбі-
ні, де немає теплообміну із 
зовнішнім середовищем і нія-
ких втрат, навіть втрат з ви-
хідною швидкістю. В авіац. 
ГТД, де втрата з вихідною 
швидкістю, будучи втратою 
для турбіни, не є втратою для 
двигуна загалом, часто наяв-
ною роботою турбіни вважа-
ють різницю між адіабатною 
роботою розширення в ідеаль-
ній турбіні при вихідній швид-
кості газу з турбіни, що дорів-
нює нулю, і втратою з вихід-
ною швидкістю з дійсної  
турбіни. 
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РАБОТА ТУРБИНЫ ЭФ-
ФЕКТИВНАЯ – работа на ва-
лу турбины, получаемая от 1 кг 
газа с учётом механич. потерь. 

РОБОТА ТУРБІНИ ЕФЕК-
ТИВНА – робота на валу 
турбіни, отримана від 1 кг газу 
з урахуванням механіч. втрат. 

РАБОТА ЦИКЛА ИНДИ-
КАТОРНАЯ – работа, произ-
водимая рабочим телом в ци-
линдре двигателя внутреннего 
сгорания за один цикл; опред. 
площадью индикаторной диаг-
раммы и равна разности между 
работой за время хода рас-
ширения и работой сжатия за 
время хода сжатия. 

РОБОТА ЦИКЛУ ІНДИ-
КАТОРНА – робота, вироб-
лена робочим тілом у циліндрі 
двигуна внутрішнього згорян-
ня за один цикл; визнач. пло-
щею індикаторної діаграми і 
дорівнює різниці між роботою 
за час ходу розширення і 
роботою стиснення за час ходу  
стиснення. 

РАБОТА ЦИКЛА ПОЛЕЗ-
НАЯ – 1. В авиац. ГТД – 
полезная часть индикаторной 
работы, полностью идущая на 
приращение кинетич. энергии 
рабочего тела, протекающего 
через двигатель, и на привод 
винта в ТВД или компрессора 
второго контура в двухконтур-
ном ТРД. 2. В прямоточных 
ВРД – работа, полностью иду-
щая на приращение кинетич. 
энергии рабочего тела, проте-
кающего через двигатель. Р.ц.п. 
авиац. газотурбинных и пря-
моточных ВРД наз. также эф-
фект. работой этих типов дви-
гателей. Обычно р.ц.п. авиац. 
газотурбинных и прямоточных 
ВРД относят к 1 кг воздуха, 
проходящего через двигатель. 

РОБОТА ЦИКЛУ КО-
РИСНА – 1. В авіац. ГТД – 
корисна частина індикаторної 
роботи, що повністю йде на 
приріст кінетич. енергії робо-
чого тіла, яке протікає через 
двигун, і на привід гвинта в 
ТГД або компресора другого 
контуру в двоконтурному ТРД. 
2. У прямоструминних ПРД – 
робота, що повністю йде на 
приріст кінетич. енергії робо-
чого тіла, яке протікає через 
двигун. Р.ц.к. авіац. газотур-
бінних і прямоструминних 
ПРД наз. також ефект. роботою 
цих типів двигунів. Зазвичай 
р.ц.к. авіац. газотурбінних і 
прямоструминних ПРД відно-
сять до 1 кг повітря, що 
проходить через двигун. 

РАБОТА ЦИКЛА ЭФ-
ФЕКТИВНАЯ (в авиац. порш-
невых двигателях) – полезная 

РОБОТА ЦИКЛУ ЕФЕК-
ТИВНА (в авіац. поршневих 
двигунах) – корисна частина 
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часть индикаторной работы 
цикла, используемая для вра-
щения возд. винта. 

індикаторної роботи циклу, яка 
використ. для обертання по-
вітр. гвинта. 

РАБОТЫ КЛЕПАЛЬНО-
СБОРОЧНЫЕ – технологич. 
процесс сборки и монтажа са-
молёта металлич. конструкции. 

РОБОТИ КЛЕПАЛЬНО-
СКЛАДАЛЬНІ – технологіч. 
процес складання та монтажу 
літака металев. конструкції. 

РАБОТЫ МЕДНИЦКО-
ЖЕСТЯНИЦКИЕ – работы, 
связанные с изготовлением или 
ремонтом изделия из тонкого 
листового материала: жести, 
меди, латуни, алюминия и его 
сплавов. Р.м.-ж. примен. при 
ремонте радиаторов, топлив-
ных и др. баков, выполненных 
из металла; трубопроводов; 
капотов авиац. двигателей; 
различных обтекателей и др. 
мелких изделий. При р.м.-ж. в 
основном примен. слесарные 
операции, а также пайка, 
сварка, штамповка, гибкая 
вытяжка, отбортовка и др. 

РОБОТИ МІДНИЦЬКО-
ЖЕРСТЯНИЦЬКІ – роботи, 
пов’язані з виготовленням або 
ремонтом виробу з тонкого 
листового матеріалу: жерсті, 
міді, латуні, алюмінію і його 
сплавів. Р.м.-ж. застосов. при 
ремонті радіаторів, паливних й 
ін. баків, виготовлених з 
металу; трубопроводів; капотів 
авіац. двигунів; різних обтічни-
ків й ін. дрібних виробів. При 
р.м.-ж. здебільшого застосов. 
слюсарні операції, а також 
паяння, зварювання, штампу-
вання, гнучке витягування, 
відбортовку та ін.  

РАБОТЫ МОНТАЖНО-
СБОРОЧНЫЕ – соединение и 
закрепление деталей и агрега-
тов машин и механизмов для 
обеспеч. их относительного дви-
жения и положения в соответ-
ствии с назнач. машины. В на-
чале р.м.-с. производятся узло-
вые сборки агрегатов или меха-
низмов самолёта, или авиац. дви-
гателя, а затем собранные узлы 
и агрегаты поступают через 
группу комплектовки на общую 
сборку самолёта или авиац. 

РОБОТИ МОНТАЖНО-
СКЛАДАЛЬНІ – з’єднання та 
закріплення деталей і агрегатів 
машин і механізмів для забез-
печ. їх відносного руху і поло-
ження згідно з признач. 
машини.  

На початку р.м.-с. здійсн. 
вузлові складання агрегатів або 
механізмів літака, або авіац. 
двигуна, а потім зібрані вузли 
та агрегати надходять через 
групу комплектування на за-
гальне складання літака або 
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двигателя. Общая сборка и 
монтаж самолёта и авиац. дви-
гателя явл. заключительным эта-
пом. Технологич. процесс 
р.м.-с. разрабатывается так, 
чтобы всевозможные монтаж-
ные работы на отдельных агре-
гатах производ. до стыковки 
между собой, чтобы самолёт 
или авиац. двигатель в собран-
ном виде, когда он занимает 
наибольшую площадь, нахо-
дился в цехе наименьшее время. 

авіац. двигуна. Загальне скла-
дання та монтаж літака і 
авіац. двигуна є завершаль-
ним етапом.  

Технологіч. процес р.м.-с. 
розробляється так, щоб усілякі 
монтажні роботи на окремих 
агрегатах здійсн. до стикуван-
ня між собою, щоб літак або 
авіац. двигун у зібраному 
вигляді, коли він займає най-
більшу площу, перебував у 
цеху якомога менше. 

РАБОТЫ НА САМОЛЁ-
ТЕ ОБОЙНО-МАЛЯРНЫЕ – 
обтяжка и оклейка тканью 
крыльев, фюзеляжей, опере-
ния, деревянных возд. винтов с 
последующей её окраской; ок-
раска и отделка металлич. по-
верхностей самолёта для защи-
ты их от вредного влияния атм. 
воздействий и для придания 
гладкости с целью улучшения 
обтекания. Для обтяжки 
самолётных деталей примен. 
высококачественные льняные и 
хлопчатобумажные ткани, 
киперные ленты и нитки. Для 
окраски примен. авиац. лако-
красочные материалы. 

РОБОТИ НА ЛІТАКУ 
ШПАЛЕРНО-МАЛЯРНІ – 
обтягування і обклеювання 
тканиною крил, фюзеляжів, 
оперення, дерев’яних повітр. 
гвинтів з подальшим їх пофар-
буванням; пофарбування і об-
робка металевих поверхонь 
літака для захисту їх від шкід-
ливого впливу дії атмосфери і 
для надання рівності з метою 
поліпшення обтікання. Для 
обтягування деталей літака 
застосов. високоякісні лляні та 
бавовняні тканини, кіперні 
стрічки і нитки. Для пофар-
бування застосов. авіац. 
лакофарбові матеріали. 

РАБОТЫ РЕГЛАМЕНТ-
НЫЕ – периодич. работы, 
выполняемые в процессе эксп-
луатации с целью предупреж-
дения износа (выхода из строя) 
авиац. техники, сохранения её 
лётно-тактич. и технич. хар-к в 

РОБОТИ РЕГЛАМЕНТНІ – 
періодич. роботи, що викон. в 
процесі експлуатації для 
попередження спрацьовування 
(виходу з ладу) авіац. техніки, 
збереження її льотно-тактич. і 
техніч. хар-к у межах встановл. 
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пределах установл. допусков и 
обеспеч. её надёжной и безот-
казной работы в межрегламент. 
сроки эксплуатации. Р.р. про-
водятся в единые сроки для 
самолёта, авиац. двигателя и 
всех объектов его оборудова-
ния и авиац. вооружения сог-
ласно инструкции по технич. 
эксплуатации, или единому 
регламенту см. данного типа 
самолёта. Периодичность р.р. 
опред. часами налёта или 
календарным временем его 
эксплуатации и хранения. 

допусків та забезпеч. її надій-
ної і безвідмовної роботи в 
міжрегламент. терміни експлу-
атації. Р.р. проводяться в єдині 
терміни для літака, авіац. 
двигуна і всіх об’єктів його 
обладнання та авіац. озброєння 
відповідно до інструкції з 
техніч. експлуатації, або єдино-
го регламенту див. даного типу 
літака.  

Періодичність р.р. визнач. 
годинами нальоту або кален-
дарним часом його експлуа-
тації та зберігання. 

РАВНОВЕСИЕ АТМО-
СФЕРЫ ВЕРТИКАЛЬНОЕ – 
состояние атмосферы, к-рое за-
висит от распределения т-ры по 
вертикали. Возможны три слу-
чая р.а.в.: безразличное, ус-
тойчивое и неустойчивое. Без-
различным наз. такое р.а.в., 
когда нек-рый объём воздуха, 
будучи поднят или опущен на 
определённую высоту, под 
действием внешней силы здесь 
же и остаётся. Это возможно в 
том случае, когда т-ра поднима-
ющегося или опускающегося 
воздуха будет равна т-ре окру-
жающей атмосферы. Устойчи-
вым наз. такое р.а.в., когда под-
нятый или опущенный нек-рый 
объём воздуха возвращается в 
первоначальное положение. Это 
возможно в том случае, когда 
поднятый воздух оказывается 

РІВНОВАГА АТМО-
СФЕРИ ВЕРТИКАЛЬНА – 
стан атмосфери, який залежить 
від розподілу т-ри по вертика-
лі. Можливі три випадки р.а.в.: 
байдужа, стійка і нестійка.  

Байдужою наз. така р.а.в., 
коли деякий об’єм повітря, 
будучи піднятим або опуще-
ним на певну висоту, під дією 
зовнішньої сили тут і залиша-
ється. Це можливо тоді, коли  
т-ра повітря, що піднімається або 
опускається, дорівнюватиме  
т-рі навколишньої атмосфери.  

Стійкою наз. таку р.а.в., 
коли піднятий або опущений 
деякий об’єм повітря поверта-
ється в початкове положення. 

Це можливо тоді, коли 
підняте повітря виявляється 
холоднішим і, відповідно, важ-
чим від навколишнього повітря 
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холоднее и, следовательно, тяже-
лее окружающего воздуха либо 
когда опущенный воздух оказы-
вается более тёплым и, следо-
вательно, легче окружающего 
воздуха. Неустойчивым наз. 
такое р.а.в., когда нек-рый 
объём воздуха, выведенный 
внешней силой из состояния рав-
новесия, продолжает подни-
маться. Это возможно в том 
случае, когда поднимающийся 
воздух будет теплее и, следо-
вательно, легче окружающего 
воздуха. 

або коли опущене повітря 
виявляється більш теплим і, 
отже, легшим від навко-
лишнього повітря.  

Нестійкою наз. таку р.а.в., 
коли деякий об’єм повітря, 
виведений зовнішньою силою 
зі стану рівноваги, продовжує 
підніматися.  

Це можливо тоді, коли 
повітря, що піднімається, буде 
теплішим і, отже, легшим від 
навколишнього повітря. 

РАДАР, -а, м. – наименова-
ние радиолокац. станции, 
принятое в США по первым 
буквам Radio detecting and 
ranging (радиообнаружение и 
опред. расстояния). 

РАДАР, -а, ч. – наймену-
вання радіолокац. станції, 
прийняте в США за першими 
літерами Radio detecting and 
ranging (радіовиявлення і 
визнач. відстані). 

РАДИАТОР, -а, м. – у-ство, 
предназнач. для отвода тепла 
от охлаждаемых жидкости или 
газа. 

РАДІАТОР, -а, ч. – пр-рій, 
признач. для відведення тепла 
від охолоджуваних рідини чи 
газу. 

РАДИАТОР ВОДЯНОЙ 
(ВОЗДУШНО-ВОДЯНОЙ) – 
авиац. радиатор, предназнач. для 
охлаждения воды или в зимнее 
время антифриза в охлаждаю-
щей системе поршневого авиац. 
двигателя жидкостного охлаж-
дения. Р.в. чаще всего бывает 
сотовым и охлаждается возду-
хом. Для уменьшения лобового 
сопротивления р.в. помещ. в 
возд. канал-туннель; такие радиа-
торы наз. туннельными. В насто-

РАДІАТОР ВОДЯНИЙ 
(ПОВІТРЯНО-ВОДЯНИЙ) – 
авіац. радіатор, признач. для 
охолодження води або в зимо-
вий період антифризу в охолод-
ній системі поршневого авіац. 
двигуна рідинного охолоджен-
ня. Р.в. найчастіше буває стіль-
никовий і охолоджується по-
вітрям. Для зменшення лобово-
го опору р.в. поміщ. у повітр. 
канал-тунель; такі радіатори 
наз. тунельними. Наразі порш-
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ящее время поршневые авиац. 
двигатели с жидкостным охлаж-
дением в авиации не примен.  

неві авіац. двигуни з рідинним 
охолодженням в авіації не 
застосов.  

РАДИАТОР ВОЗДУШ-
НЫЙ (ВОЗДУХО-ВОЗДУШ-
НЫЙ) – авиац. радиатор, 
предназнач. для охлаждения 
воздуха, поступающего в ка-
бину самолёта от компрессора 
двигателя. Р.в. располож. 
внутри самолёта, и обдув его 
охлаждающим воздухом осущ. 
через возд. каналы. Конструк-
тивно р.в. чаще выполн. плас-
тинчатыми, ребристыми или 
пластинчато-ребристыми. 

РАДІАТОР ПОВІТРЯ-
НИЙ (ПОВІТРЯНО-ПОВІТ-
РЯНИЙ) – авіац. радіатор, 
признач. для охолодження по-
вітря, що надходить у кабіну 
літака від компресора двигуна. 
Р.п. розташов. усередині літа-
ка, і обдув його охолодним 
повітрям здійсн. через повітр. 
канали. Конструктивно р.п. 
частіше викон. пластинчасти-
ми, ребристими або пластин-
часто-ребристими. 

РАДИАТОР МАСЛЯНО-
ТОПЛИВНЫЙ – у-ство для 
охлаждения нагретого масла с 
помощью отводящего тепло 
топлива. 

РАДІАТОР МАСЛЯНО-
ПАЛИВНИЙ – пр-рій для 
охолодження нагрітого масла 
за допомогою палива, що 
відводить тепло. 

РАДИАТОР ПЛАСТИН-
ЧАТЫЙ – радиатор, к-рый 
конструктивно выполн. из тон-
ких металлич. пластин или 
плоских трубок. Р.п. примен. 
для воздухо-возд. радиаторов, 
построенных по схеме попе-
речных потоков горячего и 
холодного воздуха, циркули-
рующего в радиаторе.  

РАДІАТОР ПЛАСТИН-
ЧАСТИЙ – радіатор, який 
конструктивно викон. з тонких 
металевих пластин або плоских 
трубок. Р.п. застосов. для по-
вітрено-повітр. радіаторів, побу-
дованих за схемою поперечних 
потоків гарячого та холодного 
повітря, що циркулює в радіа-
торі.  

РАДИАТОР СОТОВЫЙ – 
радиатор, в к-ром охлаждаю-
щий воздух проходит по труб-
кам (сотам), направленным по 
потоку, а охлаждаемая жид-
кость – по промежуткам между 
трубками (сотами). 

РАДІАТОР СТІЛЬНИКО-
ВИЙ – радіатор, у якому 
охолодне повітря проходить по 
трубках (стільниках), спрямо-
ваних за потоком, а охолодна 
рідина – по проміжках між 
трубками (стільниками). 
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РАДИАЦИОННАЯ БЕЗО-
ПАСНОСТЬ – состояние за-
щищённости объектов, лично-
го состава, при к-ром исклю-
чается или макс. ослабляется 
негативное влияние ионизи-
рующих излучений. 

РАДІАЦІЙНА БЕЗПЕКА – 
стан захищеності об’єктів, осо-
бового складу, за якого виклю-
чається або макс. послаблю-
ється негативний вплив іонізу-
ючих випромінювань. 

РАДИАЦИОННАЯ ОБ-
СТАНОВКА – совокупность 
радиационных условий и фак-
торов, к-рые появл. в результа-
те примен. противником ядер-
ного и радиологич. оружия в 
ходе эксплуатации ядерных 
объектов и при возникновении 
на них аварий и разрушений. 

РАДІАЦІЙНА ОБСТА-
НОВКА – сукупність радіа-
ційних умов і чинників, які 
з’явл. в результаті застосув. 
противником ядерної та радіо-
логіч. зброї в ході експлуатації 
ядерних об’єктів і під час ви-
никнення на них аварій та 
руйнувань.  

РАДИАЦИОННАЯ И 
ХИМИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА – 
вид разведки, к-рый провод. с 
целью получения сведений о 
масштабах и степени радиоак-
тивного и химич. заражения 
местности, возд. пространства, 
акватории и военных объектов. 
Она ведётся разведывательны-
ми подразделениями войск ра-
диац., химич. и биологич. защи-
ты (РХБЗ), а также спец. подго-
товленными отделениями, рас-
чётами (экипажами) всех родов 
войск (сил) и спец. войск с 
использ. дозиметрич. приборов 
и приборов радиац. и химич. 
контроля. 

РАДІАЦІЙНА І ХІМІЧНА 
РОЗВІДКА – вид розвідки, 
який провод. для отримання 
відомостей про масштаби і 
ступінь радіоактивного та хі-
міч. зараження місцевості, по-
вітр. простору, акваторії та 
військових об’єктів.  

Вона ведеться розвідуваль-
ними підрозділами військ 
радіац., хіміч. та біологіч. за-
хисту (РХБЗ), а також спец. 
підготовленими відділеннями, 
розрахунками (екіпажами) всіх 
родів військ (сил) і спец. військ 
із використ. дозиметрич. при-
ладів і приладів радіац. і хіміч. 
контролю. 

РАДИАЦИОННАЯ, ХИ-
МИЧЕСКАЯ И БИОЛО-
ГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА 
ВОЙСК – комплекс операт.-

РАДІАЦІЙНИЙ, ХІМІЧ-
НИЙ І БІОЛОГІЧНИЙ 
ЗАХИСТ ВІЙСЬК – комплекс 
операт.-тактич. і спец. заходів, 
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тактич. и спец. мероприятий, 
к-рые организуются и проводят-
ся с целью исключить или макс. 
снизить потери войск (сил) и 
обеспеч. выполнение постав-
ленных им задач при действиях 
в условиях радиоактивного, 
химич. и биологич. заражения, 
повысить защиту войск (сил) 
от высокоточного и др. видов 
оружия, вид операт. (боевого) 
обеспеч. См. Обеспечение ра-
диационной, химической, био-
логической защиты войск. 

які організовуються і прово-
дяться з метою виключити або 
макс. знизити втрати військ 
(сил) і забезпеч. виконання 
поставлених їм завдань під час 
дій в умовах радіоактивного, 
хіміч. і біологіч. зараження, 
підвищити захист військ (сил) 
від високоточного й ін. видів 
зброї; вид операт. (бойового) 
забезпеч. 
Див. Забезпечення радіа-

ційного, хімічного, біологіч-
ного захисту військ. 

РАДИАЦИЯ НАВЕДЁН-
НАЯ – см. Радиоактивность 
наведённая. 

РАДІАЦІЯ НАВЕДЕНА – 
див. Радіоактивність наве-
дена. 

РАДИОАКТИВНОСТЬ 
НАВЕДЁННАЯ (РАДИАЦИЯ 
НАВЕДЁННАЯ) – радиоак-
тивность, вызванная потоком 
нейтронов см. При ядерном взры-
ве нейтроны, достигающие по-
верхности земли, взаимодейст-
вуют с ядрами атомов, входя-
щих в состав грунта, боевой 
техники, сооружений и др. 
объектов. В результате погло-
щения нейтронов ядрами устой-
чивых элементов последние 
превращаются в радиоактивные 
изотопы. Большинство их срав-
нительно быстро распадается, 
превращаясь в устойчивые не-
радиоактивные элементы. Сте-
пень р.н. зависит от мощности 
и вида атомного взрыва, состава 
почвы и расстояния до центра 
взрыва. 

РАДІОАКТИВНІСТЬ НА-
ВЕДЕНА (РАДІАЦІЯ НАВЕ-
ДЕНА) – радіоактивність, 
спричинена потоком нейтронів 
див. При ядерному вибуху  
нейтрони, що досягають по-
верхні землі, взаємодіють з 
ядрами атомів, що входять до 
складу ґрунту, бойової техніки, 
споруд та ін. об’єктів. У ре-
зультаті поглинання нейтронів 
ядрами стійких елементів ос-
танні перетворюються на 
радіоактивні ізотопи. 

Більшість їх порівняно 
швидко розпадається, перетво-
рюючись на стійкі нерадіо-
активні елементи. 

Ступінь р.н. залежить від 
потужності і виду атомного 
вибуху, складу ґрунту і від-
стані до центру вибуху. 
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РАДИОАСТРОНОМИЯ, -и, 
ж. – раздел астрономии, 
изучающий различные космич. 
объекты (Солнце, планеты, 
Луну, туманности) путём ана-
лиза излучаемых или отражён-
ных ими радиоволн, а также спо-
собы опред. местонахождения 
самолёта по Солнцу и Луне с 
помощью радиосекстантов и 
радиоастрономич. компасов. 

РАДІОАСТРОНОМІЯ, -ї, 
ж. – розділ астрономії, що 
вивчає різні косміч. об’єкти 
(Сонце, планети, Місяць, ту-
манності) шляхом аналізу ви-
промінюваних або відбитих 
ними радіохвиль, а також спо-
соби визнач. місцезнаходження 
літака за Сонцем і Місяцем за 
допомогою радіосекстантів і 
радіоастрономіч. компасів. 

РАДИОВЗРЫВАТЕЛЬ, -я, 
м. – взрыватель для авиац. 
бомб (снарядов), работающий 
на принципе излучения и 
приёма отражённых от цели 
радиоволн. При попадании цели 
в зону излучения радиоволн 
последние отражаются от цели 
и попадают в приёмник, после 
чего усиливаются и на задан-
ной дистанции от цели вызы-
вают срабатывание детонатора, 
к-рый взрывает снаряд (бомбу). 
Р. наз. также неконтактными 
взрывателями. Спец. у-ство 
осущ. взрыв снаряда в воздухе, 
если цель не попала в зону 
излучения радиоволн. 

РАДІОЗРИВНИК, -а, ч. – 
зривник для авіац. бомб (сна-
рядів), що працює на принципі 
випромінювання та прийому 
відбитих від цілі радіохвиль. 
При потраплянні цілі в зону 
випромінювання радіохвиль 
останні відбиваються від цілі і 
потрапляють у приймач, після 
чого посилюються і на заданій 
дистанції від цілі спричиняють 
спрацьовування детонатора, 
який підриває снаряд (бомбу). 
Р. наз. також неконтактними 
зривниками. Спец. пр-рій 
здійсн. вибух снаряда в повітрі, 
якщо ціль не потрапила в зону 
випромінювання радіохвиль. 

РАДИОВОЛНА ПОВЕРХ-
НОСТНАЯ (ПРЯМАЯ) – см. 
Распространение радиоволн.  

РАДІОХВИЛЯ ПОВЕРХ-
НЕВА (ПРЯМА) – див. По-
ширення радіохвиль. 

РАДИОВОЛНЫ, мн. – 
электромагнитные волны дли-
ной от 1 мм до 30 км (частота 
от 30 МГц до 10 кГц). В зави-
симости от длины (частоты) р. 
подраздел. на длинные, сред-

РАДІОХВИЛІ, мн. – елект-
ромагнітні хвилі завдовжки від 
1 мм до 30 км (частота від 
30 МГц до 10 кГц).  

Залежно від довжини (час-
тоти) р. поділ. на довгі, се-
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ние, короткие, ультракороткие 
(метровые, дециметровые, сан-
тиметровые и миллиметровые).

редні, короткі, ультракороткі 
(метрові, дециметрові, санти-
метрові та міліметрові). 

РАДИОВЫСОТОМЕР, -а, 
м. – радиолокац. у-ство, со-
стоящее из передатчиков, при-
ёмника и указателя высоты. Р. 
позволяет измерять истинную 
высоту полёта по принципу 
отражения от земной поверх-
ности электромагнитной энер-
гии, излучённой передатчиком. 
Р. малых высот (0–1 200 м) 
работает на частотно модули-
рованном методе и использ. в 
основном для опред. высоты 
при заходе на посадку в слож-
ных метеоусловиях. Р. боль-
ших высот (0–30 км) работает в 
импульсном режиме; практи-
чески ниже 100 м измерение 
высоты этим р. невозможно. 

РАДІОВИСОТОМІР, -а, ч. – 
радіолокац. пр-рій, що склада-
ється з передавачів, приймача і 
покажчика висоти. Р. дозволяє 
вимірювати справжню висоту 
польоту за принципом відби-
вання від земної поверхні елект-
ромагнітної енергії, що випро-
мінюється передавачем. Р. 
малих висот (0–1 200 м) пра-
цює на частотно модульовано-
му методі і використ. переваж-
но для визнач. висоти при за-
ходженні на посадку за склад-
них метеоумов. Р. великих 
висот (0–30 км) працює в ім-
пульсному режимі; практично 
нижче 100 м вимірювання 
висоти цим р. неможливе. 

РАДИОГРАММА, -ы, ж. – 
телеграмма, переданная (при-
нятая) по радио. 

РАДІОГРАМА, -и, ж. – 
телеграма, передана (прийнята) 
по радіо. 

РАДИОДЕВИАЦИЯ, -и, 
ж. – угол между действитель-
ным направлением на пелен-
гуемую радиостанцию и на-
правлением, к-рое показывает 
радиокомпас. Р. возникает под 
действием электромагнитного 
поля вторичных излучателей 
(антенн, крыла, фюзеляжа и др. 
металлич. предметов), в к-рых 
под влиянием приходящих 
электромагнитных волн возбуж-
даются токи высокой частоты. 

РАДІОДЕВІАЦІЯ, -ї, ж. – 
кут між дійсним напрямком на 
пеленговану радіостанцію і на-
прямком, який показує радіо-
компас. Р. виникає під дією 
електромагнітного поля вто-
ринних випромінювачів (антен, 
крила, фюзеляжу й ін. металев. 
предметів), у яких під впливом 
електромагнітних хвиль, що 
надходять, збуджуються стру-
ми високої частоти. Величина 
р. залежить від курсового кута 
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Величина р. зависит от курсо-
вого угла радиостанции и не 
зависит от курса самолёта; она 
имеет четвертной х-р и может 
достигать 15–20°. Р. периоди-
чески опред. и компенсируется. 
Некомпенсированная часть р. за-
носится в график остаточной р. 

радіостанції і не залежить від 
курсу літака; вона має 
четвертний х-р і може досягати  
15–20°.  

Р. періодично визнач. і 
компенсується. Некомпенсова-
на частина р. заноситься в 
графік залишкової р. 

РАДИОДРОМИЯ, -и, ж. – 
фактич. путь самолёта относи-
тельно земной поверхности, 
летящего на радиостанцию по 
радиокомпасу при наличии 
ветра, направление к-рого об-
разует нек-рый угол с направ-
лением дуги большого круга; 
при этом ось самолёта всё вре-
мя направлена на радиостан-
цию (КУР = 0). При проходе 
радиостанции стрелка указате-
ля курсовых углов радиоком-
паса резко разворачивается на 
угол, близкий к 180°. Форма и 
величина р. зависят от отноше-
ния возд. скорости самолёта к 
скорости ветра и от угла ветра. 
Полёт по р. примен. гл. обр. лёт-
чиками одноместных самолётов 
для выхода на приводную ра-
диостанцию аэродрома посадки. 

РАДІОДРОМІЯ, -ї, ж. – 
фактич. шлях літака відносно 
земної поверхні, що летить на 
радіостанцію за радіокомпасом 
за наявності вітру, напрямок 
якого утворює деякий кут з 
напрямком дуги великого кола; 
при цьому вісь літака весь час 
спрямована на радіостанцію 
(КУР = 0). При проході радіо-
станції стрілка покажчика 
курсових кутів радіокомпаса 
різко розвертається на кут, 
близький до 180°. Форма і 
величина р. залежать від 
відношення повітр. швидкості 
літака до швидкості вітру і від 
кута вітру. Політ за р. застосов. 
здебільшого льотчиками одно-
місних літаків для виходу на 
привідну радіостанцію аеро-
дрому посадки. 

РАДИОЗОНД, -а, м. – аэро-
логич. прибор для измерения 
т-ры, давления и влажности 
воздуха, а при использ. спец. 
радиолокац. у-ки – направле-
ния и скорости ветра в свобод-
ной атмосфере. Р. поднимается 
на спец. резиновых шарах, 

РАДІОЗОНД, -а, ч. – 
аерологіч. прилад для вимі-
рювання т-ри, тиску і вологості 
повітря, а при використ. спец. 
у-ки радіолокації – напрямку і 
швидкості вітру у вільній 
атмосфері. Р. піднімається на 
спец. гумових кулях, напов-
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наполненных водородом или 
гелием и автоматич. переда-
ющих по радио усл. сигналами 
значения метеоэлементов. 
Высота подъёма р. 20–35 км. 

нених воднем або гелієм, що 
автоматич. передають по радіо 
ум. сигналами значення метео-
елементів. Висота підйому р. 
20–35 км. 

РАДИОКАНАЛ, -а, м. – 
полоса частот электромагнит-
ных колебаний, примен. для 
радиосвязи. Чем уже полоса 
частот, тем больше помехо-
устойчивость радиопередач. 

РАДІОКАНАЛ, -у, ч. – 
смуга частот електромагнітних 
коливань, що застосов. для 
радіозв’язку. Що вужча смуга 
частот, то більша перешкодо-
стійкість радіопередач. 

РАДИОКОД МЕЖДУНА-
РОДНЫЙ (Щ-код) – свод 
сигналов в виде коротких соче-
таний букв и цифр. Р.м. значи-
тельно ускоряет обмен инфор-
мацией между экипажами са-
молётов в воздухе и команд-
ными пунктами. 

РАДІОКОД МІЖНАРОД-
НИЙ (Щ-код) – зведення 
сигналів у вигляді коротких 
поєднань букв і цифр. Р.м. 
значно прискорює обмін 
інформацією між екіпажами 
літаків у повітрі і командними 
пунктами. 

РАДИОКОМПАС, -а, м. – 
см. Радиокомпас автомати-
ческий. 

РАДІОКОМПАС, -а, ч. – 
див. Радіокомпас автоматич-
ний. 

РАДИОКОМПАС АВТО-
МАТИЧЕСКИЙ – самолётный 
радиопеленгатор для измере-
ния с точностью 1–3° направ-
лений на передающие радио-
станции, работающие в диапазо-
не 150–1300 кГц. С помощью 
р.а. независимо от состояния 
погоды и видимости можно 
точно выводить самолёт на 
радиостанцию, выполн. заход на 
посадку в сложных метео-
условиях и вести контроль пути 
опред. линий положения и места 
самолёта.  

Р.а. устанавл. на всех типах 
самолётов и вертолётов. 

РАДІОКОМПАС АВТО-
МАТИЧНИЙ – літаковий 
радіопеленгатор для вимірю-
вання з точністю 1–3° напрям-
ків на передавальні радіостан-
ції, що працюють у діапазоні 
150–1300 кГц.  

За допомогою р.а. незалеж-
но від стану погоди і видимості 
можна точно виводити літак на 
радіостанцію, викон. заход-
ження на посадку за складних 
метеоумов і контролювати 
шлях визнач. ліній положення і 
місця літака.  

Р.а. встановл. на всіх типах 
літаків і вертольотів. 
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РАДИОЛОКАТОР, -а, м. – см. 
Станция радиолокационная. 

РАДІОЛОКАТОР, -а, ч. – 
див. Станція радіолокаційна. 

РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 
МИШЕНЬ – см. Мишень 
радиолокационная. 

РАДІОЛОКАЦІЙНА МІ-
ШЕНЬ – див. Мішень радіо-
локаційна. 

РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 
РАЗВЕДКА – составная часть 
радиоэлектронной разведки, 
к-рая включает добычу све-
дений об объектах (целях) про-
тивника, в т.ч. опред. координат 
или параметров движения с 
помощью радиолокац. станций 
(комплексов). 

РАДІОЛОКАЦІЙНА 
РОЗВІДКА – складова радіо-
електронної розвідки, яка вклю-
чає добування відомостей про 
об’єкти (цілі) противника, у 
т.ч. визнач. координат або 
параметрів руху за допомогою 
радіолокац. станцій (комп-
лексів). 

РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 
СИСТЕМА – комплекс взаи-
модействующих бортовых и на-
земных радиотехнич. у-ств для 
опред. местонахождения под-
вижных объектов (кораблей, ЛА) 
и решения др. задач навигации. 
По принципу действия р.с. делят 
на угломерные, дальномерные, 
разностно-дальномерные и ком-
бинир. Для повышения точности 
и надёжности измерения нави-
гац. параметров р.с. использ. 
вместе с инерциальными нави-
гац. системами и различными 
радионавигац. приборами. Ав-
тономная р.с. – комплекс борто-
вых радионавигац. у-ств 
(РНУ), к-рые в рамках единой 
структурной схемы при сов-
местной работе опред. место-
положение подвижных объек-
тов. Как РНУ, к-рые автономно 
действуют на борту объекта, 

РАДІОЛОКАЦІЙНА 
СИСТЕМА – комплекс взає-
модіючих бортових і наземних 
радіотехніч. пр-роїв для виз-
нач. місцезнаходження рухо-
мих об’єктів (кораблів, ЛА) та 
вирішення ін. завдань навігації. 
За принципом дії р.с. розподіл. 
на кутомірні, далекомірні, різ-
ницево-далекомірні та комбі-
нов. Для підвищення точності 
та надійності вимірювання 
навігац. параметрів р.с. ви-
корист. разом із інерціальними 
навігац. системами та різними 
радіонавігац. приладами. Ав-
тономна р.с. – комплекс 
бортових радіонавігац. пр-роїв 
(РНП), які в рамках єдиної 
структурної схеми при спільній 
роботі визнач. місцезнахо-
дження рухомих об’єктів. Як 
РНП, які автономно діють на 
борту об’єкта, можуть вико-
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могут использ. навигац. р.с., 
доплеровские измерители пу-
тевой скорости и угла сноса, 
радиовысотомеры. 

рист. навігац. р.с., доплерівські 
вимірювачі шляхової швид-
кості та кута знесення, радіо-
висотоміри.  

РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 
СИСТЕМА БОМБОМЕТА-
НИЯ (РСБ) – комплекс радио-
электрон. аппаратуры для при-
цельного бомбометания при раз-
ных условиях погоды и в лю-
бое время суток с горизонт. 
полёта и при определённых ви-
дах манёвра. Основа РСБ – это 
бортовая РЛС обзора земной 
поверхности, обеспечивающая 
ориентировку, поиск и обна-
ружение цели, обмер дальнос-
ти, опред. курсового угла цели 
и др. В ряде случаев функции 
РСБ заменяют прицельно-
навигац. системы ЛА. 

РАДІОЛОКАЦІЙНА СИС-
ТЕМА БОМБОМЕТАННЯ 
(РСБ) – комплекс радіоелект-
рон. апаратури для прицільно-
го бомбометання за різних 
умов погоди та у будь-який час 
доби з горизонт. польоту і за 
певних видів маневру. Основа 
РСБ – це бортова РЛС огляду 
земної поверхні, яка забезпеч. 
орієнтування, пошук та вияв-
лення цілі, обмір дальності, 
визнач. курсового кута цілі 
тощо.  

У деяких випадках функції 
РСБ замінюють прицільно-
навігац. системи ЛА. 

РАДИОЛОКАЦИЯ, -и, ж. – 
1. Опред. с помощью радио-
волн точного местоположения 
объектов (самолёта, корабля и 
др.), основанное на отражении 
радиоволн. 2. Отрасль радио-
техники, изучающая и разра-
батывающая средства и методы 
обнаружения и опред. местопо-
ложения (координат) объектов 
с помощью радиоволн, отра-
жённых от этих объектов. 

РАДІОЛОКАЦІЯ, -ї, ж. – 
1. Визнач. за допомогою радіо-
хвиль точного місця розташу-
вання об’єктів (літака, корабля 
та ін.), що ґрунтується на 
відбитті радіохвиль. 2. Галузь 
радіотехніки, що вивчає і 
розробляє засоби та методи ви-
явлення і визнач. місця (коор-
динат) розташування об’єктів 
за допомогою радіохвиль, 
відбитих від цих об’єктів. 

РАДИОМАРКЕР, -а, м. 
(МАРКЕРНЫЙ РАДИОМА-
ЯК) – передатчик с направлен-
ной вертикально вверх диа-
граммой излучения. Р. примен. 

РАДІОМАРКЕР, -а, ч. 
(МАРКЕРНИЙ РАДІОМА-
ЯК) – передавач з направле-
ною вертикально вгору діагра-
мою випромінювання. Р. за-
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в системах посадки самолётов, 
а также для обозначения линии 
фронта, исходного пункта 
маршрута и в др. случаях. 

стосов. в системах посадки 
літаків, а також для позначення 
лінії фронту, вихідного пункту 
маршруту та в ін. випадках. 

РАДИОМАЯК, -а, м. – пе-
редатчик направленного дейст-
вия, использ. в целях самолёто-
вождения. Примен. маркерные 
(радиомаркер), курсовые, глис-
садные и импульсные р. 

РАДІОМАЯК, -а, ч. – 
передавач направленої дії, що 
використ. для літаководіння. 
Застосов. маркерні (радіомар-
кер), курсові, глісадні та ім-
пульсні р. 

РАДИОМАЯК ГЛИС-
САДНЫЙ – маяк с равносиг-
нальной зоной для вывода са-
молёта на глиссаду (траекто-
рию) планирования при посадке.

РАДІОМАЯК ГЛІСАД-
НИЙ – маяк з рівносигналь-
ною зоною для виведення 
літака на глісаду (траєкторію) 
планерування при посадці. 

РАДИОМАЯК ИМ-
ПУЛЬСНЫЙ – наземный ра-
диомаяк-ответчик, работающий 
только по запросу самолётной 
панорамной радиолокац. стан-
ции (СПРС). По сигналам р.и. 
на экране СПРС экипаж само-
лёта опред. своё положение от-
носительно р.и., месторасполо-
жение к-рого экипажу известно. 

РАДІОМАЯК ІМПУЛЬС-
НИЙ – наземний радіомаяк-
відповідач, що працює лише на 
запит літакової панорамної 
радіолокац. станції (ЛПРС). За 
сигналами р.і. на екрані ЛПРС 
екіпаж літака визначає своє 
положення відносно р.і., місце 
розташування якого екіпажу 
відоме. 

РАДИОМАЯК КУРСО-
ВОЙ – маяк с равносигнальной 
зоной в горизонт. плоскости 
для вывода самолёта на взлёт-
но-посадочную полосу; вместе 
с глиссадным радиомаяком 
входит в состав нек-рых систем 
посадки самолётов. 

РАДІОМАЯК КУРСО-
ВИЙ – маяк з рівносигнальною 
зоною в горизонт. площині для 
виведення літака на злітно-
посадкову смугу; разом із глі-
садним радіомаяком входить 
до складу деяких систем по-
садки літаків. 

РАДИОМЕТРЫ, мн. – при-
боры, предназнач. для измере-
ния степени радиоактивного 
заражения личного состава, 
боевой техники, обмундирова-

РАДІОМЕТРИ, мн. – прила-
ди, призначені для вимірюван-
ня ступеня радіоактивного за-
раження особового складу, 
бойової техніки, обмундиру-
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ния, сооружений, продуктов 
питания, воды и т. п. Сущ. два 
типа р.: альфа-радиометры и 
бета-гамма-радиометры. 

вання, споруд, продуктів хар-
чування, води і т. п. Існ. два 
типи р.: альфа-радіометри і 
бета-гамма-радіометри. 

РАДИОНАВЕДЕНИЕ, -я, с. – 
наведение своих самолётов (са-
молётов-снарядов), управляе-
мых бомб, ракетных снарядов с 
наземных командных пунктов, 
оборуд. радио- и радиолокац. 
станциями обнаружения и на-
ведения, или с самолётов, име-
ющих спец. радиооборудова-
ние. Возможно также самона-
ведение снарядов, снабжённых 
радиолокац. у-ствами, на само-
лёты (самолёты-снаряды) про-
тивника и на наземные объекты. 

РАДІОНАВЕДЕННЯ, -я, с. – 
наведення своїх літаків (літа-
ків-снарядів), керованих бомб, 
ракетних снарядів з наземних 
командних пунктів, облад. 
радіо- і радіолокац. станціями 
виявлення і наведення, або з 
літаків, що мають спец. радіо-
устаткування.  

Можливе також самонаве-
дення снарядів, забезпеч. ра-
діолокац. приладами, на літаки 
(літаки-снаряди) противника і 
на наземні об’єкти. 

РАДИОНАВИГАЦИОН-
НОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ – комп-
лекс мероприятий, к-рые созда-
ют условия эффект. примен. ра-
дионавигац. средств для выпол-
нения задач навигации (радио-
навигации), боевого маневриро-
вания и примен. средств пора-
жения. Р.о. включает выбор по-
зиций наземных радионавигац. 
станций (радиомаяков, радиона-
вигац. пунктов), установл. поряд-
ка работы радионавигац. средств 
и их использ. ЛА (кораблями), а 
также способы примен. этих 
средств при создании противни-
ком радиоэлектронных помех. 

РАДІОНАВІГАЦІЙНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ – комплекс 
заходів, які створюють умови 
ефект. застосув. радіонавігац. 
засобів для виконання завдань 
навігації (радіонавігації), бойо-
вого маневрування та застосув. 
засобів ураження. Р.з. включає 
вибір позицій наземних радіо-
навігац. станцій (радіомаяків, 
радіонавігац. пунктів), вста-
новл. порядку роботи радіо-
навігац. засобів та їх використ. 
ЛА (кораблями), а також 
способи застосув. цих засобів 
при створенні противником 
радіоелектронних перешкод. 

РАДИОНАВИГАЦИОН-
НЫЙ ПУНКТ (РНП) – один 
из пунктов управления авиа-

РАДІОНАВІГАЦІЙНИЙ 
ПУНКТ (РНП) – один із 
пунктів керування авіацією. 
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цией. Разворачивается в р-не 
интенсивных полётов ЛА для 
обеспеч. самолёто-, вертолёто-
вождения, обозначения направ-
лений и коридоров пролёта с 
помощью радиотехнич. средств. 

Розгортається в р-ні інтенсив-
них польотів ЛА для забезпеч. 
літако-, вертольотоводіння, 
позначення напрямків та кори-
дорів прольоту за допомогою 
радіотехніч. засобів. 

РАДИОНАВИГАЦИЯ, -и, 
ж. – 1. Опред. экипажами 
самолётов своих координат с 
помощью радиотехнич. средств. 
2. Раздел науки самолётовож-
дения, занимающийся изучени-
ем способов вождения ЛА с 
помощью радиотехнич. средств. 

РАДІОНАВІГАЦІЯ, -ї, ж. – 
1. Визнач. екіпажами літаків 
своїх координат за допомогою 
радіотехніч. засобів. 2. Розділ 
науки літаководіння, що зай-
мається вивченням способів 
водіння ЛА за допомогою 
радіотехніч. засобів. 

РАДИОПЕЛЕНГ, -а, м. – 
угол между сев. направлением 
меридиана самолёта или радио-
навигац. точки (РНТ) и направ-
лением на РНТ или на самолёт. 
Р. самолёта на РНТ наз. истин-
ным (магнитным) пеленгом 
радиостанции (ИПР или МПР), 
от РНТ на самолёт – истинным 
(магнитным) пеленгом самолё-
та (ИПС м| МПС). ИПС = ИПР 
± 180° + 8, где 8 – ортодромичес-
кая поправка, величина её 
зависит от проекции карты, на 
к-рой прокладывается р. 

РАДІОПЕЛЕНГ, -а, ч. – 
кут між півн. напрямком мери-
діана літака або радіонавігац. 
точки (РНТ) і напрямком на 
РНТ або на літак. Р. від літака 
на РНТ наз. дійсним (магніт-
ним) пеленгом радіостанції 
(ІПР або МПР), від РНТ на 
літак – дійсним (магнітним) 
пеленгом літака (ДПЛ м| 
МПЛ). ДПЛ = ДПР ± 180° + 8, 
де 8 — ортодромічна поправка, 
величина її залежить від про-
екції карти, на якій про-
кладається р. 

РАДИОПЕЛЕНГАТОР, -а, 
м. (наземный) – приёмное 
у-ство с антенной направлен-
ного действия, позволяющей 
опред. радиопеленг самолёта, 
на к-ром работает радиостан-
ция. Дальность опред. радио-
пеленга зависит от у-ства р. и 
от мощности самолётных пере-

РАДІОПЕЛЕНГАТОР, -а, 
ч. (наземний) – приймальний 
пр-рій з антеною направленої 
дії, що дозволяє визнач. радіо-
пеленг літака, на якому працює 
радіостанція.  

Дальність визнач. радіо-
пеленга залежить від пр-рою р. 
і від потужності літакових 
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датчиков (колеблется в преде-
лах 300–6000 км); точность 
опред. радиопеленга 1–3°. Р. 
широко примен. для привода 
самолётов, для захода и 
расчёта на посадку в сложных 
метеоусловиях, для контроля 
пути, опред. линии положения 
и места самолёта, для вывода 
самолёта в р-н цели. 

передавачів (коливається в 
межах 300–6000 км); точність 
визнач. радіопеленга 1–3°.  

Р. широко застосов. для 
приведення літаків, для заходу 
і розрахунку на посадку за 
складних метеоумов, для 
контролю дороги, визнач. лінії 
положення і місця літака, для 
виведення літака в р-н цілі. 

РАДИОПЕЛЕНГОВАНИЕ 
-я, с. – опред. направления 
радиоволн, приходящих от 
самолётных радиостанций, с 
помощью радиопеленгатора 
для опред. места самолёта. 

РАДІОПЕЛЕНГУВАННЯ, 
-я, с. – визнач. напрямку 
радіохвиль, що приходять від 
літакових радіостанцій, за 
допомогою радіопеленгатора 
для визнач. місця літака. 

РАДИОПЕРЕДАТЧИК, -а, 
м. – у-ство, генерирующее и 
управляющее электромагнит-
ными колебаниями высокой 
частоты, примен. для радио-
связи, радиолокации, радио-
навигации и т. д. 

РАДІОПЕРЕДАВАЧ, -а, ч. – 
пр-рій, що генерує і керує  
електромагнітними коливання-
ми високої частоти, застосов. 
для радіозв’язку, радіолокації, 
радіонавігації і т. п. 

РАДИОПОМЕХИ, мн. – 
помехи, вызываемые электро-
магнитными волнами, дейст-
вующими на радиоприёмник, и 
искажающие или исключаю-
щие возможность приёма нуж-
ных радиостанций. Р. м. б. выз-
ваны работой др. радиостанций, 
электрич. разрядами, возника-
ющими в электрич. у-ках или 
происходящими в атмосфере. 
Наибольшее влияние на усло-
вия приёма оказывают искус-
ственные р., создаваемые про-
тивником с целью противодей-

РАДІОПЕРЕШКОДИ, мн. – 
перешкоди, що викликаються 
електромагнітними хвилями, 
які діють на радіоприймач і 
спотворюють або унеможлив-
люють прийом потрібних ра-
діостанцій.  

Р. можуть спричинятися 
роботою ін. радіостанцій, 
електрич. розрядами, що вини-
кають в електрич. у-ках або 
відбуваються в атмосфері. Най-
більше впливають на умови 
прийому штучні р., створені 
противником для протидії.  
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ствия. Для борьбы с р. использ. 
узкие полосы частот пропуска-
ния, направленные антенны, 
спец. защитные фильтры, сме-
ну рабочих частот и комплек-
тование различных радиотех-
нич. средств. 

Для боротьби з р. використ. 
вузькі смуги частот пропус-
кання, направлені антени, спец. 
захисні фільтри, зміну робочих 
частот і комплектування різних 
радіотехніч. засобів. 

РАДИОПРИЁМНИК -а, м. – 
у-ство для приёма электромаг-
нитных колебаний высокой 
частоты, создаваемых радио-
передатчиком, преобразования 
их в колебания низкой частоты 
или в постоянный ток и выде-
ления полезного сигнала от 
помех. 

РАДІОПРИЙМАЧ -а, ч. – 
пр-рій для прийому електро-
магнітних коливань високої 
частоти, що створюються ра-
діопередавачем, перетворення 
їх на коливання низької 
частоти або на постійний струм 
і виділення корисного сигналу 
від перешкод. 

РАДИОПРОТИВОДЕЙСТ-
ВИЕ, -я, с. – мероприятия, 
исключающие или затрудняю-
щие использ. противником его 
радиотехнич. средств самолё-
товождения, связи, а также ра-
диолокац. средств обнаружения 
и наведения станций орудий-
ной наводки. Р. включает унич-
тожение радиотехнич. средств 
противника, организацию сети 
мешающих наземных и само-
лётных радиостанций, сбрасы-
вание с самолётов спец. метал-
лизированных лент, организа-
цию ложных радиопередач и 
ретрансляции передач привод-
ных станций противника, при-
мен. средств радиомаскировки, 
а также выбор маршрута и про-
филя полёта вне рабочих зон, 
станции обнаружения и наве-

РАДІОПРОТИДІЯ, -ї, ж. – 
заходи, що унеможливлюють 
або ускладнюють використ. 
противником його радіотехніч. 
засобів літаководіння, зв’язку, 
а також засобів радіолокац. 
виявлення і наведення станцій 
гарматної наводки. Р. передбач. 
знищення радіотехніч. засобів 
противника, організацію мере-
жі наземних і літакових радіо-
станцій, що заважають, ски-
дання з літаків спец. мета-
лізованих стрічок, організацію 
помилкових радіопередач і 
ретрансляції передач привод-
них станцій противника, вжи-
вання засобів радіомаскування, 
а також вибір маршруту і про-
філю польоту поза робочими 
зонами, станцією виявлення і 
наведення противника, мінім. 
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дения противника, миним. ис-
польз. своих самолётных ра-
диопередающих у-ств и т. д. 

використ. своїх літакових  
радіопередавальних пр-роїв 
тощо. 

РАДИОСТАНЦИЯ, -и, ж. – 
совокупность у-ств для гене-
рирования и излучения колеба-
ний высокой частоты в прост-
ранство, а также приёма радио-
сигналов. Различают передаю-
щие, приёмные и приёмно-
передающие р. Они бывают 
стац., передвижные (смонтиро-
ванные на автомашинах, само-
лётах) и переносные. 

РАДІОСТАНЦІЯ, -ї, ж. – 
сукупність пр-роїв для генеру-
вання і випромінювання коли-
вань високої частоти в простір, 
а також прийому радіосигна-
лів. Розрізняють передавальні, 
приймальні і приймально-пере-
давальні р. Вони бувають 
стац., пересувні (змонтовані на 
автомашинах, літаках) і пере-
носні. 

РАДИОСТАНЦИЯ 
БЛИЖНЯЯ ПРИВОДНАЯ – 
маломощный радиопередатчик 
в составе ближнего маркерного 
пункта см. Частота работы 
этой радиостанции подбирает-
ся соответственно частоте 
дальней приводной радиостан-
ции так, чтобы перестройка ра-
диокомпаса с дальней на ближ-
нюю производ. переключением 
диапазонов без подстройки. 

РАДІОСТАНЦІЯ БЛИЖ-
НЯ ПРИВІДНА – малопотуж-
ний радіопередавач у складі 
ближнього маркерного пункту 
див. Частота роботи цієї радіо-
станції підбирається від-
повідно до частоти дальньої 
привідної радіостанції так, щоб 
переналаштування радіоком-
паса з дальньої на ближню 
здійсн. перемиканням діапазо-
нів без підстроювання. 

РАДИОСТАНЦИЯ ДАЛЬ-
НЯЯ ПРИВОДНАЯ – состав-
ная часть дальнего маркерного 
пункта см.; работает на частотах 
автоматич. радиокомпаса см. 

РАДІОСТАНЦІЯ ДАЛЬ-
НЯ ПРИВІДНА – складова 
дальнього маркерного пункту 
див.; працює на частотах авто-
матич. радіокомпаса див. 

РАДИОСТАНЦИЯ КО-
МАНДНАЯ – 1. Наземная 
приёмно-передающая радио-
станция, устанавл. в аэропор-
тах (на аэродромах). Через р.к. 
диспетчер (руководитель полё-
тов) управляет посадкой и 

РАДІОСТАНЦІЯ КО-
МАНДНА – 1. Наземна прий-
мально-передавальна радіо-
станція, що встановл. в аеро-
портах (на аеродромах). Через 
р.к. диспетчер (керівник 
польотів) керує посадкою і 
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взлётом самолётов. 2. Самолёт-
ная приёмно-передающая р.к. 
группы для управления в 
воздухе. Современные р.к. 
обычно работают на ультра-
коротких волнах. 

зльотом літаків. 2. Літакова 
приймально-передавальна р.к. 
групи для керування в повітрі. 
Сучасні р.к. зазвичай пра-
цюють на ультракоротких 
хвилях. 

РАДИОТЕЛЕМЕТРИЯ, -и, 
ж. – измерение физич. величин 
на расстоянии и передача ин-
формации на пункт запроса по 
радио. Р. широко примен. при 
полётах искусственных спут-
ников Земли, космич. ракет и 
кораблей. 

РАДІОТЕЛЕМЕТРІЯ, -ї, 
ж. – вимірювання фізич. 
величин на відстані і передача 
інформації на пункт запиту по 
радіо.  

Р. широко застосов. при 
польотах штучних супутників 
Землі, косміч. ракет і кораблів. 

РАДИОТЕЛЕУПРАВЛЕ-
НИЕ, -я, с. – управление по 
радио (с земли или с самолёта) 
самолётами-снарядами, управ-
ляемыми бомбами или реак-
тивными управляемыми снаря-
дами и др. видами управляе-
мых средств поражения. На 
земле или на самолёте рабо-
тают передатчики, излучающие 
сигналы-команды. Приёмники 
на управляемых средствах 
поражения принятые сигналы-
команды превращают в сило-
вые сигналы, воздействующие 
на органы управления. 

РАДІОТЕЛЕКЕРУВАН-
НЯ, -я, с. – керування по радіо 
(із землі або з літака) літаками-
снарядами, керованими бомба-
ми або реактивними керовани-
ми снарядами та ін. видами 
керованих засобів ураження. 

На землі або на літаку 
працюють передавачі, що ви-
промінюють сигнали-команди. 

Приймачі на керованих за-
собах ураження прийняті сиг-
нали-команди перетворюють 
на силові сигнали, що впли-
вають на органи керування. 

РАДИОТЕОДОЛИТ, -а, м. – 
пеленгаторное у-ство для оп-
ред. азимута и угла места пе-
ленгуемого радиопередатчика 
(активной мишени), сопряжён-
ного с радиозондом см. и вы-
пущенного в свободный полёт 
на резиновом шаре, напол-

РАДІОТЕОДОЛІТ, -а, ч. – 
пеленгаторний пр-рій для 
визнач. азимута і кута місця 
пеленгованого радіопередавача 
(мішені), сполученого з радіо-
зондом див. і випущеного у 
вільний політ на гумовій кулі, 
наповненій воднем.  
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ненном водородом. Одновре-
менно р. позволяет вести слу-
ховой приём сигналов т-ры, дав-
ления и влажности воздуха, 
посылаемых радиозондом. В ря-
де стран примен. более слож-
ные р., позволяющие производ. 
автоматич. запись и обработку 
сигналов радиозонда с помощью 
вычислительного у-ства и полу-
чать данные о т-ре, давлении, 
влажности воздуха и ветре. 

Одночасно р. дозволяє вес-
ти слуховий прийом сигналів 
т-ри, тиску і вологості повітря, 
що надсилає радіозонд.  

У багатьох країнах застосов. 
складніші р., що дозволяють 
здійсн. автоматич. запис і 
обробку сигналів радіозонда за 
допомогою обчислювального 
пр-рою і отримувати дані про 
т-ру, тиск, вологість повітря і 
вітер. 

РАДИОТЕХНИЧЕСКАЯ 
РАЗВЕДКА – составная часть 
радиоэлектрон. разведки, вклю-
чает получение сведений о типе, 
назнач. и местонахождении ра-
ботающих радиоэлектрон. 
средств противника (радио-
локац., радионавигац., радио-
телеуправления). 

РАДІОТЕХНІЧНА РОЗ-
ВІДКА – складова частина 
радіоелектрон. розвідки, яка 
включає отримання відомостей 
про тип, признач. та місцезна-
ходження працюючих радіо-
електрон. засобів противника 
(радіолокац., радіонавігац., ра-
діотелекерування).  

РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ 
ВОЙСКА – род войск ВС 
страны, к-рый предназнач. для 
ведения непрерывного конт-
роля за использ. возд. прост-
ранства, радиолокац. разведки 
средств возд. нападения про-
тивника в полёте и предостав-
ления соответств. информации 
для осущ. боевого управления 
зенитными ракетными войска-
ми и истребительной авиацией. 

РАДІОТЕХНІЧНІ 
ВІЙСЬКА – рід військ ПС 
країни, який признач. для 
ведення безперервного конт-
ролю за використ. повітр. 
простору, радіолокац. розвідки 
засобів повітр. нападу против-
ника в польоті та надання 
відповід. інформації для 
здійсн. бойового керування зе-
нітними ракетними військами 
та винищувальною авіацією. 

РАДИОТРОПА, -ы, ж. – 
линия в пространстве, харак-
теризующаяся тем, что на ней 
мощность сигналов, излучае-
мых передатчиком на различ-

РАДІОСТЕЖКА, -и, ж. – 
лінія в просторі, яка хар-ється 
тим, що на ній потужність 
сигналів, що випромінюються 
передавачем на різних часто-
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ных частотах, одинакова. Р. 
использ. для наведения управ-
ляемых средств поражения на 
цель. Р. наз. также равносиг-
нальной линией.  

тах, однакова. Р. використ. для 
наведення керованих засобів 
ураження на ціль.  

Р. наз. також рівносиг-
нальною лінією. 

РАДИОЭЛЕКТРОННАЯ 
БОРЬБА (РЭБ) – совокуп-
ность согласованных по цели, 
задачам, месту и времени 
одновременных и последова-
тельных действий по радио-
электрон. подавлению систем 
управления войсками и оружи-
ем противника, мероприятий 
радиоэлектрон. защиты своих 
систем и средств управления, 
для обеспеч. преимущества в 
использ. спектра электромаг-
нитных излучений. 

РАДІОЕЛЕКТРОННА 
БОРОТЬБА (РЕБ) – сукуп-
ність узгоджених за метою, 
завданнями, місцем і часом 
одночасних і послідовних дій з 
радіоелектрон. придушення 
систем керування військами і 
зброєю противника, заходів 
радіоелектрон. захисту своїх 
систем і засобів керування, для 
забезпеч. переваги у використ. 
спектра електромагнітних вип-
ромінювань. 

РАДИОЭЛЕКТРОННАЯ 
ЗАЩИТА – комплекс мероп-
риятий, к-рые организуются и 
проводятся с целью обеспеч. 
устойчивой работы радио-
электрон. средств и систем в 
условиях ведения противником 
РЭБ и взаимного влияния 
радиоэлектрон. средств, 
составная часть РЭБ. 

РАДІОЕЛЕКТРОННИЙ 
ЗАХИСТ – комплекс заходів, 
які організовуються і про-
водяться для забезпеч. стійкої 
роботи радіоелектрон. засобів і 
систем в умовах ведення 
противником РЕБ і взаємного 
впливу радіоелектрон. засобів, 
складова РЕБ. 

РАДИОЭЛЕКТРОННАЯ 
МАСКИРОВКА – комплекс 
организационных и технич. 
мероприятий, направленных на 
снижение эфф-сти радио-
электрон. разведки противника. 

РАДІОЕЛЕКТРОННЕ 
МАСКУВАННЯ – комплекс 
організаційних і техніч. 
заходів, спрямованих на 
зниження еф-сті радіоелектрон. 
розвідки противника. 

РАДИОЭЛЕКТРОННАЯ 
ОБСТАНОВКА – совокуп-
ность условий и факторов, в 

РАДІОЕЛЕКТРОННА 
ОБСТАНОВКА – сукупність 
умов і чинників, за яких здійсн. 
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к-рых осущ. работа радио-
электрон. средств. 

робота радіоелектрон. засобів. 

РАДИОЭЛЕКТРОННАЯ 
РАЗВЕДКА – вид военной 
разведки, к-рая провод. с 
целью извлечения сведений о 
противнике с помощью радио-
электрон. средств. 

РАДІОЕЛЕКТРОННА 
РОЗВІДКА – вид військової 
розвідки, яка провод. для 
отримання відомостей про про-
тивника за допомогою радіо-
електрон. засобів. 

РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ 
СРЕДСТВА – технич. 
средства и оборудование, 
действие к-рых основано на 
принципах радиоэлектроники. 

РАДІОЕЛЕКТРОННІ 
ЗАСОБИ – технічні засоби та 
обладнання, дія яких ґрун-
тується на принципах радіо-
електроніки. 

РАДИОЭХО, -а, с. – пов-
торный приём одних и тех же 
радиосигналов, прошедших раз-
личные пути. Напр., при приё-
ме коротких волн часто наб-
людается явление кругосветно-
го р., когда принимается ра-
диосигнал, иногда многократно 
отражённый от ионосферы и 
земной поверхности, вследст-
вие чего короткие волны, кро-
ме прямого кратчайшего нап-
равления от передатчика к 
приёмнику, могут достигнуть 
также приемника, обогнув зем-
ной шар. Явление р. использ. 
при зондировании ионосферы, 
а также в радиолокац. станциях 
для измерения дальности по 
отрезку времени, прошедшему от 
момента отправления сигнала до 
приёма отражённого от объекта 
(цели) р. 

РАДІОЛУНА, -и, ж. – пов-
торний прийом одних і тих 
самих радіосигналів, що прой-
шли різні шляхи. Напр., при 
прийомі коротких хвиль часто 
спостерігається явище навко-
лосвітньої р., коли приймаєть-
ся радіосигнал, інколи багато 
разів відбитий від іоносфери і 
земної поверхні, унаслідок 
чого короткі хвилі, окрім пря-
мого найкоротшого напрямку 
від передавача до приймача, 
можуть досягти також прий-
мача, обігнувши земну кулю. 
Явище р. використ. під час 
зондування іоносфери, а також у 
радіолокац. станціях для вимі-
рювання дальності за відрізком 
часу, пройденого від моменту 
відправлення сигналу до 
прийому відбитої від об’єкта 
(цілі) р. 

РАДИУС ВИРАЖА – 
расстояние от центра виража 
до ц. т. ЛА. 

РАДІУС ВІРАЖУ – 
відстань від центру віражу до 
ц. в. ЛА. 
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РАДИУС ДЕЙСТВИЯ – 
наибольшее расстояние, к-рое 
может пролететь самолёт или 
вертолёт (группа самолётов, 
вертолётов) в один конец и 
возвратиться, не делая проме-
жуточной посадки, на аэродром 
вылета. Как и дальность по-
лёта, различают технич. и тактич. 
р.д. Технич. р.д. равен прим. 
половине технич. дальности 
полёта см., а тактич. – прибл. 
половине тактич. дальности 
полёта см. Р.д. при наличии 
ветра меньше, чем при 
безветрии. Для увеличения р.д. 
примен. подвесные топливные 
баки или производ. дозаправка 
самолётов горючим в воздухе. 

РАДІУС ДІЇ – найбільша 
відстань, яку може пролетіти 
літак або вертоліт (група лі-
таків, вертольотів) в один кі-
нець і повернутися, не роблячи 
проміжної посадки, на аеро-
дром вильоту. Як і дальність 
польоту, розрізняють техніч. і 
тактич. р.д.  

Техніч. р.д. дорівнює прибл. 
половині техніч. дальності 
польоту див., а тактич. – прибл. 
половині тактич. дальності по-
льоту див. Р.д. за наявності 
вітру менший, ніж за безвітря. 
Для збільшення р.д. застосов. 
підвісні паливні баки або 
здійсн. дозаправка літаків 
пальним у повітрі. 

РАДИУС ДЕЙСТВИЯ 
БОМБЫ – расстояние от цент-
ра взрыва, на к-ром объекту 
наносится поражение задан-
ной степени. Р.д.б. зависит от 
среды, типа и калибра бомбы, 
прочности объекта. 

РАДІУС ДІЇ БОМБИ – 
відстань від центру вибуху, на 
якій об’єкту завдається ура-
ження заданого ступеня. Р.д.б. 
залежить від середовища, типу 
і калібру бомби, міцності 
об’єкта. 

РАДИУС ДЕЙСТВИЯ ЛА 
(ТАКТИЧЕСКИЙ РАДИУС) – 
макс. расстояние, на к-рое 
самолёт (вертолёт), авиац. под-
разделение, часть, соединение 
способен (способны) долететь, 
чтобы выполнить боевую зада-
чу при полной заправке ЛА 
топливом, при заданных режи-
мах и профиля его полёта и 
вернуться на аэродром взлёта 
без затраты гарантийного запа-

РАДІУС ДІЇ ЛА (ТАК-
ТИЧНИЙ РАДІУС) – макс. 
відстань, на яку літак (верто-
літ), авіац. підрозділ, частина, 
з’єднання здатен (здатні) доле-
тіти, щоб виконати бойове 
завдання за повної заправки 
ЛА паливом, за заданих режи-
мів і профілю його польоту і 
повернутися на аеродром зльо-
ту без витрати гарантійного 
запасу та залишку палива, що 
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са и остатка топлива, к-рый не 
расходуется из-за конструктив-
ных особенностей топливной 
системы ЛА. Р.д. ЛА зависит 
от тактикотехнических хар-к 
самолёта (вертолёта), состава 
тактич. группы, а также от 
операт. (боевой) обстановки. 

не витрач. через конструктивні 
особливості паливної системи 
ЛА.  

Р.д. ЛА залежить від 
тактикотехнічних хар-к літака 
(вертольота), складу тактич. 
групи, а також від операт. 
(бойової) обстановки. 

РАДИУС ЗЕМЛИ ПО-
ЛЯРНЫЙ – малая полуось 
эллипсоида Красовского, равная 
6 356 863 м. 

РАДІУС ЗЕМЛІ ПОЛЯР-
НИЙ – мала піввісь еліпсоїда 
Красовського, що дорівнює  
6 356 863 м. 

РАДИУС ЗЕМЛИ ЭКВА-
ТОРИАЛЬНЫЙ – большая 
полуось эллипсоида Красовско-
го, равная 6 378 245 м. 

РАДІУС ЗЕМЛІ ЕКВА-
ТОРІАЛЬНИЙ – велика 
піввісь еліпсоїда Красовського, 
що дорівнює 6 378 245 м. 

РАДИУС КРИВИЗНЫ 
ТРАЕКТОРИИ ПОЛЁТА – 
расстояние от мгновенного 
центра кривизны траектории 
до ц. т. самолёта. 

РАДІУС КРИВИНИ 
ТРАЄКТОРІЇ ПОЛЬОТУ – 
відстань від миттєвого центру 
кривини траєкторії до ц. в. 
літака. 

РАДИУС ПОРАЖАЮ-
ЩЕГО ДЕЙСТВИЯ АТОМ-
НОГО ОРУЖИЯ – расстоя-
ние, на к-ром объекту наносит-
ся та или иная степень пораже-
ния к.-л. из поражающих 
факторов атомного взрыва. 

РАДІУС УРАЖАЮЧОЇ 
ДІЇ АТОМНОЇ ЗБРОЇ – 
відстань, на якій об’єкту 
завдається той або ін. ступінь 
ураження будь-яким з ура-
жаючих чинників атомного 
вибуху. 

РАДИУС ПОРАЖЕНИЯ 
АТ – удаление от эпицентра 
взрыва атомной бомбы, на 
к-ром поражается незащищён-
ная авиац. техника. Р.п.АТ 
зависит от тротилового эквива-
лента атомной бомбы и запаса 
прочности, к-рым обладает 
данный тип самолёта. 

РАДІУС УРАЖЕННЯ АТ – 
відстань від епіцентру вибуху 
атомної бомби, на якій 
уражається незахищена авіац. 
техніка.  

Р.у.АТ залежить від тро-
тилового еквівалента атомної 
бомби і запасу міцності, який 
має даний тип літака. 
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РАДИУС РАССРЕДОТО-
ЧЕНИЯ – радиус окружности, 
описанный из середины ВПП 
аэродрома, на к-рой располага-
ются зоны рассредоточения са-
молётов. Р.р. должен быть 
всегда больше предполаг. радиу-
са поражения АТ см. 

РАДІУС РОЗОСЕРЕ-
ДЖЕННЯ – радіус кола, опи-
саний з середини ЗПС аеро-
дрому, на якій розташовуються 
зони розосередження літаків. 
Р.р. повинен бути завжди біль-
шим за передбач. радіус 
ураження АТ див. 

РАЗБЕГ САМОЛЁТА – 
основной этап взлёта, пред-
став. собой ускоренное движе-
ние самолёта по земле, во вре-
мя к-рого достигается скорость 
отрыва. Р.с. хар-ется длиной и 
временем разбега. Длина разбе-
га зависит от нагрузки на 1 м2 
крыла, тяги двигателя, сос-
тояния поверхности аэродро-
ма, а также от скорости ветра и 
наклона взлётной полосы. 

РОЗГІН ЛІТАКА – основ-
ний етап зльоту, що є приско-
реним рухом літака по землі, 
під час якого досягається швид-
кість відриву. Р.л. хар-ється 
довжиною і часом розгону. 
Довжина розгону залежить від 
навантаження на 1 м2 крила, 
тяги двигуна, стану поверхні 
аеродрому, а також від швид-
кості вітру і нахилу злітної 
смуги. 

РАЗБИВКА НА ПЛАЗЕ – 
процесс построения и увязки на 
плазе см. теоретич. плавных ли-
ний обводов и сечений тел кри-
волинейных очертаний в натуру. 

РОЗБИТТЯ НА ПЛАЗУ – 
процес побудови й ув’язки на 
плазу див. теоретич. плавних 
ліній обводів і перерізів тіл 
криволінійних обрисів у натуру. 

РАЗВАЛ ЦИЛИНДРОВ – 
угол между двумя соседними 
рядами цилиндров авиац. ряд-
ного поршневого двигателя. 

РОЗВАЛ ЦИЛІНДРІВ – 
кут між двома сусідніми 
рядами циліндрів авіац. рядно-
го поршневого двигуна. 

РАЗВЕДКА БОЕМ – полу-
чение сведений о противнике 
наступлением спец. выделен-
ных подразделений. Провод. в 
случаях, когда др. способами 
получить необходимые сведе-
ния о противнике нет воз-
можности. 

РОЗВІДКА БОЄМ – отри-
мання відомостей про против-
ника наступом спец. виділених 
підрозділів.  

Провод. у випадках, коли ін. 
способами отримати необхідні 
відомості про противника не-
має можливості. 
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РАЗВЕДКА ВОЗДУШ-
НАЯ – см. Воздушная раз-
ведка. 

РОЗВІДКА ПОВІТРЯНА – 
див. Повітряна розвідка. 

РАЗВЕДКА КОНТРОЛЬ-
НАЯ ВОЗДУШНАЯ – см. 
Воздушная контрольная раз-
ведка. 

РОЗВІДКА КОНТРОЛЬ-
НА ПОВІТРЯНА – див. По-
вітряна контрольна розвідка. 

РАЗВЕДКА МЕСТНОС-
ТИ – получение, сбор, обобще-
ние и обеспеч. достоверной ин-
формацией командира (коман-
дующего) об элементах мест-
ности, к-рые влияют на примен. 
сил и средств в полосе (на 
участке) будущих действий. 

РОЗВІДКА МІСЦЕВОСТІ – 
отримання, збір, узагальнення і 
забезпеч. достовірною інфор-
мацією командира (команду-
вача) про елементи місцевості, 
які впливають на застосув. сил 
і засобів у смузі (на ділянці) 
майбутніх дій. 

РАЗВЕДКА НЕПОСРЕД-
СТВЕННАЯ ВОЗДУШНАЯ – 
см. Доразведка цели. 

РОЗВІДКА БЕЗПОСЕ-
РЕДНЯ ПОВІТРЯНА – див. 
Дорозвідка цілі. 

РАЗВЕДКА ОПЕРАТИВ-
НО-ТАКТИЧЕСКАЯ ВОЗ-
ДУШНАЯ – см. Воздушная 
оперативно-тактическая раз- 
ведка. 

РОЗВІДКА ОПЕРАТИВ-
НО-ТАКТИЧНА ПОВІТ-
РЯНА – див. Повітряна 
оперативно-тактична роз- 
відка. 

РАЗВЕДКА ПОГОДЫ 
ВОЗДУШНАЯ – см. Воздуш-
ная разведка погоды. 

РОЗВІДКА ПОГОДИ ПО-
ВІТРЯНА – див. Повітряна 
розвідка погоди. 

РАЗВЕДКА ПРЕДВАРИ-
ТЕЛЬНАЯ ВОЗДУШНАЯ – 
см. Воздушная предваритель-
ная разведка. 

РОЗВІДКА ПОПЕРЕДНЯ 
ПОВІТРЯНА – див. Повітря-
на попередня розвідка. 

РАЗВЕДКА СТРАТЕГИ-
ЧЕСКАЯ ВОЗДУШНАЯ – 
см. Воздушная стратеги-
ческая разведка. 

РОЗВІДКА СТРАТЕГІЧ-
НА ПОВІТРЯНА – див. По-
вітряна стратегічна розвідка. 

РАЗВЕДКА ТАКТИЧЕС-
КАЯ ВОЗДУШНАЯ – возд. 
разведка, ведущаяся с целью 
получения сведений о против-

РОЗВІДКА ТАКТИЧНА 
ПОВІТРЯНА – повітр. розвід-
ка, що провод. для отримання 
відомостей про противника, 
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нике, необходимых для органи-
зации и ведения боевых дейст-
вий. Р.т.в. организуется штаба-
ми авиац. объединений, соеди-
нений и частей. Основные уси-
лия р.т.в. сосредотачиваются 
на объектах, находящихся на 
поле боя и в тактич. глубине. 

необхідних для організації та 
ведення бойових дій. Р.т.п. 
організується штабами авіац. 
об’єднань, з’єднань і частин. 
Основні зусилля р.т.п. зосере-
джуються на об’єктах, розта-
шованих на полі бою і в 
тактич. глибині. 

РАЗВЕДКА ЦЕЛИ ВОЗ-
ДУШНАЯ – возд. разведка, 
ведущаяся с целью сбора све-
дений, характеризующих распо-
лож. и размеры цели, её х-р, ви-
димость с воздуха, степень при-
крытия средствами противовозд. 
обороны и др. данные, необхо-
димые для расчёта сил и средств 
и опред. способа поражения цели. 

РОЗВІДКА ЦІЛІ ПОВІТ-
РЯНА – повітр. розвідка, що 
провод. для збору відомостей, 
які хар-ють розташув. і розміри 
цілі, її х-р, видимість із по-
вітря, ступінь прикриття засо-
бами протиповітр. оборони та 
ін. дані, необхідні для роз-
рахунку сил і засобів та визнач. 
способу ураження цілі. 

РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ 
АВИАЦИЯ (РА) – род воен-
ной авиации, к-рая предназнач. 
для ведения возд. разведки 
местности и погоды. РА орга-
низационно состоит из отдель-
ных разведывательных частей 
и подразделений, входящих в 
состав тактич. авиации. Совре-
менная РА имеет на вооруже-
нии пилотируемые и беспилот-
ные самолёты-разведчики, ос-
нащённые различными радио-
электрон. средствами, часть её 
ЛА имеет средства поражения 
и способна уничтожать обна-
руженные особо важные цели. 
РА как род авиации ВС пред-
назнач. также для ведения 
возд. разведки. 

РОЗВІДУВАЛЬНА АВІА-
ЦІЯ (РА) – рід військової авіа-
ції, яка признач. для ведення 
повітряної розвідки місцевості 
та погоди. РА організаційно 
складається з окремих розвіду-
вальних частин та підрозділів, 
що входять до складу тактич. 
авіації.  

Сучасна РА має на оз-
броєнні пілотовані та безпілот-
ні літаки-розвідники, оснащені 
різними радіоелектрон. засоба-
ми, частина її ЛА має засоби 
ураження і здатна знищувати 
виявлені особливо важливі 
цілі.  

РА як рід авіації ПС 
признач. також для ведення 
повітряної розвідки. 
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РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ – получение 
сведений о реальных и потенц. 
возможностях, планы, намере-
ния и действия иностранных 
государств, их вооружённых 
сил, организаций и отдельных 
лиц, представ. угрозу для нац. 
интересов страны, а также о 
событиях и обстоятельствах, 
касающихся нац. безопасности 
и обороны. 

РОЗВІДУВАЛЬНА 
ІНФОРМАЦІЯ – отримання 
відомостей про реальні та 
потенц. можливості, плани, 
наміри і дії іноземних держав, 
їх збройних сил, організацій та 
окремих осіб, що становлять 
загрозу для нац. інтересів 
країни, а також про події та 
обставини, що стосуються нац. 
безпеки й оборони. 

РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ 
ПОДГОТОВКА – составная 
часть боевой и операт. подго-
товки, к-рая предусматривает 
обучение командиров, офице-
ров штабов, а также личного 
состава подразделений всех 
родов войск (сил), спец. войск 
и служб с целью знания веро-
ятного противника, организа-
ции и ведения разведки в бою 
(операции). 

РОЗВІДУВАЛЬНА 
ПІДГОТОВКА – складова 
бойової та операт. підготовки, 
яка передбач. навчання коман-
дирів, офіцерів штабів, а також 
особового складу підрозділів 
усіх родів військ (сил), спец. 
військ і служб для знання 
ймовірного противника, орга-
нізації та ведення розвідки в 
бою (операції). 

РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНО-
ОГНЕВОЙ КОМПЛЕКС – 
быстродействующий автоном-
ный арт. комплекс, в к-ром 
объединены средства арт. раз-
ведки, поражения (на основе 
высокоточных боеприпасов), 
автоматизированного управле-
ния огнём и обеспеч. стрельбы. 

РОЗВІДУВАЛЬНО-ВОГ-
НЕВИЙ КОМПЛЕКС – 
швидкодіючий автономний арт. 
комплекс, у якому об’єднані 
засоби арт. розвідки, ураження 
(на основі високоточних боє-
припасів), автоматизованого 
керування вогнем і забезпеч. 
стрільби. 

РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНО-
УДАРНЫЙ КОМПЛЕКС – 
автоматизированный комплекс 
вооружения, предназнач. для 
огневого поражения ударными 

РОЗВІДУВАЛЬНО-УДАР-
НИЙ КОМПЛЕКС – авто-
матизований комплекс озбро-
єння, признач. для вогневого 
ураження ударними засобами 
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средствами (ракетами, авиаци-
ей) важнейших наземных и 
надводных целей противника 
по мере их обнаружения. 

(ракетами, авіацією) найваж-
ливіших наземних і надводних 
цілей противника у міру їх 
виявлення. 

РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЙ 
ОТРЯД – орган тактич. раз-
ведки в составе усиленной роты 
(батальона), к-рый высылается 
от общевойскового соединения 
(части) на важнейшее направ-
ление для получения сведений 
о противнике и местности, 
преимущ. во время наступ-
ления и на марше в предви-
дении встречного боя. 

РОЗВІДУВАЛЬНИЙ ЗА-
ГІН – орган тактич. розвідки у 
складі підсиленої роти (ба-
тальйону), який висилається 
від загальновійськового з’єднан-
ня (частини) на найважливіший 
напрямок для отримання відо-
мостей про противника та 
місцевість, переважно під час 
наступу та на марші у перед-
баченні зустрічного бою. 

РАЗВЁРТЫВАНИЕ В БО-
ЕВОЙ ПОРЯДОК – пере-
строения подразделений, час-
тей и соединений с походного 
или предбоевого в боевой по-
рядок. Осущ. в соответствии с 
решением командира на бой. 

РОЗГОРТАННЯ У БОЙО-
ВИЙ ПОРЯДОК – переши-
кування підрозділів, частин і 
з’єднань із похідного або пе-
редбойового у бойовий поряок. 
Здійсн. відповідно до рішення 
командира на бій.  

РАЗВЁРТЫВАНИЕ В 
ПРЕДБОЕВОЙ ПОРЯДОК – 
последовательное расчленение 
походных колонн соединения 
(частей, подразделений) в ли-
нию батальонных (ротных, 
взводных) колонн, а при дейст-
виях в пешем порядке – в колон-
ны отделений с целью рассредо-
точения и ускорения развёрты-
вания в боевой порядок. 

РОЗГОРТАННЯ У ПЕ-
РЕДБОЙОВИЙ ПОРЯДОК – 
послідовне розчленування по-
хідних колон з’єднання (час-
тин, підрозділів) у лінію ба-
тальйонних (ротних, взводних) 
колон, а при діях у пішому 
порядку – в колони відділень 
для розосередження і приско-
рення розгортання у бойовий 
порядок.  

РАЗВОРОТ, -а, м. – пово-
рот самолёта (группы самолё-
тов) на определённый угол от 
своего первоначального курса. 
Р. на 360° наз. виражом. Эле-

РОЗВОРОТ, -у, ч. – пово-
рот літака (групи літаків) на 
певний кут від свого початко-
вого курсу. Р. на 360° наз. 
віражем. Елементами р. є 
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ментами р. явл. скорость, угол 
крена, радиус и перегрузки. 

швидкість, кут крену, радіус і 
перевантаження. 

РАЗВОРОТ БОЕВОЙ – 
неустановившийся криволи-
нейный полёт самолёта с набо-
ром высоты и изменением 
направления на 180°; он отно-
сится к фигурам сложного 
пилотажа. По способу выпол-
нения различают р.б. обычный 
и разворот «через плечо» (по-
лупетля в наклонной плос-
кости). В первом случае само-
лёт набирает наибольшую вы-
соту, при этом крен самолёта, 
достигнув максимума прим. в 
середине р.б., начинает умень-
шаться и в конце р.б. пол-
ностью убирается. Во втором 
случае самолёт разворачивает-
ся на 180° за наименьшее 
время, при этом крен в верхней 
точке р.б. м. б. более 90°. 
Перегрузка при р.б. достигает 
3–4, причём при первом 
способе она меньше, чем при 
втором. В конце р.б. скорость 
самолёта должна быть не менее 
иволютивной, т. е. достаточной 
для выполнения очередных 
фигур. Современный самолёт-
истребитель за р.б. может 
набрать высоту 5000 м и более. 

РОЗВОРОТ БОЙОВИЙ – 
неусталений криволінійний 
політ літака з набором висоти і 
зміною напрямку на 180°; він 
відноситься до фігур складного 
пілотажу. За способом вико-
нання розрізняють р.б. зви-
чайний і розворот «через 
плече» (півпетля в похилій 
площині). У першому випадку 
літак набирає найбільшу ви-
соту, при цьому крен літака, 
досягнувши максимуму прибл. 
в середині р.б., починає змен-
шуватися і врешті р.б. пов-
ністю прибирається.  

У другому випадку літак 
розвертається на 180° за най-
менший час, при цьому крен у 
верхній точці р.б. м. б. понад 
90°. Перевантаження при р.б. 
досягає 3–4, причому при 
першому способі воно менше, 
ніж при другому.  

Наприкінці р.б. швидкість 
літака повинна бути не менша 
від іволютивної, тобто достат-
ньою для виконання чергових 
фігур. Сучасний літак-винищу-
вач за р.б. може набрати висоту 
5000 м і більше. 

РАЗВОРОТ СТАНДАРТ-
НЫЙ – разворот на 80° в одну 
сторону и на 260° в др. для 
вывода самолёта на посадоч-
ный курс. 

РОЗВОРОТ СТАНДАРТ-
НИЙ – розворот на 80° в один 
бік і на 260° в ін. для виве-
дення літака на посадковий 
курс. 
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РАЗГОН ДВИГАТЕЛЯ – 
процесс увеличения мощности 
(тяги) и числа оборотов авиац. 
поршневого двигателя или 
ГТД, вызванный соответств. 
перемещением рычага управле-
ния двигателем. 

РОЗГІН ДВИГУНА – 
процес збільшення потужності 
(тяги) і к-сті обертів авіац. 
поршневого двигуна або ГТД, 
викликаний відповідн. пере-
міщенням важеля керування 
двигуном. 

РАЗГОН ПО ВОЛНЕ – вид 
манёвра самолёта, примен. для 
разгона скорости. Различают р. 
по в. вверх и р. по в. вниз. При 
р. по в. вверх наибольшая ско-
рость достигается в более ко-
роткое время, чем при разгоне 
по горизонтали, но при этом 
расстояние, проходимое само-
лётом, и средняя скорость по-
лёта оказываются меньшей 
величины. Р.по в. вверх начи-
нается с подъёма самолёта на 
полном газе при постоянной, 
обычно наивыгоднейшей ско-
рости (с макс. вертик. ско-
ростью) с последующим пере-
ходом, не уменьшая газа, на 
крутое (до 45°) снижение до 
исходной высоты полёта. Ско-
рость по траектории в конце 
снижения может увеличиться 
до макс. Р. по в. вниз примен. с 
целью уменьшения расстояния 
при догоне самолёта против-
ника, когда макс. скорости 
самолётов равны и догон в 
горизонт. полёте невозможен. 
Р. по в. вниз начинается с 
пологого снижения на полном 
газе при скорости, близкой к 

РОЗГІН ЗА ХВИЛЕЮ – 
вид маневру літака, який засто-
сов. для розгону швидкості. 
Розрізняють р. за х. вгору і р. 
за.х. вниз. При р. за х. вгору 
найбільша швидкість досяга-
ється швидше, ніж при розгоні 
по горизонталі, але при цьому 
відстань, яку проходить літак, і 
середня швидкість польоту ви-
являються меншими. Р. за х. 
вгору починається з підйому 
літака на повному газі за ста-
лої, зазвичай найвигіднішої 
швидкості (з макс. вертик. 
швидкістю) з подальшим пере-
ходом, не зменшуючи газу, на 
круте (до 45°) зниження до 
початкової висоти польоту. 
Швидкість за траєкторією в 
кінці зниження може збільши-
тися до макс. Р. за х. вниз 
застосов. для зменшення від-
стані при наздоганянні літака 
противника, коли макс. швид-
кості літаків однакові і наздо-
ганяння в горизонт. польоті 
неможливе. Р. за х. вниз почи-
нається з пологого зниження на 
повному газі при швидкості, 
близькій до макс., з подальшим 
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макс., с последующим её уве-
личением (за счёт снижения) 
до предельной разрешенной 
величины. При достижении 
этой скорости начинается кру-
той подъём на полном газе до 
исходной высоты полёта. Ско-
рость в конце подъёма м. б. 
меньше начальной. В резуль-
тате р. по в. вниз получается 
средняя скорость полёта больше 
макс., за счёт чего сокращается 
расстояние между догоняющим 
и догоняемым самолётами. 

її збільшенням (унаслідок зни-
ження) до гранично дозволеної 
величини. При досягненні цієї 
швидкості починається крутий 
підйом на повному газі до ви-
хідної висоти польоту. Швид-
кість у кінці підйому м. б. мен-
ша від початкової. У результаті 
р. за х. вниз виходить середня 
швидкість польоту більша за 
макс., внаслідок чого скоро-
чується відстань між літаком, 
що наздоганяє, і тим, який 
наздоганяють.  

РАЗГОН САМОЛЁТА – 
ускоренное прямолинейное дви-
жение самолёта по горизонт. 
или наклонной траектории 
(важная хар-ка маневренности 
самолёта). Р.с. производ. под 
действием ускоряющей силы. 
При разгоне в горизонт. полёте 
и на пологом подъёме эта сила 
представ. собой избыток тяги – 
разность между располагаемой 
тягой см. и лобовым сопротив-
лением (необходимой тягой). 
Кроме того, р.c. на снижении 
производ. и за счёт запаса по-
тенц. энергии (высоты). Р.с. 
примен. на взлёте, а также для 
догона и приобретения запаса 
кинетич. энергии, к-рая спольз. 
при маневрировании по прост-
ранственным траекториям. 

РОЗГІН ЛІТАКА – при-
скорений прямолінійний рух 
літака за горизонт. або похи-
лою траєкторією (важлива хар-
ка маневреності літака).  

Р.л. здійсн. під дією приско-
рювальної сили. При розгоні в 
горизонт. польоті і на поло-
гому підйомі ця сила становить 
собою надлишок тяги – 
різницю між наявною тягою 
див. і лобовим опором (потріб-
ною тягою). Крім того, р.л. на 
зниженні здійсн. і за рахунок 
запасу потенц. енергії (висоти).  

Р.л. застосов. на зльоті, а 
також для наздоганяння і 
надання запасу кінетич. енергії, 
яка використ. при маневруван-
ні за просторовими траєк-
торіями. 

РАЗГОНКА ТОПЛИВА – 
лабораторная перегонка топлива, 
производимая в стандартных 

РОЗГІН ПАЛИВА – лабо-
раторна перегонка палива, що 
здійсн. за стандартних умов 
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условиях для опред. фракцион-
ного состава топлива. 

для визнач. фракційного 
складу палива. 

РАЗГРАФЛЕНИЕ И НО-
МЕНКЛАТУРА КАРТ – спец. 
система деления и обозначения 
листов авиац. карт, облегчаю-
щая их подбор. Для карт мас-
штаба 1:1 000 000 и крупнее 
принято международное раз-
графление и нумерация листов; 
для этого весь земной шар от 
экватора к северу и югу до 88° 
широты разбит на ряды (пояса) 
по 4° широты, обозначаемые 
буквами латинского алфавита; 
одновременно земной шар по 
долготе разбит на 60 колонок, 
к-рые обозначены арабскими 
цифрами (счёт номеров колонок 
идёт с запада на восток, начи-
ная от меридиана 180°). Каж-
дый лист масштаба 1:1 000 000 
обозначается по широте латин-
ской буквой, а по долготе – 
арабской цифрой. Р-ны Сев. и 
Южн. полюсов (от 88 до 90° 
широты) изображаются на от-
дельных листах, к-рые обозна-
чаются буквой Z. Карты мас-
штабов крупнее 1:1 000 000 со-
ставляют части листа этой кар-
ты; для их обозначения к но-
менклатуре листа 1:1 000 000 до-
бавляются: для карт 1:500 000 
кириличные буквы А, Б, В, Г; 
для карт 1:200 000 – римские 
цифры от I до XXXVI, а для 
карт 1:100 000 – арабские 
цифры от 1 до 144. 

РОЗГРАФЛЕННЯ І НО-
МЕНКЛАТУРА КАРТ – спец. 
система поділу і позначення 
аркушів авіац. карт, що полег-
шує їх підбір. Для карт масш-
табом 1: 1 000 000 і більше 
прийнято міжнародне розграф-
лення та нумерація аркушів; 
для цього вся земна куля від 
екватора на північ і південь до 
88° широти розбита на ряди 
(пояси) по 4° широти, що по-
значають буквами латинсько-
го алфавіту; одночасно земна 
куля за довготою розбита на 60 
колонок, які позначені арабсь-
кими цифрами (рахунок номе-
рів колонок іде із заходу на 
схід, починаючи від меридіана 
180°). Кожен аркуш масштабу 
1: 1 000 000 позначається за 
широтою латинською буквою, 
а за довготою – арабською циф-
рою. Р-ни Півн. і Півд. полюсів 
(від 88 до 90° широти) зоб-
ражують на окремих аркушах, 
які позначають літерою Z. Карти 
масштабів понад 1:1000 000 ста-
новлять частини аркуша цієї кар-
ти; для їх позначення до но-
менклатури аркуша 1:1 000 000 
додаються: для карт 1:500 000 
кириличні літери А, Б, В, Г; 
для карт 1:200 000 – римські 
цифри від I до XXXVI, а для 
карт 1:100 000 – арабські 
цифри від 1 до 144. 
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РАЗГРУЗКА КРЫЛА (РАЗ-
ГРУЗКА) – уменьшение изги-
бающего момента и попереч-
ной силы крыла от аэродина-
мич. сил под действием инер-
ционных сил и веса грузов, 
помещённых в крыле. 

РОЗВАНТАЖЕННЯ КРИ-
ЛА (РОЗВАНТАЖЕННЯ) – 
зменшення згинального мо-
менту і поперечної сили крила 
від аеродинаміч. сил під дією 
інерційних сил і ваги вантажів, 
розміщених у крилі. 

РАЗЖИЖЕНИЕ МАСЛА – 
уменьшение вязкости масла в 
результате добавления к нему 
топлива; примен. для облегче-
ния запуска авиац. двигателей 
в условиях низких т-р окру-
жающего воздуха. 

РОЗРІДЖЕННЯ МАСЛА – 
зменшення в’язкості масла 
внаслідок додавання до нього 
палива; застосов. для полег-
шення запуску авіац. двигунів 
в умовах низьких т-р навко-
лишнього повітря. 

РАЗЖИЖИТЕЛЬ, -я, м. – 
химич. вещество, добавляемое 
к лакокрасочным материалам 
для получения норм. вязкости 
перед употреблением. Масля-
ные лакокрасочные материалы 
разжижаются уайт-спиритом 
или скипидаром, нитроцеллю-
лозные – р. марки РДВ, содер-
жащим не менее 30 % актив-
ных растворителей. 

РОЗРІДЖУВАЧ, -а, ч. – 
хіміч. речовина, що додається 
до лакофарбових матеріалів 
для отримання норм. в’язкості 
перед вживанням. Олійні ла-
кофарбові матеріали розрі-
джують уайт-спіритом або 
скипидаром, нітроцелюлозні – 
р. марки РДВ, що містить не  
менше 30 % активних розчин-
ників. 

РАЗМАХ КРЫЛА – наи-
больший размер крыла перпен-
дикулярно плоскости симмет-
рии самолёта. 

РОЗМАХ КРИЛА – най-
більший розмір крила перпен-
дикулярно площині симетрії  
літака. 

РАЗМЕР ГРУЗОВОЙ – 
график изменения осадки суд-
на или гидросамолёта в зависи-
мости от водоизмещения. 

РОЗМІР ВАНТАЖНИЙ – 
графік зміни осадки судна або 
гідролітака залежно від 
водооннажності. 

РАЗМЕРЫ И ПАРАМЕТ-
РЫ САМОЛЁТА ОСНОВ-
НЫЕ – размах крыла, длина 
самолёта, площадь крыла, его 

РОЗМІРИ І ПАРАМЕТРИ 
ЛІТАКА ОСНОВНІ – розмах 
крила, довжина літака, площа 
крила, його подовження, кут 
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удлинение, угол стреловиднос-
ти, колея и база шасси и др. 
данные самолёта. 

стрілоподібності, колія і база 
шасі та ін. дані літака. 

РАЗМЕРЫ ТЕОРЕТИ-
ЧЕСКИЕ – 1. Геометрич. раз-
меры очертаний и сечений тела 
вне зависимости от конструк-
тивного выполнения. 2. Размеры 
в конструкции, точно соот-
ветств. теории или расчёту. 

РОЗМІРИ ТЕОРЕТИЧНІ – 
1. Геометрич. розміри обрисів і 
перерізів тіла незалежно від 
конструктивного виконання. 
2. Розміри в конструкції, які 
точно відповідн. теорії або 
розрахунку. 

РАЗМЕРЫ ЦЕЛИ ОТНО-
СИТЕЛЬНЫЕ – размеры цели, 
выраженные в вероятных 
отклонениях см.  

РОЗМІРИ ЦІЛІ ВІДНОС-
НІ – розміри цілі, виражені в 
імовірних відхиленнях див. 

РАЗМИНИРОВАНИЕ 
МЕСТНОСТИ – комплекс 
мероприятий по полному унич-
тожению мин, мин-ловушек, 
самодельных взрывных у-ств, 
взрывчатых предметов, нера-
зорвавшихся в опред. р-не мест-
ности с целью обеспеч. безопас-
ности гражданского населения. 

РОЗМІНУВАННЯ МІС-
ЦЕВОСТІ – комплекс заходів 
щодо повного знищення мін, 
мін-пасток, саморобних вибу-
хових пр-роїв, вибухових 
предметів, що не розірвалися у 
визнач. р-ні місцевості для 
забезпеч. безпеки цивільного 
населення.  

РАЗМНОЖЕНИЕ ФОТО-
ДОКУМЕНТОВ – изготовле-
ние фотодокументов в требуе-
мом кол-ве для обеспеч. бое-
вых действий войск. Основные 
способы р.ф.: перенос необхо-
димых данных с аэроснимков 
на топографич. карты (разве-
дывательные схемы) и печата-
ние их; копирование фотодо-
кументов фотографич. путём в 
виде репродукций. 

РОЗМНОЖЕННЯ ФОТО-
ДОКУМЕНТІВ – виготовлен-
ня фотодокументів у необ-
хідній к-сті для забезпеч. 
бойових дій військ. Основні 
способи р.ф.: перенесення 
необхідних даних з аерознімків 
на топографіч. карти (розвіду-
вальні схеми) і друкування їх; 
копіювання фотодокументів 
фотографіч. способом у вигля-
ді репродукцій. 

«РАЗНОС» ДВИГАТЕЛЯ – 
возрастание числа оборотов 
двигателя, выходящее за до-
пустимый предел. 

«РОЗНОС» ДВИГУНА – 
зростання к-сті обертів дви-
гуна, що виходить за допус-
тиму межу. 
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РАЗРЕГУЛИРОВКА ДВИ-
ГАТЕЛЯ – отклонение дейст-
вия органов распределения и 
вспомогательных агрегатов порш-
невого двигателя внутреннего 
сгорания от установл. нормы. 

РОЗРЕГУЛЮВАННЯ 
ДВИГУНА – відхилення дії 
органів розподілу і допо-
міжних агрегатів поршневого 
двигуна внутрішнього згорян-
ня від встановл. норми.  

РАЗРУШЕНИЕ, -я, с. – 
приведение объекта бомбарди-
ровоч. действиями авиации в 
такое состояние, при к-ром 
исключается всякая возмож-
ность его дальнейшего использ. 

РУЙНУВАННЯ, -я, с. – 
приведення об’єкта бомбардув. 
діями авіації в такий стан, за 
якого унеможливлюється будь-
яке його подальше використ. 

РАЗОРУЖЕНИЕ, -я, с. – 
система мер, направленная на 
ограничение, сокращение или 
ликвидацию средств ведения 
войны. 

РОЗЗБРОЄННЯ, -я, с. – 
система заходів, спрямована на 
обмеження, скорочення або 
ліквідацію засобів ведення 
війни. 

РАЗРЯЖАТЕЛЬ, -я, м. – 
приспособл. для обезврежива-
ния электрич. взрывателей в 
неразорвавшихся бомбах. 

РОЗРЯДЖУВАЧ, -а, ч. – 
пристосув. для знешкодження 
електрич. детонаторів у бом-
бах, що не розірвалися.  

РАЗЪЁМ ТЕХНОЛОГИ-
ЧЕСКИЙ – место соединения 
отдельных частей конструкции 
самолёта, обусловленное толь-
ко технологич. соображениями 
и всегда явл. неразъёмным в 
эксплуатации. 

РОЗНІМАЧ ТЕХНОЛО-
ГІЧНИЙ – місце з’єднання 
окремих частин конструкції 
літака, зумовлене лише техно-
логіч. міркуваннями і завжди є 
нерознімним в експлуатації. 

РАЗЪЁМ ШТЕПСЕЛЬ-
НЫЙ – у-ство, состоящее из 
розетки и вилки штепсельного 
разъёма, основанное на прин-
ципе скользящего контакта и 
служащее для быстрого одно-
временного разъединения и 
соединения проводов. 

РОЗНІМАЧ ШТЕПСЕЛЬ-
НИЙ – пр-рій, що складається 
з розетки і вилки штепсельного 
рознімача, дія якого ґрунту-
ється на принципі ковзного 
контакту і який слугує для 
швидкого одночасного роз’єд-
нання і з’єднання проводів. 

РАЗЪЁМ ЭКСПЛУАТА-
ЦИОННЫЙ – место соедине-

РОЗНІМАЧ ЕКСПЛУА-
ТАЦІЙНИЙ – місце з’єднання 
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ния отдельных частей конст-
рукции самолёта, обусловлен-
ное эксплуатац. соображения-
ми (напр., перевозка по желез-
ной дороге). 

окремих частин конструкції 
літака, обумовлене експлуатац. 
міркуваннями (напр., переве-
зення залізницею). 

РАЙОН АЭРОДРОМА – 
возд. пространство, занимаемое 
аэродромом и зонами пилота-
жа, возд. стрельб, полётов по 
приборам, ожидания посадки, 
полётов на малых высотах, 
групповых полётов и др. зона-
ми, а также входными и выход-
ными коридорами. Границы р.a. 
обозначаются земными ориен-
тирами и при необходимости 
устанавл. по высоте полёта. 

РАЙОН АЕРОДРОМУ – 
повітр. простір, який займають 
аеродром і зони пілотажу, по-
вітр. стрільб, польотів за при-
ладами, очікування посадки, 
польотів на малих висотах, 
групових польотів та ін. зони, а 
також вхідні та вихідні кори-
дори. Межі р.a. позначають 
земними орієнтирами і за по-
треби встановл. по висоті 
польоту. 

РАЙОН БИОЛОГИЧЕС-
КОГО ЗАРАЖЕНИЯ – терри-
тория (акватория), в пределах 
к-рой распространены опасные 
биологич. средства поражения 
людей и животных или пато-
генные микроорганизмы, соз-
дающие опасность для здо-
ровья и жизни личного состава 
войск (сил), населения, живот-
ных, растений, а также окружа-
ющей природной среды. 

РАЙОН БІОЛОГІЧНОГО 
ЗАРАЖЕННЯ – територія 
(акваторія), у межах якої роз-
повсюджені небезпечні біоло-
гіч. засоби ураження людей і 
тварин або патогенні мікро-
організми, які створюють не-
безпеку для здоров’я та життя 
особового складу військ (сил), 
населення, тварин, рослин, а 
також навколишнього природ-
ного середовища. 

РАЙОН ДЕСАНТИРОВА-
НИЯ – р-н местности в тылу 
противника, куда производ. 
выброска (высадка) возд. 
десанта. 

РАЙОН ДЕСАНТУВАН-
НЯ – р-н місцевості в тилу 
супротивника, куди провод. 
викидання (висадка) повітр. 
десанту. 

РАЙОН ДЕСАНТИРОВА-
НИЯ ИСХОДНЫЙ – участок 
местности, подготовленный для 
десантирования войск в тыл 

РАЙОН ДЕСАНТУВАН-
НЯ ВИХІДНИЙ – ділянка 
місцевості, підготовлена для 
десантування військ у тил про-
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противника. Р.д.и. включает 
аэродромы базирования воен-
но-транспортной авиации, р-н 
сосредоточения десанта и под-
готовки его к десантированию, 
р-ны ожидания для располож. 
десанта перед десантированием 
и завершения подготовки к 
десантированию, а также ис-
ходные положения для погруз-
ки и посадки десанта в само-
лёты, вертолёты и планёры. 

тивника. Р.д.в. містить аеро-
дроми базування військово-
транспортної авіації, р-н зосе-
редження десанту і підготовки 
його до десантування, р-ни очі-
кування для розташув. десанту 
перед десантуванням та завер-
шення підготовки до десан-
тування, а також вихідні поло-
ження для завантаження і 
посадки десанту в літаки, вер-
тольоти та планери. 

РАЙОН (ЗОНА) БАЗИРО-
ВАНИЯ – часть наземной тер-
ритории, побережья с приле-
гающей акваторией, оборудо-
ван. для базирования сил и 
средств ВС, СВ и ВМС. 

РАЙОН (ЗОНА) БАЗУ-
ВАННЯ – частина наземної 
території, узбережжя з прилег-
лою акваторією, яка облад. для 
базування сил і засобів ПС, СВ 
та ВМС. 

РАЙОН ОБОРОНЫ БА-
ТАЛЬОНА – часть участка 
обороны бригады, к-рую зани-
мает батальон со штатными 
огневыми средствами и средст-
вами усиления. 

РАЙОН ОБОРОНИ БА-
ТАЛЬЙОНУ – частина ділян-
ки оборони бригади, яку зай-
має батальйон зі штатними 
вогневими засобами і засобами 
підсилення. 

РАЙОН ОТМОБИЛИ-
ЗОВАНИЯ – территория, к-рая 
охватывает комплектующие 
военные комиссариаты с их 
инфраструктурой (пункты 
управления военных комисса-
риатов, участки и штабы опо-
вещения, пункты сбора сельс-
ких и поселковых советов, 
пункты предварительного сбо-
ра военнообязанных), р-ны 
дислокации войск операт. ко-
мандования, корпуса, соеди-
нения, части, учреждения 
(военные городки, парковые и 

РАЙОН ВІДМОБІЛІЗУ-
ВАННЯ – територія, яка охоп-
лює комплектуючі військові 
комісаріати з їх інфраструкту-
рою (пункти керування війсь-
кових комісаріатів, дільниці та 
штаби оповіщення, пункти збо-
ру сільських та селищних рад, 
пункти попереднього збору 
військовозобов’язаних), р-ни 
дислокації військ операт. ко-
мандування, корпусу, з’єд-
нання, частини, установи 
(військові містечка, паркові та 
складські зони, об’єкти нав-
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складские зоны, объекты учеб-
но-мат. базы, позиции боевого 
дежурства и т.п.), а также р-ны 
боевого слаживания. 

чально-мат. бази, позиції бойо-
вого чергування тощо), а також 
р-ни бойового злагодження. 

РАЙОН ПОСАДКИ МОР-
СКОГО ДЕСАНТА – часть 
побережья с прилегающей ак-
ваторией, где осущ. посадка 
морского десанта на десантные 
корабли и транспортные суда. 

РАЙОН ПОСАДКИ МОР-
СЬКОГО ДЕСАНТУ – части-
на узбережжя з прилеглою 
акваторією, де здійсн. посадка 
морського десанту на десантні 
кораблі та транспортні судна. 

РАЙОН ПРОВЕДЕНИЯ 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕС-
КОЙ ОПЕРАЦИИ (АТО) – 
определённые руководством 
АТО участки местности или 
акватории, транспортные сред-
ства, здания, сооружения, по-
мещения и территории или 
акватории, прилегающие к ним 
и в пределах к-рых провод. 
указанная операция. 

РАЙОН ПРОВЕДЕННЯ 
АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ 
ОПЕРАЦІЇ (АТО) – визначені 
керівництвом АТО ділянки 
місцевості або акваторії, транс-
портні засоби, будівлі, спо-
руди, приміщення та території 
чи акваторії, що прилягають до 
них і в межах яких провод. 
зазначена операція. 

РАЙОН СБОРА – терри-
тория, к-рая назначается части – 
при ликвидации последствий 
стихийных бедствий; батальо-
ну – после разгрузки после 
перевозки железнодорожным, 
водным или возд. транспортом; 
батальону, роте – при изменении 
войск и десантировании. 

РАЙОН ЗБОРУ – тери-
торія, яка признач. частині – 
при ліквідації наслідків стихій-
них лих; батальйону – після 
розвантаження після переве-
зення залізничним, водним або 
повітр. транспортом; баталь-
йону, роті – при зміні військ і 
десантуванні. 

РАЙОН СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ОБРАБОТКИ – участок тер-
ритории, к-рая предназнач. для 
проведения полной спец. обра-
ботки войск и населения, под-
вергшихся сильному (опас-
ному) химич., радиоактивному 
или бактериологич. заражению. 

РАЙОН СПЕЦІАЛЬНОЇ 
ОБРОБКИ – ділянка терито-
рії, яка признач. для прове-
дення повної спец. обробки 
військ і населення, які зазнали 
сильного (небезпечного) хіміч., 
радіоактивного або бакте-
ріологіч. зараження. 
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РАЙОН ФОРМИРОВА-
НИЯ ДЕСАНТА – часть аква-
тории, в пределах к-рой сосре-
дотачиваются десантные ко-
рабли и транспорты после по-
садки на них морского десанта 
для построения в походные 
ордера десантных отрядов. 

РАЙОН ФОРМУВАННЯ 
ДЕСАНТУ – частина аква-
торії, у межах якої зосереджу-
ються десантні кораблі та 
транспорти після посадки на 
них морського десанту для 
побудови в похідні ордери 
десантних загонів. 

РАКЕТА, -ы, ж. – ЛА с 
ракетным двигателем, использ. 
обычно на начальном участке 
траектории для сообщения ап-
парату определённой скорости, 
необходимой для пролёта ос-
тального пути по инерции. Р. 
бывают бескрылые, крылатые, 
неуправляемые, управляемые 
(с помощью радио) и др. 

РАКЕТА, -и, ж. – ЛА з 
ракетним двигуном, використ. 
зазвичай на початковій ділянці 
траєкторії для надання апарату 
певної швидкості, необхідної 
для прольоту решти шляху за 
інерцією.  

Р. бувають безкрилі, кри-
латі, некеровані, керовані (за 
допомогою радіо) та ін. 

РАКЕТА ПЕРВАЯ СО-
ВЕТСКАЯ КОСМИЧЕСКАЯ – 
ракета, запущенная в сторону 
Луны 2 января 1959 г. Пройдя 
вблизи Луны, ракета вышла из 
сферы земного тяготения и 
превратилась в искусственную 
планету Солнечной системы – 
вечный спутник Солнца. Пос-
ледняя ступень ракеты имела 
вес после израсходования топ-
лива 1472 кг. Продолжитель-
ность полёта ракеты до Луны 
составляла 34 ч. Наибольшее 
сближение между ракетой и 
Луной равнялось 5–6 тыс. км. 
7–8 января 1959 г. р.п.с.к. 
вышла на орбиту вокруг 
Солнца. 

РАКЕТА ПЕРША РА-
ДЯНСЬКА КОСМІЧНА – 
ракета, запущена в бік Місяця 
2 січня 1959 р. Пройшовши 
поблизу Місяця, ракета вийшла 
зі сфери земного тяжіння і пе 
ретворилася на штучну плане 
ту Сонячної системи – вічний 
супутник Сонця.  

Останній ступінь ракети мав 
вагу після витрачання палива 
1472 кг. Тривалість польоту 
ракети до Місяця становила 
34 год.  

Найбільше зближення між 
ракетою і Місяцем дорівню-
вало 5–6 тис. км. 7–8 січня 
1959 р. р.п.р.к. вийшла на 
орбіту навколо Сонця. 
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РАКЕТНО-АРТИЛЛЕ-
РИЙСКИЙ УДАР – форма 
операт. (боевого) примен. соеди-
нений и частей ракетных войск 
и артиллерии, заключ. в сочета-
нии удара ракетами в обычном 
снаряжении и массированного 
огня артиллерии с целью пора-
жения опред. группировки про-
тивника в короткий промежу-
ток времени с опред. степенью 
поражения. 

РАКЕТНО-АРТИЛЕ-
РІЙСЬКИЙ УДАР – форма 
операт. (бойового) застосув. 
з’єднань та частин ракетних 
військ і артилерії, що полягає у 
поєднанні удару ракетами у 
звичайному спорядженні та 
масованого вогню артилерії 
для ураження певного угрупо-
вання противника в короткий 
проміжок часу з визнач. 
ступенем ураження. 

РАКЕТНО-ТЕХНИЧЕС-
КОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ – комп-
лекс мероприятий, к-рые ор-
ганизовуются и осущ. с целью 
обеспечения операции (боя) 
необходимым кол-вом ракет и 
комплектующих элементов к 
ним, запасным имуществом, 
инструментом и приборами. 

РАКЕТНО-ТЕХНІЧНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ – комплекс 
заходів, які організовуються та 
здійсн. для забезпеч. операції 
(бою) необхідною к-стю ракет і 
комплектуючих елементів до 
них, запасним майном, інстру-
ментом і приладами. 

РАКЕТНО-ЯДЕРНОЕ 
ОРУЖИЕ – ракетное оружие, 
в к-ром средством поражения 
служат ядерные боеприпасы. 

РАКЕТНО-ЯДЕРНА 
ЗБРОЯ – ракетна зброя, у якій 
засобом ураження є ядерні 
боєприпаси.  

РАКЕТНЫЕ ВОЙСКА И 
АРТИЛЛЕРИЯ (РВиА) – род 
СВ вооружённых сил страны, 
предназнач. для нанесения пора-
жения противнику с примен. 
ракетного оружия и артиллерии. 

РАКЕТНІ ВІЙСЬКА І 
АРТИЛЕРІЯ (РВіА) – рід СВ 
ЗС країни, який признач. для 
завдання ураження против-
нику із застосув. ракетної зброї 
та артилерії.  

РАКЕТНЫЙ АВИАЦИОН-
НЫЙ КОМПЛЕКС – совокуп-
ность функционально связанных 
возд. и наземных средств, необ-
ходимых для боевого примен. 
авиац. ракет (см. Авиацион-
ный ракетный комплекс). 

РАКЕТНИЙ АВІАЦІЙ-
НИЙ КОМПЛЕКС – сукуп-
ність функціонально пов’язаних 
повітр. та наземних засобів, не-
обхідних для бойового за-
стосув. авіац. ракет (див. Авіа-
ційний ракетний комплекс). 
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РАКЕТОНОСЕЦ, -сца, м. – 
самолёт или корабль, предназ-
нач. для транспортировки и 
запуска боевых ракет различ-
ных типов с целью поражения 
наземных (надводных) объектов.

РАКЕТОНОСЕЦЬ, -сця, ч. – 
літак або корабель, признач. 
для транспортування і запуску 
бойових ракет різних типів з 
метою ураження наземних  
(надводних) об’єктів. 

РАКЕТОПЛАН, -а, м. – 
ЛА, представ. собой комбина-
цию баллистич. ракеты с 
самолётом. Баллистич. ракета 
выводит р. за пределы плотных 
слоёв атмосферы и разгоняет 
его до скорости 7900 м/с, после 
чего стартовые ступени отделя-
ются и р. производ. планирую-
щий полёт за счёт накопленной 
потенц. и кинетич. энергии. 
Дальность полёта р. достигает 
нескольких дес. тыс. километров.

РАКЕТОПЛАН, -а, ч. – 
ЛА, який є комбінацією 
балістич. ракети з літаком. 
Балістич. ракета виводить р. за 
межі щільних шарів атмосфери 
і розганяє його до швидкості 
7900 м/с, після чого стартові 
ступені відокремлюються і р. 
здійсн. планерувальний політ 
за рахунок накопиченої по-
тенц. і кінетич. енергії. Даль-
ність польоту р. досягає де-
кількох дес. тис. кілометрів. 

РАКЕТОПЛАНЁР, -а, м. – 
планёр с ракетным двигателем. 

РАКЕТОПЛАНЕР, -а, ч. – 
планер з ракетним двигуном. 

РАКЕТЫ ПОРОХОВЫЕ – 
ракеты, в к-рых в качестве топ-
лива использ. различные виды 
пороха (напр., кордитные и 
баллиститные). Примен. в 
управляемых и неуправляемых 
снарядах класса «воздух-воз-
дух», «воздух-земля» и «земля-
воздух», а также в качестве 
стартовых ускорителей см. при 
запуске межконтинентальных 
баллистич. ракет см. 

РАКЕТИ ПОРОХОВІ – 
ракети, у яких як паливо вико-
рист. різні види пороху (напр., 
кордитні та баліститні).  

Застосов. в керованих і 
некерованих снарядах класу 
«повітря-повітря», «повітря-
земля» і «земля-повітря», а 
також як стартові прискорю-
вачі див. при запуску міжкон-
тинентальних балістич. ракет 
див. 

РАКЕТЫ СТРАТЕГИ-
ЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ – 
ракеты с дальностью стрельбы, 
измеряемой тыс. километров. 

РАКЕТИ СТРАТЕГІЧ-
НОГО ПРИЗНАЧЕННЯ – 
ракети з дальністю стрільби, що 
вимірюється тис. кілометрів. 
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РАКЕТЫ ТАКТИЧЕС-
КОГО НАЗНАЧЕНИЯ – 
ракеты с дальностью стрельбы 
от нескольких километров до 
нескольких сотен километров. 

РАКЕТИ ТАКТИЧНОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ – ракети з 
дальністю стрільби від декіль-
кох кілометрів до декількох 
сотень кілометрів. 

РАКУРС ЦЕЛИ – отноше-
ние видимой длины цели к её 
действительной длине или си-
нус курсового угла цели см. 
Р.ц. использ. при стрельбе с 
самолёта для опред. угла уп-
реждения. Практически р.ц. 
опред. по проекции киля на 
плоскость самолёта. 

РАКУРС ЦІЛІ – відношен-
ня видимої довжини цілі до її 
дійсної довжині або синус кур-
сового кута цілі див. Р.ц. 
використ. при стрільбі з літака 
для визнач. кута попереджен-
ня. Практично р.ц. визнач. за 
проекцією кіля на площину 
літака. 

РАМА МОТОРНАЯ (МО-
ТОРАМА) – силовая конст-
рукция балочного, рамного или 
фермового типа для у-ки или 
подвески двигателя. 

РАМА МОТОРНА (МО-
ТОРАМА) – силова конструк-
ція балкового, рамного або фер-
мового типу для встановлення 
або підвішування двигуна. 

РАНЕЦ ПАРАШЮТА – 
принадлежность парашюта, 
предназнач. для укладки чехла 
(с уложенным в нём куполом 
парашюта) и вытяжного пара-
шюта, а также для размещ. 
кислород. прибора. У-ство р.п. 
обеспеч. надёжное приведение 
парашюта в действие при лю-
бом положении парашютиста в 
воздухе. 

РАНЕЦЬ ПАРАШУТА – 
приладдя парашута, признач. 
для укладання чохла (з укладе-
ним у ньому куполом пара-
шута) і витяжного парашута, а 
також для розміщ. киснев. 
приладу.  

Будова р.п. забезпеч. надій-
не приведення парашута в дію 
у будь-якому положенні пара-
шутиста в повітрі.  

РАСПИСАНИЕ ТЕХНИ-
ЧЕСКОЕ – технич. документ, 
относящийся к учётной и рабо-
чей документации, составляемый 
заместителем командира части 
по инженерно-авиац. службе на 
необходимые средства для об-
служ. полётов, обеспеч. подго-

РОЗКЛАД ТЕХНІЧНИЙ –  
техніч. документ, що є обліко-
вою та робочою документа-
цією і складається заступником 
командира частини з інженер-
но-авіац. служби на потрібні 
засоби для обслугов. польотів, 
забезпеч. підготовки авіац. 
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товки авиац. техники и выпол-
нения регламент. работ. Р.т. оп-
ред. кол-во средств, сроки и по-
рядок их подачи в авиац. часть. 
Р.т. накануне дня полётов или 
дня подготовки авиац. техники 
передаётся в обслуж. авиац.-
технич. часть для исполнения. 

техніки та виконання регла-
мент. робіт. Р.т. визначає к-сть 
засобів, строки і порядок їх 
подачі в авіац. частину. Р.т. 
напередодні дня польотів або 
дня підготовки авіац. техніки 
передається в обслугов. авіац.-
техніч. частину для виконання. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ, -я, с. – 
(в авиац. поршневом двигате-
ле), периодич. действие впуск-
ных и выпускных органов, а 
также органов топливоподачи 
и зажигания поршневого дви-
гателя внутреннего сгорания, 
что обеспеч. соответственно за-
полнение цилиндра свежим за-
рядом, удаление продуктов сго-
рания, а также впрыск топлива и 
воспламенение рабочей смеси. 

РОЗПОДІЛ, -у, ч. (в авіац. 
поршневому двигуні) – періо-
дич. дія впускних і випускних 
органів, а також органів пали-
воподавання і запалювання  
поршневого двигуна внутріш-
нього згоряння, що забезпеч. 
відповідно заповнення цилінд-
ра свіжим зарядом, видалення 
продуктів згоряння, а також 
впорскування палива і займан-
ня робочої суміші. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАС-
ПОЛАГАЕМОЙ ЭНЕРГИИ 
В ТВД НАИВЫГОДНЕЙ-
ШЕЕ – распределение распо-
лагаемой энергии в ТВД между 
винтом и выходным у-ством, 
соответств. наибольшему значе-
нию удельной тяги (или удель-
ной эквивалентной мощности) 
и миним. значению удельного 
расхода топлива. Чем больше 
скорость полёта, тем меньшая 
часть располагаемой энергии в 
ТВД должна быть использ. для 
вращения винта. 

РОЗПОДІЛ НАЯВНОЇ 
ЕНЕРГІЇ В ТВД НАЙВИ-
ГІДНІШИЙ – розподіл 
наявної енергії в ТГД між 
гвинтом і вихідним пр-роєм, 
що відповідає найбільшому 
значенню питомої тяги (або 
питомої еквівалентної потуж-
ності) і мінім. значенню пи-
томої витрати палива.  

Що більша швидкість по-
льоту, то менша частина наяв-
ної енергії в ТГД повинна бути 
використ. для обертання 
гвинта. 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ 
ПУСКОВОЙ ТОПЛИВНЫЙ – 
у-ство для ступенчатой дози-

РОЗПОДІЛЬНИК ПУСКО-
ВИЙ ПАЛИВНИЙ – пр-рій 
для ступеневого дозування 
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ровки подачи основного топли-
ва в камеру (камеры) сгорания 
двигателя в процессе его запус-
ка. Явл. основным элементом 
системы запуска нек-рых 
авиац. ГТД. 

подачі основного палива до 
камери (камер) згоряння дви-
гуна в процесі його запуску.  

Є основним елементом 
системи запуску деяких авіац. 
ГТД. 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ 
СЖАТОГО ВОЗДУХА – 
у-ство, обеспеч. своевремен-
ную подачу чистого сжатого 
воздуха или карбюрированной 
смеси в цилиндры поршневого 
авиац. двигателя при его 
запуске пневматич. стартером. 

РОЗПОДІЛЬНИК 
СТИСНЕНОГО ПОВІТРЯ – 
пр-рій, що забезпеч. своєчасну 
подачу чистого стисненого по-
вітря або карбюрованої суміші 
в циліндри поршневого авіац. 
двигуна при його запуску 
пневматич. стартером. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
РАДИОВОЛН – процесс пере-
мещения в пространстве энер-
гии радиоволн, излучённых ан-
тенной передатчика. В свобод-
ной атмосфере р.р. происходит 
со скоростью света (около 
300 000 км/с). Волны, распрост-
раняющиеся вдоль земли, наз. 
поверхностными, а уходящие 
от земли – пространственными. 
Условия р.р. зависят от их 
длины, состояния геомагнит-
ного поля, тропосферы и 
ионосферы земли. 

ПОШИРЕННЯ РАДІО-
ХВИЛЬ – процес переміщення 
в просторі енергії радіохвиль, 
випромінених антеною переда-
вача. У вільній атмосфері п.р. 
відбувається зі швидкістю світ-
ла (близько 300 000 км/с). Хви-
лі, що поширюються уздовж 
землі, наз. поверхневими, а ті, 
що йдуть від землі, – просторо-
вими.  

Умови п.р. залежать від їх 
довжини, стану геомагнітного 
поля, тропосфери та іоносфери 
землі. 

РАССЕИВАНИЕ, -я, с. – 
явление разброса бомб (сна-
рядов) на плоскости (в прост-
ранстве) при бомбометании 
(возд. стрельбе) относительно 
нек-рой средней точки попа-
дания, что наз. центром р. Р. 
подчинено определённым зако-
номерностям, что использ. при 

РОЗСІЮВАННЯ, -я, с. – 
явище розкиду бомб (снарядів) 
на площині (у просторі) при 
бомбометанні (повітр. стрільбі) 
щодо деякої середньої точки 
влучання, що наз. центром р.  

Р. підпорядковане певним 
закономірностям, які використ. 
при визначенні потрібних сил і 
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определении необходимых сил 
и средств поражения. Различа-
ют баллистич., технич., поли-
гонное и полное р. см. 

засобів ураження. Розрізняють 
балістич., техніч., полігонне і 
повне р. див. 

РАССЕИВАНИЕ ИСКУС-
СТВЕННОЕ – рассеивание 
бомб при серийном и группо-
вом серийном сбрасывании, в 
результате к-рого возрастает 
вероятность поражения цели 
см. Р.и. вызывает увеличение 
расхода бомб. Оно м. б. миним., 
если примен. рац. интервалы 
серии, строя, правильно подби-
рать число бомб в серии и число 
самолётов по фронту. 

РОЗСІЮВАННЯ ШТУЧ-
НЕ – розсіювання бомб при 
серійному і груповому серій-
ному скиданні, в результаті 
якого зростає ймовірність ура-
ження цілі див.  

Р.ш. викликає збільшення 
витрат бомб. Воно м. б. мінім., 
якщо застосов. рац. інтервали 
серії, ладу, правильно доби-
рати к-сть бомб у серії і к-сть 
літаків по фронту. 

РАССЕИВАНИЕ КРУГО-
ВОЕ – рассеивание при возд. 
стрельбе и бомбометании, 
когда площадь, на к-рой 
располагаются точки падения 
бомб (снарядов), можно огра-
ничить кругом. В случае р.к. 
вероятное отклонение см. по 
дальности равно вероятному 
отклонению по направлению. 

РОЗСІЮВАННЯ КОЛО-
ВЕ – розсіювання при повітр. 
стрільбі і бомбометанні, коли 
площу, на якій розташову-
ються точки падіння бомб 
(снарядів), можна обмежити 
колом. У разі р.к. імовірне 
відхилення див. за дальністю 
дорівнює ймовірному відхи-
ленню за напрямком. 

РАССЕИВАНИЕ ПОЛИ-
ГОННОЕ – полное рассеива-
ние бомб (снарядов) в полигон-
ных условиях. 

РОЗСІЮВАННЯ ПОЛІ-
ГОННЕ – повне розсіювання 
бомб (снарядів) у полігонних 
умовах. 

РАССЕИВАНИЕ ПОЛ-
НОЕ – рассеивание, являюще-
еся результатом влияния всех 
причин, вызывающих ошибки 
бомбометания (стрельбы), т. е. 
несовершенство бомбардиро-
воч. (стрелкового) вооружения, 
приборов, неточность входных 

РОЗСІЮВАННЯ ПОВНЕ – 
розсіювання, що є наслідком 
впливу всіх причин, які викли-
кають помилки бомбометання 
(стрільби), тобто недоскона-
лість бомбардув. (стрілець-
кого) озброєння, приладів, 
неточність вхідних даних для 
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данных для бомбометания 
(стрельбы), неточность работы 
бомбардира (стрелка) и т. п. 

бомбометання (стрільби), 
неточність роботи бомбардира 
(стрілка) і т. ін. 

РАССЕКАЮЩИЙ УДАР – 
способ военных действий войск 
в наступлении, к-рый примен., 
как пр., в операт.-стратегич. 
масштабе с целью расчленения 
группировки противника на изо-
лированные части с последую-
щим их разгромом. 

РОЗСІКАЮЧИЙ УДАР – 
спосіб воєнних дій військ у 
наступі, який застосов. за-
звичай в операт.-стратегіч. 
масштабі для розчленування 
угруповання противника на 
ізольовані частини з подаль-
шим їх розгромом. 

РАССЕЯНИЕ РАДИО-
ВОЛН – отклонение радио-
волн во все стороны от их пер-
воначального направления при 
распространении в неоднород-
ной среде (напр., в ионосфере и 
тропосфере), при отражении от 
неровных поверхностей само-
лётов, кораблей и др. объектов. 

РОЗСІЯННЯ РАДІО-
ХВИЛЬ – відхилення радіо-
хвиль в усі боки від їх первин-
ного напрямку при поширенні 
в неоднорідному середовищі 
(напр., в іоносфері і тропо-
сфері), при відбиванні від 
нерівних поверхонь літаків, 
кораблів та ін. об’єктів. 

РАССРЕДОТОЧЕНИЕ 
СИЛ И СРЕДСТВ – размещ. 
на местности объединений, сое-
динений, частей и подразделе-
ний, элементов операт. пост-
роения (боевого порядка), от-
дельных ед. вооружения, ко-
раблей (судов) в р-нах бази-
рования и в море с определён-
ными интервалами по фронту и 
в глубину с целью макс. 
уменьшения потерь от средств 
поражения противника. 

РОЗОСЕРЕДЖЕННЯ 
СИЛ І ЗАСОБІВ – розміщ. на 
місцевості об’єднань, з’єднань, 
частин і підрозділів, елементів 
операт. побудови (бойового 
порядку), окремих од. озбро-
єння, кораблів (суден) у р-нах 
базування і в морі з певними 
інтервалами по фронту та в 
глибину для макс. зменшення 
втрат від засобів ураження 
противника. 

РАССТОЯНИЕ БЕЗО-
ПАСНОЕ – 1. Миним. удале-
ние опасных в отношении воз-
можности взрыва складских 
помещений и заводов по про-

ВІДСТАНЬ БЕЗПЕЧНА – 
1. Мінім. віддалення небезпеч-
них щодо можливості вибуху 
складських приміщень і заво-
дів з виробництва вибухових 



Російсько-український авіаційний військовий cловник 

 264

изводству взрывчатых веществ 
друг от друга, а также от жи-
лых помещений, дорог, соору-
жений и пр. 2. Расстояние 
между двумя мишенями на 
полигоне, по к-рым одновре-
менно провод. бомбометание 
или по одной из к-рых провод. 
бомбометание (возд. стрельба), 
а на др. выполн. работы. Р.б. 
должно быть не менее восьми 
вероятных отклонений, допус-
каемых экипажем, имеющим 
удовлетворительную подготовку.

речовин один від одного, а 
також від житлових примі-
щень, доріг, споруд й ін. 
2. Відстань між двома мішеня-
ми на полігоні, по яких одно-
часно здійсн. бомбометання 
або по одній із яких здійсн. 
бомбометання (повітр. стріль-
ба), а на ін. викон. роботи.  

В.б. повинна бути не менша 
восьми ймовірних відхилень, 
що допускаються екіпажем, 
який має задовільну підго-
товку. 

РАССТОЯНИЕ СВЕТИ-
ЛА ЗЕНИТНОЕ – угол в 
плоскости вертикала светила 
между отвесной линией и 
направлением на светило. Р.с.з. 
численно равно дополнению 
высоты светила до 90°. 

ВІДСТАНЬ СВІТИЛА 
ЗЕНІТНА – кут у площині 
вертикала світила між прямо-
висною лінією і напрямком на 
світило. В.с.з. чисельно дорів-
нює додатку висоти світила  
до 90°. 

РАССТОЯНИЕ СВЕТИ-
ЛА ПОЛЯРНОЕ – дуга круга 
склонения от полюса мира до 
светила; измеряется от 0 до 180°. 

ВІДСТАНЬ СВІТИЛА 
ПОЛЯРНА – дуга кола схи-
лення від полюса світу до сві-
тила; вимірюється від 0 до 180°.  

РАССТОЯНИЕ СТАН-
ЦИЙ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ – 
точные расстояния от наземных 
станций радиотехнич. дально-
мерной системы бомбометания 
до цели, рассчитываемые по по-
верхности земного эллипсоида. 

ВІДСТАНЬ СТАНЦІЙ 
ГЕОДЕЗИЧНА – точні від-
стані від наземних станцій 
радіотехніч. далекомірної сис-
теми бомбометання до цілі, що 
обчисляються по поверхні 
земного еліпсоїда. 

РАСТРАСИРОВКА ЦЕЛИ – 
спец. разбивка зачетной 
площади тактич. цели на поли-
гоне на квадраты для выявле-
ния результатов группового 
бомбометания. 

РОЗТРАСУВАННЯ ЦІЛІ – 
спец. розбиття залікової площі 
тактич. цілі на полігоні на  
квадрати для виявлення ре-
зультатів групового бом-
бометання. 
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РАСТЯЖКИ, мн. – сталь-
ные ленты, проволока и тросы, 
примен. для придания жёст-
кости и прочности в соедине-
ниях частей самолёта. Несущая 
р. соединяет верхнее крыло 
биплана с фюзеляжем. Под-
держивающая (обратная) р. 
соединяет нижнее крыло би-
плана с фюзеляжем или со 
стойками центроплана. 

РОЗТЯЖКИ, мн. – сталеві 
стрічки, дріт і троси, які 
застосов. для надання жорст-
кості та міцності у з’єднаннях 
частин літака.  

Несуча р. з’єднує верхнє 
крило біплана з фюзеляжем. 
Підтримувальна (зворотна) р. 
з’єднує нижнє крило біплана з 
фюзеляжем або зі стояками 
центроплана. 

РАСХОД ВОЗДУХА – 
1. В авиац. двигателе – кол-во 
воздуха, поступающего за ед. 
времени (обычно за 1 с) через 
входное у-ство в авиац. ГТД 
или ВРД др. типа через впуск-
ные органы (клапаны, окна) в 
цилиндры авиац. поршневого 
двигателя. Весь р.в. или основ-
ная его часть использ. в двига-
теле в качестве рабочего тела 
или его источника. 2. В компрес-
соре, ступени компрессора, вход-
ном у-стве двигателя – кол-во 
воздуха, проходящее за ед. вре-
мени (обычно за 1 с) через комп-
рессор, ступень компрессора или 
входное у-ство двигателя. 

ВИТРАТА ПОВІТРЯ – 
1. В авіац. двигуні – к-сть по-
вітря, що надходить за од. часу 
(зазвичай за 1 с) через вхідний 
пр-рій в авіац. ГТД або ПРД ін. 
типу через впускні органи (кла-
пани, вікна) в циліндри авіац. 
поршневого двигуна. Уся в.п. 
або основна її частина вико-
рист. в двигуні як робоче тіло 
або його джерело.  

2. У компресорі, ступені 
компресора, вхідному пр-рої 
двигуна – к-сть повітря, що 
проходить за од. часу (зазвичай 
за 1 с) через компресор, сту-
пінь компресора або вхідний 
пр-рій двигуна. 

РАСХОД МАСЛА – кол-во 
масла, безвозвратно расходуе-
мое в двигателе за ед. времени 
(обычно за 1 час). 

ВИТРАТА МАСЛА – к-сть 
масла, що безповоротно витра-
чається в двигуні за од. часу 
(зазвичай за 1 год). 

РАСХОД МАСЛА 
УДЕЛЬНЫЙ – кол-во масла, 
безвозвратно расходуемого в 
двигателе за ед. времени, при-
ходящееся на ед. мощности или 

ВИТРАТА МАСЛА ПИ-
ТОМА – к-сть масла, що без-
поворотно витрачається в дви-
гуні за од. часу, яка припадає 
на од. потужності або тяги, що 
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тяги, развиваемой двигателем. 
Р.м.у. авиац. двигателей обыч-
но опред. как отношение часо-
вого расхода масла к мощности 
или тяге двигателя. 

розвивається двигуном. В.м.п. 
авіац. двигунів зазвичай виз-
нач. як відношення годинної 
витрати масла до потужності 
або тяги двигуна. 

РАСХОД РУЛЕЙ – диапа-
зон полного отклонения рулей, 
определяемый их конструкцией. 

ВИТРАТА РУЛІВ – діапа-
зон повного відхилення рулів, що 
визначається їх конструкцією. 

РАСХОД ТЕПЛОТЫ 
УДЕЛЬНЫЙ – кол-во тепло-
ты, выделяемое при сгорании 
(или др. экзотермич. реакции) 
топлива, расходуемого за ед. 
времени на ед. мощности или 
тяги, развиваемой двигателем. 
Т. к. непосредственный замер 
величины р.т.у. при испытании 
двигателя (или при его экс-
плуатации) затруднителен, 
обычно величину р.т.у. прини-
мают равной произведению 
удельного расхода топлива на 
теплотворную способность 
этого топлива (теплопроизво-
дительность ракетного топли-
ва) с учётом неполноты сгора-
ния при коэфф. избытка воз-
духа (окислителя), меньшем ед. 

ВИТРАТА ТЕПЛОТИ 
ПИТОМА – к-сть теплоти, що 
виділяється при згорянні (або 
ін. екзотерміч. реакції) палива, 
яке витрачається за од. часу на 
од. потужності або тяги, що 
розвивається двигуном. Ос-
кільки безпосередньо виміряти 
величину в.т.п. при випробу-
ванні двигуна (або під час його 
експлуатації) неможливо, за-
звичай величину в.т.п. беруть 
такою, що дорівнює добутку 
питомої витрати палива на 
теплотворну здатність цього 
палива (теплопродуктивність 
ракетного палива) з урахуван-
ням неповноти згоряння при 
коеф. надлишку повітря (окис-
нювача), меншому за од. 

РАСХОД ТОПЛИВА – 
1. Кол-во топлива, расходуемо-
го двигателем за ед. времени. 
В зависимости от выбранной 
ед. времени различают часовой 
и секундный расход топлива. 
2. Сокращенное название часо-
вого расхода топлива, что 
примен. в авиац. ГТД. 

 

ВИТРАТА ПАЛИВА – 
1. К-сть палива, що витрача-
ється двигуном за од. часу. 
Залежно від обраної од. часу 
розрізняють годинну і секунд-
ну витрату палива. 2. Скоро-
чена назва годинної витрати 
палива, яка використ. в авіац. 
ГТД. 
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РАСХОД ТОПЛИВА ИН-
ДИКАТОРНЫЙ УДЕЛЬ-
НЫЙ – кол-во топлива, расхо-
дуемого в поршневом двигате-
ле внутреннего сгорания за ед. 
времени на ед. индикаторной 
мощности см., развиваемой 
двигателем. Р.т.и.у. поршне-
вых авиац. двигателей обычно 
опред. как отношение часового 
расхода топлива к индикатор-
ной мощности двигателя. 

ВИТРАТА ПАЛИВА ІН-
ДИКАТОРНА ПИТОМА –  
к-сть палива, що витрачається 
в поршневому двигуні внут-
рішнього згоряння за од. часу 
на од. індикаторної потужності 
див., що розвивається двигу-
ном. В.п.і.п. поршневих авіац. 
двигунів зазвичай визнач. як 
відношення годинної витрати 
палива до індикаторної потуж-
ності двигуна. 

РАСХОД ТОПЛИВА КИ-
ЛОМЕТРОВЫЙ – кол-во 
топлива, затрачиваемого на 1 км 
пути. В групповом полёте у ве-
домых самолётов р.т.к. боль-
ше, чем у ведущего, т. к. лёт-
чикам этих самолётов, особен-
но крайних, приходится манев-
рировать газом для выдержи-
вания своего места в строю, 
т. е. отклоняться от режима ми-
ним. километрового расхода. 
Кроме того, повышение р.т.к. 
м. б. вызвано особенностями 
аэродинамики самолёта и рабо-
ты двигателя.  

По этим причинам миним. 
р.т.к. ведомого самолёта мо-
жет повыситься до 10 %. 

ВИТРАТА ПАЛИВА КІ-
ЛОМЕТРОВА – к-сть палива, 
що витрачається на 1 км 
шляху. У груповому польоті у 
ведених літаків в.п.к. більша, 
ніж у ведучого, оскільки льот-
чикам цих літаків, особливо 
крайніх, доводиться манев-
рувати газом для витримування 
свого місця в строю, тобто 
відхилятися від режиму мінім. 
кілометрової витрати. Крім 
того, підвищення в.п.к. м. б. 
викликано особливостями 
аеродинаміки літака і роботи 
двигуна.  

Через це мінім. в.п.к. 
веденого літака може збіль-
шитися до 10 %. 

РАСХОД ТОПЛИВА ПО 
ТЯГОВОЙ МОЩНОСТИ 
УДЕЛЬНЫЙ – отношение 
часового расхода топлива к 
тяговой мощности авиац. 
двигателя. 

ВИТРАТА ПАЛИВА ЗА 
ТЯГОВОЮ ПОТУЖНІСТЮ 
ПИТОМА – відношення го-
динної витрати палива до 
тягової потужності авіац. 
двигуна. 
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РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ-
ВЕДЁННЫЙ – см. Параметры 
двигателя приведённые. 

ВИТРАТА ПАЛИВА ПРИ-
ВЕДЕНА – див. Параметри 
двигуна приведені. 

РАСХОД ТОПЛИВА 
ПРИВЕДЁННЫЙ УДЕЛЬ-
НЫЙ – см. Параметры дви-
гателя приведённые. 

ВИТРАТА ПАЛИВА 
ПРИВЕДЕНА ПИТОМА – 
див. Параметри двигуна при-
ведені. 

РАСХОД ТОПЛИВА 
УДЕЛЬНЫЙ – кол-во топли-
ва, расходуемого в двигателе за 
ед. времени, приходящееся на 
ед. мощности или тяги, разви-
ваемой двигателем. Р.т.у. авиац. 
двигателя обычно опред. как 
отношение часового расхода 
топлива к мощности или тяге 
двигателя. Р.т.у. авиац. двига-
теля с комбинир. тягой, в част-
ности ТВД, опред. как отноше-
ние часового расхода топлива к 
полной (эквивалентной) мощ-
ности или суммарной тяге дви-
гателя. Р.т.у. явл. важнейшим 
показателем, характеризую-
щим экономичность двигателя. 
От его величины зависят такие 
основные данные ЛА, как 
дальность и продолжитель-
ность полёта и (или) полезная 
нагрузка. Величина р.т.у. зави-
сит от типа двигателя, режима 
его работы, режима полёта и 
нек-рых др. факторов. 

ВИТРАТА ПАЛИВА ПИ-
ТОМА – к-сть палива, витра-
ченого у двигуні за од. часу, 
яка припадає на од. потужності 
або тяги, що розвивається 
двигуном. В.п.п. авіац. двигуна 
зазвичай визнач. як відношен-
ня годинної витрати палива до 
потужності або тяги двигуна. 
В.п.п. авіац. двигуна з ком-
бінов. тягою, зокрема ТГД, 
визнач. як відношення годин-
ної витрати палива до повної 
(еквівалентної) потужності або 
сумарної тяги двигуна.  

В.п.п. є найважливішим 
показником, що хар-зує еконо-
мічність двигуна. Від її 
величини залежать такі основні 
дані ЛА, як дальність і трива-
лість польоту і (або) корисне 
навантаження.  

Величина в.п.п. залежить 
від типу двигуна, режиму його 
роботи, режиму польоту і 
деяких ін. чинників. 

РАСХОД ТОПЛИВА 
УДЕЛЬНЫЙ ТЯГОВЫЙ – 
отношение часового расхода 
топлива к тяге авиац. двигателя. 

ВИТРАТА ПАЛИВА ПИ-
ТОМА ТЯГОВА – відношен-
ня годинної витрати палива до 
тяги авіац. двигуна. 
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РАСХОД ТОПЛИВА 
УДЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТИВ-
НЫЙ – к-ство топлива, расхо-
дуемого в поршневом двигате-
ле внутреннего сгорания за ед. 
времени на ед. мощности, раз-
виваемой двигателем. Р.т.у.э. 
поршневых авиац. двигателей 
обычно опред. как отношение 
часового расхода топлива к 
эффект. мощности двигателя. 
Р.т.у.э. поршневых авиац. дви-
гателей часто наз. удельным 
расходом топлива этого типа 
двигателей см. также Расход 
топлива удельный. 

ВИТРАТА ПАЛИВА ПИ-
ТОМА ЕФЕКТИВНА – к-сть 
палива, що витрачається в 
поршневому двигуні внутріш-
нього згоряння за од. часу на 
од. ефект. потужності, що роз-
вивається двигуном. В.п.п.е. 
поршневих авіац. двигунів заз-
вичай визнач. як відношення 
годинної витрати палива до 
ефект. потужності двигуна. 
В.п.п.е. поршневих авіац. 
двигунів часто наз. питомою  
витратою палива цього типу 
двигунів див. також Витрата 
палива питома. 

РАСХОДОМЕР, -а, м. – 
прибор для измерения расхода 
жидкости, пара или газа. 
Различают объёмный, дрос-
сельный и скоростной р. Р. 
широко примен. при испыта-
ниях авиац. двигателей, в 
частности для измерения 
расхода топлива и воздуха. 

ВИТРАТОМІР, -а, ч. – 
прилад для вимірювання 
витрати рідини, пари або газу. 
Розрізняють об’ємний, дро-
сельний і швидкісний в.  
В. широко застосов. при 
випробуваннях авіац. двигунів, 
зокрема для вимірювання 
витрати палива і повітря. 

РАСХОДОМЕР ТОПЛИВ-
НЫЙ – прибор, служащий для 
измерения расхода топлива при 
испытаниях тепловых двигате-
лей, в частности при испыта-
ниях авиац. ГТД и поршневых 
двигателей. При испытаниях 
авиац. двигателей обычно при-
мен.: а) объёмный р.т. (штих-
пробер или ротационный счёт-
чик) или весовой р.т., служа-
щий для опред. средней вели-
чины объёмного или весового 

ВИТРАТОМІР ПАЛИВ-
НИЙ – прилад, який слугує 
для вимірювання витрати 
палива при випробуваннях 
теплових двигунів, зокрема 
при випробуваннях авіац. ГТД 
і поршневих двигунів. При 
випробуваннях авіац. двигунів 
зазвичай застосов.: а) об’ємний 
в.п. (штихпробер або ротацій-
ний лічильник) або ваговий 
в.п., що слугує для визнач. 
середньої величини об’ємної 
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расхода топлива двигателем за 
конечный промежуток време-
ни; б) р.т. мгновенного замера 
(ротаметр или флоуметр), поз-
воляющий опред. величину 
часового расхода топлива в 
каждый данный момент време-
ни, но обладающий меньшей 
точностью, чем штихпробер, 
ротационный счётчик или 
весовой р.т. 

або вагової витрати палива 
двигуном за кінцевий промі-
жок часу; б) в.п. миттєвого 
вимірювання (ротаметр або 
флоуметр), що дозволяє 
визнач. величину годинної 
витрати палива в кожен даний 
момент часу, але має меншу 
точність, ніж штихпробер, 
ротаційний лічильник або 
ваговий в.п. 

РАСЧАЛКИ – см. Рас-
тяжки. 

РОЗЧАЛКИ – див. Роз-
тяжки. 

РАСЧЁТ АЭРОДИНАМИ-
ЧЕСКИЙ,  мн .  – раздел при-
кладной аэродинамики, в к-рый 
входят разработка теории и 
методов расчёта (на основе 
данных аэродинамики, теории 
авиац. двигателей и теории 
винта) лётных хар-тик проек-
тируемого самолёта (вертолё-
та), скорости полёта, скоро-
подъёмности, потолка, длины 
разбега и пробега, дальности и 
продолжительности полёта и т. 
п. на различных режимах 
работы силовой у-ки и высотах 
полёта. Основой для р.а. 
служит поляра см., полученная 
в результате испытаний модели 
в условиях, близких к действи-
тельным, и хар-ки располага-
емой тяги движителя. Наи-
более распространёнными ме-
тодами р.а. явл. метод тяг и 
метод мощностей см. 

 

РОЗРАХУНОК АЕРОДИ-
НАМІЧНИЙ,  м н .  – розділ 
прикладної аеродинаміки, до 
якого входять розробка теорії і 
методів розрахунку (на основі 
даних аеродинаміки, теорії 
авіац. двигунів та теорії гвин-
та) льотних хар-тик проектова-
ного літака (вертольота), швид-
кості польоту, швидкопідйом-
ності, стелі, довжини розбігу і 
пробігу, дальності і тривалості 
польоту і т. п. на різних 
режимах роботи силової у-ки і 
висотах польоту.  

Основою для р.а. слугує 
поляра див., отримана в 
результаті випробувань моделі 
в умовах, наближених до 
дійсних, і хар-ки наявної тяги 
рушія.  

Найбільш поширеними 
методами р.а. є метод тяг і 
метод потужностей див. 
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РАСЧЁТ БОМБАРДИРО-
ВОЧНЫЙ – основанное на 
теории вероятности опред. 
необходимых сил и средств для 
выполнения поставленной бое-
вой задачи или опред. ожида-
емого результата бомбомета-
ния, если наряд самолётов и 
средств поражения будет ука-
зан заранее. С помощью р.б. 
решается также ряд вспомога-
тельных задач: выбор бомб 
рационального типа и калибра, 
рациональных интервалов се-
рий, ожидаемого кол-ва попа-
даний для оценки бомбоме-
тания по меткости и т. д. 

РОЗРАХУНОК БОМБАР-
ДУВАЛЬНИЙ – визнач. по-
трібних сил і засобів для вико-
нання поставленого бойового 
завдання або визнач. очі-
куваного результату бомбоме-
тання, яке ґрунтується на теорії 
ймовірності, якщо наряд 
літаків і засобів ураження буде 
вказано заздалегідь. За допомо-
гою р.б. вирішується також 
низка допоміжних завдань: 
вибір бомб раціонального типу 
і калібру, раціональних інтер-
валів серій, очікуваної к-сті 
влучень для оцінки бомбоме-
тання за влучністю і т. ін. 

РАСЧЁТ ГИДРОДИНА-
МИЧЕСКИЙ – опред. гидро-
динамич. хар-тик расчётным 
путём на основе буксировоч-
ных испытаний моделей см. 

РОЗРАХУНОК ГІДРОДИ-
НАМІЧНИЙ – визнач. гідроди-
наміч. хар-тик розрахунковим 
способом на підставі буксиру-
вальних випробувань моделей див. 

РАСЧЁТ ГИДРОСТАТИ-
ЧЕСКИЙ – опред. графич. и 
расчётным путём плавучести, 
непотопляемости и статич. 
устойчивости судна или 
гидросамолёта. 

РОЗРАХУНОК ГІДРО-
СТАТИЧНИЙ – визнач. гра-
фіч. та розрахунковим спосо-
бом плавучості, непотоплюва-
ності і статичної стійкості 
судна або гідролітака. 

РАСЧЁТ ИНЖЕНЕРНО-
ШТУРМАНСКИЙ – расчёт 
по обеспеч. полного использ. 
лётно-технич. возможностей 
авиац. техники при выполне-
нии полётного задания. В р.и.-ш. 
входят расчёт и построение 
профиля пути, опред. режимов 
полёта на этапах, расход топ-
лива, дальность и продолжи-

РОЗРАХУНОК ІНЖЕ-
НЕРНО-ШТУРМАНСЬКИЙ – 
розрахунок щодо забезпеч. пов-
ного використ. льотно-техніч. 
можливостей авіац. техніки при 
виконанні польотного завдання. 
До р.і.-ш. входять розрахунок і 
побудова профілю шляху, виз-
нач. режимів польоту на етапах, 
витрат палива, дальність і три-
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тельность полёта, расчёт на 
перехват истребителями, опред. 
полётного веса самолёта при 
вылете и возможной бомбовой 
нагрузки. 

валість польоту, розрахунок на 
перехоплення винищувачами, 
визнач. польотної ваги літака під 
час вильоту і можливого бомбо-
вого навантаження. 

РАСЧЁТ НА ПОСАДКУ – 
манёвр по вертикали и направ-
лению, выполн. лётчиком для 
приземления самолёта в 
установл. месте. 

РОЗРАХУНОК НА ПО-
САДКУ – маневр по вертикалі 
і напрямку, що здійсн. льотчик 
для приземлення літака у 
встановл. місці. 

РАСЧЁТЫ ИНЖЕНЕР-
НО-ОПЕРАТИВНЫЕ – инже-
нерно-штурманские и др. 
технич. расчёты по заданию 
командира части (соединения) 
на обеспеч. полного использ. 
лётно-технич. возможностей 
авиац. техники при проведении 
боевых действий и выполнении 
задач боевой подготовки, 
расчёты для составления плана 
отхода авиац. техники в ремонт 
и её восстановления, состав-
ление плана расхода и 
пополнения ресурса самолётов 
и авиац. двигателей. 

РОЗРАХУНКИ ІНЖЕ-
НЕРНО-ОПЕРАТИВНІ – 
інженерно-штурманські та ін. 
технічні розрахунки за завдан-
ням командира частини (з’єд-
нання) на забезпеч. повного 
використ. льотно-техніч. мож-
ливостей авіац. техніки під час 
проведення бойових дій та 
виконання завдань бойової під-
готовки, розрахунки для скла-
дання плану відходу авіац. 
техніки в ремонт і її віднов-
лення, складання плану витрат 
і поповнення ресурсу літаків і 
авіац. двигунів. 

РАСШИРЕНИЕ ГАЗА В 
СОПЛЕ ПОЛНОЕ – расши-
рение газа в сопле, при к-ром 
давление газа в выходном 
сечении сопла равно давлению 
окружающей среды. 

РОЗШИРЕННЯ ГАЗУ В 
СОПЛІ ПОВНЕ – розширення 
газу в соплі, за якого тиск газу 
у вихідному перерізі сопла 
дорівнює тиску навколишнього 
середовища. 

РЕАКТОР АТОМНЫЙ 
(ЯДЕРНЫЙ) – спец. у-ство, в 
к-ром осущ. управляемая цеп-
ная реакция деления атомных 
ядер топлива. Основными эле-
ментами р.а. явл. активная 

РЕАКТОР АТОМНИЙ 
(ЯДЕРНИЙ) – спец. прилад, у 
якому здійсн. керована ланцю-
гова реакція поділу атомних 
ядер палива. Основними еле-
ментами р.а. є активна зона, у 
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зона, в к-рой находится топли-
во и осущ. реакция деления его 
атомных ядер; отражатель нейт-
ронов, окружающий активную 
зону и предназнач. для сокраще-
ния утечки из неё нейтронов, 
образующихся в ходе ядерной 
реакции и участвующих в ней; 
стержни управления и защиты, 
служащие для запуска и оста-
новки реактора, управления его 
работой, а также для быстрого 
погашения ядерной реакции в 
случае аварийной опасности; 
система отвода тепла, выде-
ляющегося в реакторе; защит-
ная экранировка, часто наз. 
биологич. и тепловой защитой, 
предназнач. для защиты людей, 
оборудования, механизмов и 
материалов от вредного дейст-
вия радиоактивного и тепло-
вого излучения. 

якій міститься паливо і здійсн. 
реакція поділу його атомних 
ядер; відбивач нейтронів, який 
оточує активну зону і признач. 
для скорочення витоку з неї 
нейтронів, що утворюються в 
ході ядерної реакції і беруть 
участь у ній; стрижні керуван-
ня і захисту, що слугують для 
запуску і зупинки реактора, 
керування його роботою, а 
також для швидкого пога-
шення ядерної реакції у разі 
аварійної небезпеки; система 
відведення тепла, що виді-
ляється в реакторі; захисне 
екранування, яке часто наз. 
біологіч. та тепловим захистом 
для людей, устаткування, 
механізмів і матеріалів від 
шкідливої дії радіоактивного та 
теплового випромінювання. 

РЕАКЦИЯ ЭКЗОТЕРМИ-
ЧЕСКАЯ – химич. реакция, про-
текающая с выделением тепла. 

РЕАКЦІЯ ЕКЗОТЕР-
МІЧНА – хімічна реакція, що 
протікає з виділенням тепла. 

РЕАКЦИЯ ЭНДОТЕРМИ-
ЧЕСКАЯ – химич. реакция, про-
текающая с поглощением тепла. 

РЕАКЦІЯ ЕНДОТЕРМІЧ-
НА – хіміч. реакція, що 
протікає з поглинанням тепла. 

РЕБРО АТАКИ – передняя 
кромка крыла самолёта (планё-
ра), oпeрения или лопасти винта. 

РЕБРО АТАКИ – переднє 
ребро крила літака (планера), 
оперення або лопаті гвинта. 

РЕБРО ОБТЕКАНИЯ – 
задняя кромка крыла самолёта 
(планёра), оперения или ло-
пасти винта. 

РЕБРО ОБТІКАННЯ –  
заднє ребро крила літака 
(планера), оперення або лопаті  
гвинта. 

РЕВЕРС ВИНТА – перевод 
винта в положение, при к-ром 

РЕВЕРС ГВИНТА – пере-
ведення гвинта в положення, за 
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получается обратная тяга. Это 
достигается переводом лопас-
тей винта на отрицательный 
угол атаки. Винты, допускаю-
щие реверс, наз. реверсивными, 
или тормозными. Р.в. примен. 
для сокращения пробега, облег-
чения разворота многомотор-
ных самолётов и ограничения 
скорости пикирования. 

якого виникає зворотна тяга. 
Це досягається переведенням 
лопатей гвинта на негативний 
кут атаки. Гвинти, що допус-
кають реверс, наз. реверсивни-
ми, або гальмівними. Р.г. за-
стосов. для скорочення пробігу, 
полегшення розвороту багато-
моторних літаків та обмеження 
швидкості пікірування. 

РЕВЕРС ЭЛЕРОНОВ – об-
ратное действие элеронов, воз-
никающее на нек-рой опреде-
лённой скорости полёта и выз-
ванное деформацией кручения 
крыла. 

РЕВЕРС ЕЛЕРОНІВ – 
зворотна дія елеронів, що 
виникає на деякій певній 
швидкості польоту і зумовлена 
деформацією кручення крила. 

РЕВЕРСИРОВАНИЕ 
ДВИГАТЕЛЯ – изменение 
направления вращения вала 
двигателя на обратное. 

РЕВЕРСУВАННЯ ДВИ-
ГУНА – зміна напрямку 
обертання вала двигуна на 
зворотний. 

РЕВЕРСИРОВАНИЕ ТЯ-
ГИ – изменение направления 
действия реактивной тяги 
двигателя (или тяги возд. 
винта) на противоположное. 

РЕВЕРСУВАННЯ ТЯГИ – 
зміна напрямку дії реактивної 
тяги двигуна (або тяги повітр. 
гвинта) на протилежний. 

РЕВЕРСОР ТЯГИ – упот-
ребляемое в литературе название 
у-ства для реверсирования тяги. 

РЕВЕРСОР ТЯГИ – 
вживана в літературі назва  
пр-рою для реверсування тяги. 

РЕВУН, -а, м. (истор.) – 
спец. труба с деревянной 
головкой, прикреплённая к ста-
билизатору обычной фугасной 
авиац. бомбы. При падении 
бомбы деревянная головка виб-
рирует и р. начинает издавать 
протяжный звук, частота к-рого 
нарастает с увеличением ско-
рости падения бомбы.  

РЕВУН, -а, ч. (істор.) – 
спец. труба з дерев’яною голов-
кою, прикріплена до стабілі-
затора звичайної фугасної 
авіац. бомби. При падінні бом-
би дерев’яна головка вібрує і р. 
починає видавати протяжний 
звук, частота якого наростає зі 
збільшенням швидкості падін-
ня бомби.  
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Такие бомбы наз. воющими; 
примен. немецкой авиацией во 
ВМВ с целью психич. воздейс-
твия на противника. 

Такі бомби наз. виючими; 
застосов. німецькою авіацією у 
ДСВ з метою психіч. впливу на 
супротивника. 

РЕГЕНЕРАТОР, -а, м. – 
у-ство, в к-ром осущ. подогрев 
воздуха, сжатого в компрессо-
ре, до его поступления в каме-
ру сгорания теплом газов, вы-
ходящих из турбины ГТД см. 
также Регенерация тепла в 
ГТД. 

РЕГЕНЕРАТОР, -а, ч. –  
пр-рій, у якому здійсн. підігрі-
вання повітря, стисненого в 
компресорі, до його надходжен-
ня в камеру згоряння теплом 
газів, що виходять із турбіни 
ГТД див. також Регенерація 
тепла в ГТД. 

РЕГЕНЕРАЦИЯ ВОЗДУ-
ХА – автоматич. процесс погло-
щения углекислого газа и па-
ров воды с выделением соот-
ветств. кол-ва кислорода; осущ. 
путём использ. высокоактивных 
соединений. Р.в. обеспеч. под-
держание состава кислорода в 
кабине космич. корабля в необ-
ходимых для дыхания экипажа 
кол-вах. 

РЕГЕНЕРАЦІЯ ПОВІТРЯ – 
автоматич. процес поглинання 
вуглекислого газу і пари води з 
виділенням відповід. к-сті кис-
ню; здійсн. шляхом використ. 
високоактивних сполук.  

Р.п. забезпеч. підтримання 
складу кисню в кабіні косміч. 
корабля в необхідних для 
дихання екіпажу к-стях. 

РЕГЕНЕРАЦИЯ МАСЛА – 
очистка отработанного смазоч-
ного масла с целью восстанов-
ления его смазывающих 
свойств. Авиац. смазочное мас-
ло после отработки определён-
ного срока сливается и направ-
ляется для регенерации на неф-
теочистительные заводы. Р.м. – 
технологич. процесс обработки 
масла, в к-ром в различных 
сочетаниях примен. операции 
отстаивания, сорбционной об-
работки, фильтрования и цент-
рифугирования. 

РЕГЕНЕРАЦІЯ МАСТИ-
ЛА – очищення відпрацьова-
ного мастила для відновлення 
його змащувальних властивос-
тей. Авіац. мастило після від-
працювання певного терміну 
зливається і направляється для 
регенерації на нафтоочисні 
заводи.  

Р.м. – технологіч. процес 
обробки мастила, у якому в 
різних поєднаннях застосов. 
операції відстоювання, сорб-
ційної обробки, фільтрування 
та центрифугування. 
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РЕГЕНЕРАЦИЯ СИЛИ-
КАГЕЛЯ – осушка использо-
ванного силикагеля путём 
нагревания его до восстановле-
ния влагопоглощающих свойств. 
Регенерация силикагеля произ-
вод. в сушильном шкафу при 
т-ре 120–140 °С в течение 
2 час. В конце регенерации 
силикагель-индикатор прини-
мает синюю окраску. 

РЕГЕНЕРАЦІЯ СИЛІКА-
ГЕЛЮ – осушення викорис-
таного силікагелю шляхом 
нагрівання його до відновлення 
вологовбирних властивостей. 
Регенерація силікагелю здійсн. 
у сушильній шафі за т-ри  
120–140 °С протягом 2 год. 
Наприкінці регенерації силі-
кагель-індикатор набуває си-
нього забарвлення. 

РЕГЕНЕРАЦИЯ ТЕПЛА 
В ГТД – использ. части тепла 
газов, выходящих из турбины, 
для подогрева воздуха, сжатого 
в компрессоре, до его поступ-
ления в камеру сгорания. Р.т. 
повышает экономичность дви-
гателя, т. е. снижает его удель-
ный расход топлива. Однако 
примен. регенератора увеличи-
вает вес и габариты двигателя, 
а также гидравлич. потери в 
нём. Р.т. широко примен. в 
стац. и судовых ГТД. Р.т. 
примен. также в нек-рых авиац. 
ГТД с комбинир. тягой, в част-
ности, предназнач. для самолё-
тов с большой продолжитель-
ностью полёта. 

РЕГЕНЕРАЦІЯ ТЕПЛА в 
ГТД – використ. частини тепла 
газів, що виходять із турбіни, 
для підігрівання повітря, стис-
неного в компресорі, до його 
надходження до камери зго-
ряння. Р.т. підвищує економіч-
ність двигуна, тобто знижує 
його питому витрату палива. 
Однак застосув. регенератора 
збільшує вагу і габарити дви-
гуна, а також гідравліч. втрати 
в ньому.  

Р.т. широко застосов. в 
стац. і суднових ГТД. Р.т. 
застосов. також у деяких авіац. 
ГТД з комбінов. тягою, зокре-
ма, признач. для літаків з вели-
кою тривалістю польоту. 

РЕГИОН, -а, м. – часть 
стратегич. р-на, в пределах к-рой 
размещ. значительная часть во-
енно-экономич. потенциала го-
сударства (группы государств) и 
в случае решения военных 
действий (агрессии) могут вес-
тись широкомасштабные опе-

РЕГІОН, -у, ч. – частина 
стратегіч. р-ну, у межах якої 
розміщ. значна частина війсь-
ково-економіч. потенціалу дер-
жави (групи держав) і у випад-
ку розв’язання воєнних дій 
(агресії) можуть вестися широ-
комасштабні операції всіх ви-
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рации всех видов вооружённых 
сил и достигаться нек-рые или 
все стратегич. цели войны. 

дів ЗС і досягатися деякі або 
всі стратегіч. цілі війни. 

РЕГЛАМЕНТ ЕДИНЫЙ – 
инструкция, опред. объём и 
сроки выполнения регламент. 
работ см. при подготовке само-
лёта к полёту. Р.е. предусмат-
ривает выполн. регламент. ра-
бот по планёру, авиац. двигате-
лю, авиац. вооружению, авиац. 
оборудованию, радио- и радио-
технич. оборудованию в еди-
ные сроки. Р.е. разрабатывает-
ся для каждого типа самолёта 
(вертолёта) отдельно. 

РЕГЛАМЕНТ ЄДИНИЙ – 
інструкція, яка визнач. обсяг і 
терміни виконання регламент. 
робіт див. при підготовці літака 
до польоту. Р.є. передбачає 
викон. регламент. робіт із пла-
нера, авіац. двигуна, авіац. 
озброєння, авіац. обладнання, 
радіо- і радіотехніч. обладнан-
ня в єдині терміни.  

Р.є. розробляється для кож-
ного типу літака (вертольота) 
окремо. 

РЕГЛЯЖ, -а, м. – приспо-
собл. для опред. верхней мёрт-
вой точки в цилиндрах порш-
невого двигателя. Р. вставляет-
ся в свечное отверстие цилинд-
ра; при вращении коленчатого 
вала поршень, двигаясь, пере-
мещает ножку р., связанную 
системой рычагов со стрелкой, 
показывающей положение 
поршня в цилиндре относи-
тельно коленчатого вала. 

РЕГЛЯЖ, -а, ч. – присто-
сув. для визнач. верхньої мерт-
вої точки в циліндрах поршне-
вого двигуна. Р. вставляється в 
отвір свічки циліндра; при  
обертанні колінчастого вала 
поршень, рухаючись, перемі-
щує ніжку р., пов’язану систе-
мою важелів зі стрілкою, що 
показує положення поршня в 
циліндрі щодо колінчастого 
вала. 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ДВИ-
ГАТЕЛЯ – поддержание по-
стоянства желаемых заданных 
значений параметров авиац. дви-
гателя и его элементов, изме-
нение этих параметров желае-
мым образом или по заданному 
закону в зависимости от атм. 
условий, режима полёта, степе-
ни дросселирования двигателя 

РЕГУЛЮВАННЯ ДВИ-
ГУНА – підтримання сталості 
бажаних заданих значень па-
раметрів авіац. двигуна і його 
елементів, зміна цих парамет-
рів бажаним способом або за 
певним законом залежно від 
атм. умов, режиму польоту, 
ступеня дроселювання двигуна 
або від часу, а також обмежен-
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или от времени, а также огра-
ничение значений этих пара-
метров в определённых преде-
лах. Р.д. осущ. с целью обес-
печ. норм. работы двигателя на 
всех режимах, наибольшей воз-
можной тяги (мощности) на 
макс. режиме, наибольшей воз-
можной экономичности на 
крейсерских режимах, возмож-
но более лёгкого запуска и 
хорошей приёмистости двига-
теля в различных условиях 
эксплуатации, а также предот-
вращение чрезмерной напря-
жённости его деталей. Зависи-
мость параметров двигателя, 
опред. режим его работы и 
регулируемых во время работы 
двигателя, от атм. условий, ре-
жима полёта, степени дроссе-
лирования двигателя или от 
времени, выбранная и задан-
ная для осущ. в эксплуатации с 
помощью системы р.д., наз. 
законом или программой р.д. 
Р.д. осущ. с помощью авто-
матич. регуляторов, частью 
к-рых лётчик управляет путём 
их настройки на получение 
желаемых значений регулируе-
мых параметров двигателя. 

ня значень цих параметрів у 
певних межах.  

Р.д. здійсн. для забезпеч. 
норм. роботи двигуна на всіх 
режимах, найбільшої можливої 
тяги (потужності) на макс. 
режимі, найбільшої можливої 
економічності на крейсерських 
режимах, можливо більш 
легкого запуску і хорошої 
розгінності двигуна за різних 
умов експлуатації, а також 
запобігання надмірній напру-
женості його деталей.  

Залежність параметрів дви-
гуна, що визнач. режим його 
роботи та регульованих під час 
роботи двигуна, від атм. умов, 
режиму польоту, ступеня 
дроселювання двигуна або від 
часу, обрана і задана для 
здійснення в експлуатації за 
допомогою системи р.д., наз. 
законом або програмою р.д.  

Р.д. здійсн. за допомогою 
автоматич. регуляторів, части-
ною яких льотчик керує 
шляхом їх настроювання на от-
римання бажаних значень ре-
гульованих параметрів дви-
гуна. 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ДВИ-
ГАТЕЛЯ КАЧЕСТВЕННОЕ – 
регулирование двигателя внут-
реннего сгорания, при к-ром 
изменение мощности и крутя-
щего момента двигателя проис-

РЕГУЛЮВАННЯ ДВИ-
ГУНА ЯКІСНЕ – регулюван-
ня двигуна внутрішнього зго-
ряння, за якого зміна потуж-
ності та крутного моменту 
двигуна відбувається внаслідок 
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ходит вследствие изменения 
кол-ва подаваемого топлива при 
неизменном кол-ве воздуха, 
поступающего в двигатель за 
один цикл, т. е. вследствие изме-
нения коэфф. избытка воздуха. 

зміни к-сті палива при 
незмінній к-сті повітря, що 
надходить у двигун за один 
цикл, тобто внаслідок зміни 
коеф. надлишку повітря. 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ДВИ-
ГАТЕЛЯ КОЛИЧЕСТВЕН-
НОЕ – регулирование дви-
гателя внутреннего сгорания, 
при к-ром изменение мощ-
ности и крутящего момента 
двигателя происходит вследст-
вии изменения кол-ва поступа-
ющего в двигатель воздуха при 
неизменном значении коэфф. 
избытка воздуха. Регулирова-
ние, близкое к р.д.к., примен. в 
авиац. двигателях лёгкого топ-
лива, у к-рых изменение мощ-
ности и крутящего момента 
происходит в основном вслед-
ствии изменения давления на 
впуске и в небольшой мере 
вследствии изменения коэфф. 
избытка воздуха. 

РЕГУЛЮВАННЯ ДВИ-
ГУНА КІЛЬКІСНЕ – регулю-
вання двигуна внутрішнього 
згоряння, за якого зміна по-
тужності та крутного моменту 
двигуна відбувається внаслідок 
зміни к-сті повітря, що над-
ходить у двигун при нез-
мінному значенні коеф. над-
лишку повітря. 

Регулювання, наближене до 
р.д.к., застосов. в авіац. 
двигунах легкого палива, у 
яких зміна потужності й 
крутного моменту відбувається 
переважно внаслідок зміни 
тиску на впуску і незначною 
мірою внаслідок зміни коеф. 
надлишку повітря. 

РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ЧИСЛА ОБОРОТОВ ГТД 
КОСВЕННОЕ – регулирова-
ние, при к-ром чувствительные 
элементы регуляторов замеря-
ют на входе в двигатель давле-
ние и т-ру заторможенного 
потока воздуха, от величины 
к-рых зависит необходимая 
подача топлива, и в соответ-
ствии с изменением этих пара-
метров регуляторы корректи-

РЕГУЛЮВАННЯ КІЛЬ-
КОСТІ ОБЕРТІВ ГТД НЕ-
ПРЯМЕ – регулювання, за 
якого чутливі елементи регуля-
торів заміряють на вході в дви-
гун тиск і т-ру загальмованого 
потоку повітря, від величини 
яких залежить потрібна подача 
палива, і відповідно до зміни 
цих параметрів регулятори 
коригують подачу палива так, 
щоб не допустити відхилення 
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руют подачу топлива т. о., что-
бы не допустить отклонения 
числа оборотов от заданного 
значения. В целях упрощения 
системы регулирования часто 
ограничиваются замером толь-
ко изменения давления 
торможения воздуха. 

к-сті обертів від заданого 
значення.  

Для спрощення системи 
регулювання часто обме-
жуються виміром лише зміни 
тиску гальмування повітря. 

РЕГУЛИРОВКА ДВИГА-
ТЕЛЯ – проверка и у-ка рабо-
чих органов авиац. двигателя в 
определённые, заранее задан-
ные положения, предусмот-
ренные его конструкцией. 
У поршневых авиац. двигателей – 
это нахождение верхней и 
нижней мёртвых точек, регу-
лировка зазоров клапанов газо-
распределения (опред. момен-
тов открытия и закрытия 
клапанов), зажигания (опред. 
начала размыкания контактов 
прерывателя и его зазоров, у-ка 
магнето), карбюратора (подбор 
сечений жиклеров и уровня в 
поплавковой камере), вспомо-
гательных агрегатов авиац. 
двигателя (у-ка агрегатов на 
авиац. двигатель). У авиац. 
ГТД проверяются у-ка вспомо-
гательных агрегатов и их 
взаимодействие с авиац. двига-
телем, т. е. регулируются авто-
маты топливной аппаратуры, 
распылители форсунки (конус 
распыла), положение конуса 
сопла, открытие и закрытие 
ленты перепуска и др.  

РЕГУЛЮВАННЯ ДВИГУ-
НА – перевірка і установл. 
робочих органів авіац. двигуна 
в певні, заздалегідь задані 
положення, передбачені його 
конструкцією.  

У поршневих авіац. дви-
гунів – це визначення верхньої 
та нижньої мертвих точок, 
регулювання проміжків клапа-
нів газорозподілу (визнач. 
моментів відкриття і закриття 
клапанів), запалювання (виз-
нач. початку розмикання 
контактів переривника і його 
проміжків, установл. магнето), 
карбюратора (підбір перерізів 
жиклерів і рівня в поплавцевій 
камері), допоміжних агрегатів 
авіац. двигуна (встановл. агре-
гатів на авіац. двигун).  

У авіац. ГТД перевіряються 
встановл. допоміжних агрега-
тів та їх взаємодія з авіац. 
двигуном, тобто регулюються 
автомати паливної апаратури, 
розпилювачі форсунки (конус 
розпилу), положення конуса 
сопла, відкриття і закриття 
стрічки перепуску та ін.  
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Р.д. производ. после каж-
дого ремонта, связанного с 
разборкой авиац. двигателя, а 
также после замены отдельных 
агрегатов и деталей и устра-
нения неисправностей. Регули-
ровочные данные приводятся в 
инструкции по эксплуатации 
каждого типа авиац. двигателя. 

Р.д. здійсн. після кожного 
ремонту, пов’язаного з розби-
ранням авіац. двигуна, а також 
після заміни окремих агрегатів 
і деталей та усунення несп-
равностей. Регулювальні дані 
наводяться в інструкції з 
експлуатації кожного типу 
авіац. двигуна. 

РЕГУЛИРОВКА САМО-
ЛЁТА – проверка и у-ка 
геометрич. размеров и форм 
деталей самолёта после сборки 
и ремонта с помощью регули-
ровочного инструмента. Наи-
более распространённый и 
точный способ р.с. – нивели-
ровка с помощью геодезич. 
нивелира. В р.с. входят у-ка 
самолёта в линию полёта, 
проверка установоч. угла атаки 
и угла поперечного V, а также 
угла стреловидности крыльев; 
проверка установоч. угла атаки 
стабилизатора, у-ки киля и др. 
Р.с. производ. по регулировоч-
ной схеме-чертежу, имеющей-
ся в инструкции по эксплуата-
ции каждого типа самолёта. 

РЕГУЛЮВАННЯ ЛІТА-
КА – перевірка і встановл. гео-
метрич. розмірів і форм деталей 
літака після складання і ремонту 
за допомогою регулювального 
інструменту. Найбільш розпов-
сюджений і точний спосіб р.л. – 
нівелювання за допомогою гео-
дезич. нівеліра. До р.л. входить 
встановл. літака в лінію польоту, 
перевірка встановлювального 
кута атаки й кута поперечного V, 
а також кута стрілоподібності 
крил; перевіка встановлюваль-
ного кута атаки стабілізатора, 
встановл. кіля та ін. Р.л. здійсн. 
за регулювальною схемою-крес-
ленням, наявною в інструкції з 
експлуатації кожного типу 
літака. 

РЕГУЛЯРНАЯ АРМИЯ – 
постоянная армия, имеющая 
установл. организацию, систему 
командования, порядок прохож-
дения службы, обучения и 
воспитания личного состава, 
типичное вооружение и форму 
одежды военнослужащих, а 
также централизованную сис-

РЕГУЛЯРНА АРМІЯ – 
постійна армія, що має вста-
новл. організацію, систему 
командування, порядок прохо-
дження служби, навчання і 
виховання особового складу, 
типове озброєння і форму 
одягу військовослужбовців, а 
також централізовану систему 
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тему управления и обеспеч. 
мат.-технич. средствами. 

керування і забезпеч. мат.-
техніч. засобами. 

РЕГУЛЯТОР АВТОМА-
ТИЧЕСКИЙ – у-ство, автома-
тически поддерживающее в 
машинах, у-ках или аппаратах 
заданное значение к.-л. пара-
метра или изменяющее его по 
заданному закону. Основным 
элементом любого р.а. явл. 
датчик (чувствительный эле-
мент), воспринимающий изме-
нение регулируемого парамет-
ра или само возмущающее 
воздействие. Датчик связан не-
посредственно или с помощью 
промежуточного механизма с 
регулирующим органом. В зави-
симости от способа связи чувст-
вительного элемента и регу-
лирующего органа различают 
р.а. прямого действия, чувст-
вительный элемент к-рого пря-
мо воздействует на регулирую-
щий орган без использ. энер-
гии вспомогательного (доба-
вочного) источника, и р.а. не-
прямого действия, использую-
щий для воздействия на регули-
рующий орган энергию вспомо-
гательного (добавочного) ис-
точника, причём импульс энер-
гии от чувствительного эле-
мента использ. для управления 
энергией этого вспомогатель-
ного источника. 

РЕГУЛЯТОР АВТОМА-
ТИЧНИЙ – пр-рій, що авто-
матично підтримує в машинах, 
у-ках або апаратах задане 
значення будь-якого параметра 
або змінює його за заданим 
законом.  

Основним елементом будь-
якого р.а. є датчик (чутливий 
елемент), що сприймає зміну 
регульованого параметра або 
саме збурне діяння.  

Датчик пов’язаний безпо-
середньо або за допомогою 
проміжного механізму з регу-
лювальним органом.  

Залежно від способу зв’язку 
чутливого елемента і регулю-
вального органу розрізняють 
р.а. прямої дії, чутливий еле-
мент якого прямо впливає на 
регулювальний орган без вико-
рист. енергії допоміжного (до-
даткового) джерела, і р.а. 
непрямої дії, що використ. для 
впливу на регулювальний 
орган енергію допоміжного 
(додаткового) джерела, причому 
імпульс енергії від чутливого 
елемента використ. для керу-
вання енергією цього допоміж-
ного джерела. 

РЕГУЛЯТОР ВЗМАХА – 
поводковый механизм автомата 

РЕГУЛЯТОР ЗМАХУ – 
повідковий механізм автомата 
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перекоса, предназнач. для авто-
матич. изменения угла у-ки 
лопасти по азимуту (уменьше-
ние угла при взмахе лопасти 
вверх и увеличение угла при 
опускании лопасти). Р.в. обес-
печ. выравнивание аэродина-
мич. сил, развиваемых лопастя-
ми при разных скоростях потока 
по азимуту для наступающих и 
отступающих лопастей. 

перекосу, признач. для авто-
матич. зміни кута встановл. 
лопаті по азимуту (зменшення 
кута при змаху лопаті вгору і 
збільшення кута при опусканні 
лопаті). Р.з. забезпеч. вирів-
нювання аеродинаміч. сил, що 
розвиваються лопатями при 
різних швидкостях потоку по 
азимуту для наступаючих і 
відступаючих лопатей. 

РЕГУЛЯТОР ВСЕРЕ-
ЖИМНЫЙ – автоматич. регу-
лятор, конструкция к-рого 
допускает плавное изменение 
настройки в определённом диа-
пазоне значений регулируемо-
го параметра. Р.в. нашел широ-
кое примен. в системах регу-
лирования авиац. ГТД и 
поршневых двигателей. 

РЕГУЛЯТОР ВСЕРЕ-
ЖИМНИЙ – автоматич. регу-
лятор, конструкція якого до-
пускає плавну зміну настрою-
вання в певному діапазоні 
значень регульованого пара-
метра.  

Р.в. широко застосов. в 
системах регулювання авіац. 
ГТД і поршневих двигунів. 

РЕГУЛЯТОР ПОДАЧИ 
ТОПЛИВА – автоматич. регу-
лятор, к-рый устанавл. на ТРД 
или ТВД и связанный с органом 
управления, изменяющим пода-
чу топлива в двигатель. 

РЕГУЛЯТОР ПОДАЧІ 
ПАЛИВА – автоматич. 
регулятор, який встановл. на 
ТРД або ТГД і пов’язаний з 
органом керування, що змінює 
подачу палива в двигун. 

РЕГУЛЯТОР ПОСТО-
ЯНСТВА ОБОРОТОВ – 
автоматич. у-ство, предназнач. 
для поддержания заданного 
числа оборотов авиац. двига-
теля с возд. винтом посредст-
вом изменения угла у-ки ло-
пастей возд. винта изменяемо-
го в полёте шага. Наиболее 
распространённый р.п.о. – 
центробежный регулятор, к-рый 

РЕГУЛЯТОР СТАЛОСТІ 
ОБЕРТІВ – автоматич. пр-рій, 
признач. для підтримання за-
даної к-сті обертів авіац. дви-
гуна з повітр. гвинтом за допо-
могою зміни кута встановл. 
лопатей повітр. гвинта зміню-
ваного в польоті кроку.  

Найбільш поширений р.с.о. – 
відцентровий регулятор, який 
керує золотником перепуску 
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управляет золотником перепус-
ка масла гидравлич. системы 
возд. винта изменяемого шага. 
Примен. также электрич. р.п.о., у 
к-рых центробежный регуля-
тор воздействует на электрич. 
реле управления электродвига-
телем, приводящим в действие 
механизм поворота лопастей 
возд. винта. 

масла гідравлічної системи 
повітр. гвинта змінного кроку.  

Застосов. також електрич. 
р.с.о., у яких відцентровий 
регулятор впливає на електрич. 
реле керування електродви-
гуном, яке приводить у дію 
механізм повороту лопатей 
повітр. гвинта. 

РЕГУЛЯТОР ПОСТО-
ЯНСТВА ПОДАЧИ ТОПЛИ-
ВА – у-ство, автоматически 
поддерживающее постоянную 
подачу топлива в ГТД при 
неизменном положении рычага 
уп-равления двигателем; осущ. с 
целью обеспеч. устойчивой рабо-
ты двигателя и поддержания за-
данного числа его оборотов. 
В авиац. ГТД, имеющих всере-
жимный регулятор числа оборо-
тов центробежного типа с огра-
ниченным (от крейсерского ре-
жима работы двигателя до макс. 
режима включительно) диапазо-
ном автоматич. регулирования, 
р.п.п.т. обеспеч. устойчивую ра-
боту двигателя вне этого диапа-
зона. При отсутствии такого ре-
гулятора возможна неустойчи-
вая работа ТРД при числах обо-
ротов его ротора, близких к обо-
ротам малого газа. Одновремен-
ная работа р.п.п.т. и автоматич. 
регулятора числа оборотов ис-
ключается с помощью блоки-
ровки одного из регуляторов в 
то время, когда работает др. 

РЕГУЛЯТОР СТАЛОСТІ 
ПОДАЧІ ПАЛИВА – пр-рій, 
що автоматично підтримує 
сталу подачу палива в ГТД при 
незмінному положенні важеля 
керування двигуном; здійсн. 
для забезпеч. стійкої роботи 
двигуна і підтримання заданої 
к-сті його обертів.  

У авіац. ГТД, що мають 
всережимний регулятор к-сті 
обертів відцентрового типу з 
обмеженим (від крейсерського 
режиму роботи двигуна до 
макс. режиму включно) діапа-
зоном автоматич. регулювання, 
р.с.п.п. забезпеч. стійку роботу 
двигуна поза цим діапазоном. 

За відсутності такого ре-
гулятора м. б. нестійка робота 
ТРД при к-сті обертів його 
ротора, наближених до обертів 
малого газу.  

Одночасна робота р.с.п.п. і 
автоматич. регулятора к-сті 
обертів унеможливлюється за 
допомогою блокування одного 
з регуляторів тоді, коли пра-
цює ін. 
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РЕГУЛЯТОР ПРИВЕ-
ДЁННОГО ЧИСЛА ОБОРО-
ТОВ ДВИГАТЕЛЯ АВТО-
МАТИЧЕСКИЙ – у-ство, 
автоматически обеспечивающее 
поддержание заданного приве-
дённого числа оборотов ГТД. 
У современных ТРД, работа-
ющих в широком диапазоне 
скоростей полёта и т-р окру-
жающей среды, при отсутствии 
регулятора в нек-рой части 
этого диапазона возможны су-
щественное снижение КПД 
компрессора (по сравнению с 
расчётным режимом) и неус-
тойчивая его работа (помпаж). 
В «опасной» для работы комп-
рессора части диапазона ско-
ростей полёта и т-р окружаю-
щей среды регулятор поддер-
живает заданное приведённое 
число оборотов двигателя, обес-
печивая тем самым норм. рабо-
ту компрессора с достаточно 
высоким КПД. В остальной же 
части диапазона скоростей по-
лёта и т-р окружающей среды 
р.п.ч.о.д.а. автоматически вы-
ключается, а регулятор фактич. 
числа оборотов поддерживает 
заданное фактич. число его 
оборотов. 

РЕГУЛЯТОР ПРИВЕ-
ДЕНОГО ЧИСЛА ОБЕРТІВ 
ДВИГУНА АВТОМАТИЧ-
НИЙ – пр-рій, що автоматично 
забезпеч. підтримання заданого 
приведеного числа обертів ГТД.  

У сучасних ТРД, що працю-
ють у широкому діапазоні 
швидкостей польоту і т-р 
навколишнього середовища, за 
відсутності регулятора в деякій 
частині цього діапазону.  

ККД компресора може 
істотно знижуватися (порів-
няно з розрахунковим режи-
мом) і працювати нестійко 
(помпаж).  

У «небезпечній» для роботи 
компресора частині діапазону 
швидкостей польоту і т-р 
навколишнього середовища ре-
гулятор підтримує задане при-
ведене число обертів двигуна, 
забезпечуючи тим самим норм. 
роботу компресора з досить 
високим ККД.  

У решти частини діапазону 
швидкостей польоту і т-р 
навколишнього середовища 
р.п.ч.о.д.а. автоматично вими-
кається, а регулятор фактич. 
числа обертів підтримує задану 
фактич. число його обертів. 

РЕГУЛЯТОР ПРОГРАМ-
МНЫЙ – автоматич. регуля-
тор, осущ. изменение регули-
руемого параметра по опреде-
лённому, заданному закону. 

РЕГУЛЯТОР ПРОГРАМ-
НИЙ – автоматич. регулятор, 
який здійсн. зміну регульо-
ваного параметра за певним, 
заданим законом.  
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Р.п. широко примен. в 
авиац. силовых у-ках. 

Р.п. широко застосов. в 
авіац. силових у-ках. 

РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРА-
ТУРЫ ГАЗА ПЕРЕД ТУР-
БИНОЙ АВТОМАТИЧЕС-
КИЙ – у-ство, предназнач. для 
автоматич. регулирования не-
зависимо от числа оборотов 
т-ры газа перед турбиной, 
осущ. с целью повышения 
экономичности ТРД на нерас-
чётных режимах и получения 
макс. возможной тяги на всех 
режимах полёта. Такой регу-
лятор широко примен. в ТВД. 

РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРА-
ТУРИ ГАЗУ ПЕРЕД ТУРБІ-
НОЮ АВТОМАТИЧНИЙ – 
пр-рій, признач. для автоматич. 
регулювання незалежно від 
числа обертів т-ри газу перед 
турбіною, здійсн. для підви-
щення економічності ТРД на 
нерозрахункових режимах та 
отримання макс. можливої тяги 
на всіх режимах польоту. 
Такий регулятор широко 
застосов. в ТГД. 

РЕГУЛЯТОР ЦЕНТРО-
БЕЖНЫЙ – механизм для 
регулирования скорости вра-
щения главного вала машин. 
В авиац. двигателях р.ц. ис-
польз. для регулирования ско-
рости вращения (числа оборо-
тов) коленчатого вала в порш-
невых авиац. двигателях и 
ротора в ГТД. Действие р.ц. 
основано на использ. центро-
бежной силы для привидения в 
действие непосредственно или 
через усилительное у-ство 
исполнительного механизма 
регулирования. 

РЕГУЛЯТОР ВІДЦЕНТ-
РОВИЙ – механізм для регу-
лювання швидкості обертання 
головного вала машин.  

У авіац. двигунах р.в. 
використ. для регулювання 
швидкості обертання (числа 
обертів) колінчастого вала в 
поршневих авіац. двигунах і 
ротора в ГТД. 

Дія р.в. ґрунтується на 
використ. відцентрової сили 
для приведення в дію безпосе-
редньо або через підсилюваль-
ний пр-рій виконавчого меха-
нізму регулювання. 

РЕГУЛЯТОР ЧИСЛА 
ОБОРОТОВ ВИНТА – см. 
Регулятор числа оборотов 
двигателя автоматический. 

РЕГУЛЯТОР ЧИСЛА 
ОБЕРТІВ ГВИНТА – див. 
Регулятор число обертів 
двигуна автоматичний. 

РЕГУЛЯТОР ЧИСЛА ОБО-
РОТОВ ДВИГАТЕЛЯ АВТО-
МАТИЧЕСКИЙ – у-ство, 

РЕГУЛЯТОР КІЛЬКОСТІ 
ОБЕРТІВ ДВИГУНА АВТО-
МАТИЧНИЙ – пр-рій, що 
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автоматически поддерживаю-
щее заданное число оборотов 
двигателя. Обычно в ТРД 
р.ч.о.д.а. осущ. свои функции 
путём соответств. воздействия 
на подачу топлива в двигатель, 
в авиац. поршневых двигателях 
с винтом изменяемого шага – 
путём воздействия на угол у-ки 
лопастей винта. Р.ч.о.д.а. наз. 
также регулятором числа 
оборотов винта (в авиац. ТВД и 
поршневом двигателях). 

автоматично підтримує задану 
к-сть обертів двигуна. Зазвичай 
в ТРД р.ч.о.д.а. здійсн. свої 
функції шляхом відповідн. 
впливу на подачу палива у дви-
гун, в авіац. поршневих двигу-
нах із гвинтом змінного кроку – 
шляхом впливу на кут уста-
новл. лопатей гвинта.  

Р.ч.о.д.а. наз. також регуля-
тором к-сті обертів гвинта  
(в авіац. ТВД і поршневому 
двигунах). 

РЕДУКТОР ВИНТА – 
механизм для уменьшения 
числа оборотов вала винта по 
отношению к валу двигателя. 

РЕДУКТОР ГВИНТА – 
механізм для зменшення числа 
обертів вала гвинта відносно 
вала двигуна. 

РЕДУКТОР ВИНТА 
ДВУХСКОРОСТНОЙ – ре-
дуктор, у к-рого передаточное 
число м. б. изменено на др. с 
помощью механизма переклю-
чения. Р.в.д. сокращенно наз. 
двухскоростным редуктором. 

РЕДУКТОР ГВИНТА 
ДВОШВИДКІСНИЙ – редук-
тор, у якого передаточне число 
м. б. змінено на ін. за допо-
могою механізму перемикання. 
Р.г.д. скорочено наз. двошвид-
кісним редуктором. 

РЕДУКТОР ВЫНОСНОЙ – 
редуктор винта, устанавливае-
мый отдельно от двигателя. 

РЕДУКТОР ВИНОСНИЙ – 
редуктор гвинта, що встановл. 
окремо від двигуна. 

РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ – 
см. Клапан редукционный. 

РЕДУКТОР ТИСКУ – див. 
Клапан редукційний. 

РЕДУКТОР ДВУХСТУ-
ПЕНЧАТЫЙ – редуктор, сос-
тоящий из двух последователь-
но располож. ступеней передач. 

РЕДУКТОР ДВОСТУПЕ-
НЕВИЙ – редуктор, що 
складається з двох послідовно 
розташов. ступенів передач. 

РЕДУКТОР ДВУХСТУ-
ПЕНЧАТЫЙ КОМБИНИРО-
ВАННЫЙ – двухступенчатый 
редуктор, одна ступень к-рого 
имеет планетарный механизм 

РЕДУКТОР ДВОСТУПЕ-
НЕВИЙ КОМБІНОВАНИЙ – 
двоступеневий редуктор, одна 
ступінь якого має планетарний 
механізм див., а ін. – норм. 
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см., а др. – норм. шестерён-
чатую передачу с неподвиж-
ными осями. 

шестеренчасту передачу з 
нерухомими осями. 

РЕДУКТОР ПЛАНЕТАР-
НЫЙ – редуктор винта, в 
системе к-рого имеется плане-
тарный механизм см. 

РЕДУКТОР ПЛАНЕТАР-
НИЙ – редуктор гвинта, у 
системі якого є планетарний 
механізм див. 

РЕДУКТОР ПЛАНЕТАР-
НЫЙ ДВУХСТУПЕНЧА-
ТЫЙ – редуктор, обе ступени 
к-рого имеют планетарный 
механизм см. 

РЕДУКТОР ПЛАНЕТАР-
НИЙ ДВОСТУПЕНЕВИЙ – 
редуктор, обидва ступені якого 
мають планетарний механізм 
див. 

РЕДУКТОР СО СМЕ-
ЩЁННОЙ ОСЬЮ – редуктор 
винта, у к-рого ось вала винта 
смещена относительно оси 
вала двигателя. 

РЕДУКТОР ЗІ ЗМІЩЕ-
НОЮ ВІССЮ – редуктор 
гвинта, у якого вісь вала гвинта 
зміщена відносно осі вала 
двигуна. 

РЕДУКТОР СООСНЫЙ – 
редуктор винта, у к-рого вал 
винта и вал двигателя нахо-
дятся на одной оси. 

РЕДУКТОР СПІВВІС-
НИЙ – редуктор гвинта, у 
якого вал гвинта і вал двигуна 
розміщені на одній осі. 

РЕДУКЦИЯ, -и, ж. (РЕ-
ДУЦИРОВАНИЕ) – в различ-
ных отраслях науки и техники 
наименование процессов, дейст-
вий, ведущих к уменьшению 
величин, размеров к.-л. объек-
та, силы, напряжения, давления 
и др. Напр., р. скорости враще-
ния (оборотов) с помощью 
редуктора авиац. двигателя, 
уменьшения давления с по-
мощью редукц. клапана см. 

РЕДУКЦІЯ, -ї, ж. (РЕДУ-
КУВАННЯ) – у різних галузях 
науки і техніки назва процесів, 
дій, що ведуть до зменшення 
величин, розмірів будь-якого 
об’єкта, сили, напруги, тиску 
та ін. Напр., р. швидкості 
обертання (обертів) за допо-
могою редуктора авіац. 
двигуна, зменшення тиску за 
допомогою редукц. клапана 
див. 

РЕЖИМ БЕЗЪЯДЕРНЫХ 
ЗОН – совокупность норм меж-
дународного права, к-рыми 
запрещается на определённой 
территории производство, ис-

РЕЖИМ БЕЗ’ЯДЕРНИХ 
ЗОН – сукупність норм міжна-
родного права, якими заборо-
няється на визначеній території 
виробництво, випробування, 
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пытания, размещ. (хранение), 
транзит и примен. (на ней или 
против неё) ядерного оружия. 

розміщ. (зберігання), транзит і 
застосув. (на ній або проти неї) 
ядерної зброї. 

РЕЖИМ ВИНТА ВЕТРЯ-
КОВЫЙ – режим работы винта 
самолёта, соответств. созданию 
силы сопротивления (отрица-
тельной силы тяги) при отри-
цательной мощности на валу. 

РЕЖИМ ГВИНТА ВІТРЯ-
КОВИЙ – режим роботи гвин-
та літака, відповідн. створенню 
сили опору (негативної сили 
тяги) при негативній потуж-
ності на валу. 

РЕЖИМ В РАЙОНЕ ПРО-
ВЕДЕНИЯ АТО – особый 
порядок, к-рый может вводить-
ся в р-не во время проведения 
АТО и предусматривает пре-
доставление субъектам борьбы 
спец. полномочий, необходи-
мых для освобождения залож-
ников, обеспеч. безопасности и 
здоровья граждан, оказавшихся 
в р-не проведения АТО, норм. 
функционирования органов госу-
дарственной власти, органов 
местного самоуправления, пред-
приятий, учреждений и органи-
заций. 

РЕЖИМ У ЗОНІ ПРО-
ВЕДЕННЯ АТО – особливий 
порядок, що може вводитися в 
р-ні під час проведення АТО та 
передбач. надання суб’єктам 
боротьби спец. повноважень, 
необхідних для звільнення 
заручників, забезпеч. безпеки 
та здоров’я громадян, які 
опинилися в р-ні проведення 
АТО, норм. функціонування 
органів державної влади, 
органів місцевого самовря-
дування, підприємств, установ 
і організацій. 

РЕЖИМ ЖИДКОСТНО-
ГО РАКЕТНОГО ДВИГАТЕ-
ЛЯ МИНИМАЛЬНЫЙ – ре-
жим работы жидкостного ракет-
ного двигателя с минимально 
допустимой величиной тяги, 
ниже к-рой работа двигателя 
становится неустойчивой. 

РЕЖИМ РІДИННОГО 
РАКЕТНОГО ДВИГУНА 
МІНІМАЛЬНИЙ – режим 
роботи рідинного ракетного 
двигуна з мінімально допус-
тимою величиною тяги, нижче 
якої робота двигуна стає 
нестійкою. 

РЕЖИМ ЖИДКОСТНО-
ГО РАКЕТНОГО ДВИГАТЕ-
ЛЯ ПУСКОВОЙ – режим 
работы жидкостного ракетного 
двигателя, исчисляемый от 

РЕЖИМ РІДИННОГО 
РАКЕТНОГО ДВИГУНА 
ПУСКОВИЙ – режим роботи 
рідинного ракетного двигуна, 
що обчислюється від моменту 
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момента воспламенения топлива 
в камере двигателя до достиже-
ния двигателем рабочего режима.

запалювання палива в камері 
двигуна до досягнення 
двигуном робочого режиму. 

РЕЖИМ ЖИДКОСТНО-
ГО РАКЕТНОГО ДВИГАТЕ-
ЛЯ РАБОЧИЙ – любой 
режим работы этого двигателя 
в диапазоне от миним. до 
установл. макс. величины тяги, 
при к-ром обеспеч. устойчивая 
работа двигателя. 

РЕЖИМ РІДИННОГО 
РАКЕТНОГО ДВИГУНА 
РОБОЧИЙ – будь-який режим 
роботи цього двигуна в діапа-
зоні від мінім. до встановл. 
макс. величини тяги, за якого 
забезпеч. стійка робота 
двигуна. 

РЕЖИМ ЗАПРЕЩЕНИЯ 
БИОЛОГИЧЕСКОГО ОРУ-
ЖИЯ – совокупность норм 
международного права, к-рыми 
запрещается разработка, произ-
водство и накопление запасов 
бактериологич. (биологич.) и 
токсического оружия и опред. 
порядок его уничтожения. 

РЕЖИМ ЗАБОРОНИ 
БІОЛОГІЧНОЇ ЗБРОЇ – 
сукупність норм міжнародного 
права, якими забороняється 
розробка, виробництво і нагро-
мадження запасів бактеріо-
логіч. (біологіч.) і токсичної 
зброї та визнач. порядок її 
знищення.  

РЕЖИМ ЗАПРЕЩЕНИЯ 
ИСПЫТАНИЙ ЯДЕРНОГО 
ОРУЖИЯ – совокупность 
норм международного права, 
к-рыми запрещается испытания 
ядерного оружия. 

РЕЖИМ ЗАБОРОНИ 
ВИПРОБУВАНЬ ЯДЕРНОЇ 
ЗБРОЇ – сукупність норм 
міжнародного права, якими 
забороняється випробування 
ядерної зброї. 

РЕЖИМ ЗАПРЕЩЕНИЯ 
ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ – 
совокупность норм междуна-
родного права, к-рыми запреща-
ется разработка, производство, 
накопление и примен. химич. 
оружия и опред. порядок его 
уничтожения. 

РЕЖИМ ЗАБОРОНИ 
ХІМІЧНОЇ ЗБРОЇ – сукуп-
ність норм міжнародного пра-
ва, якими забороняється роз-
робка, виробництво, нагрома-
дження і застосув. хіміч. зброї 
та визнач. порядок її знищення.  

РЕЖИМ КРУГОВОГО ОБ-
ЗОРА – режим работы радио-
локац. станции (в пределах её 
дальности действия) при круго-

РЕЖИМ КРУГОВОГО 
ОГЛЯДУ – режим роботи 
радіолокац. станції (у межах її 
дальності дії) при круговому 
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вом вращении антенны. На 
экране электроннолучевой труб-
ки при этом обозревается часть 
местности, имеющая вид круга.

обертанні антени. На екрані 
електроннопроменевої трубки 
при цьому оглядається частина 
місцевості, що має вигляд кола. 

РЕЖИМ МАКСИМАЛЬ-
НЫЙ – см. Режим работы 
двигателя максимальный. 

РЕЖИМ МАКСИМАЛЬ-
НИЙ – див. Режим роботи 
двигуна максимальний. 

РЕЖИМ ОСЕВОЙ ОБ-
ДУВКИ – см. Движение вин-
та осевое. 

РЕЖИМ ОСЬОВОЇ ОБ-
ДУВКИ – див. Рух гвинта 
осьовий. 

РЕЖИМ ПОЛЁТА – сос-
тояние движения ЛА, при 
к-ром параметры, характеризу-
ющие это движение и прост-
ранственное положение ЛА в 
воздухе (напр., высота, скорость, 
углы атаки, обороты ротора 
двигателя и др.), остаются не-
изменными в течение определён-
ного времени. Так, режим 
установившегося горизонт. по-
лёта опред. постоянством ско-
рости и высоты. Кроме термина 
р.п. примен. и др. термины – 
первые р.п. и вторые р.п. 

РЕЖИМ ПОЛЬОТУ – стан 
руху ЛА, за якого параметри, 
що визнач. х-р руху та 
просторове положення ЛА в 
повітрі (напр., висота, швид-
кість, кути атаки, частота 
обертання ротора двигуна 
тощо), залишаються незмін-
ними протягом певного часу. 
Так, режим усталеного го-
ризонт. польоту визнач. ста-
лістю швидкості й висоти. 
Крім терміна р.п. застосов. і ін. 
терміни – перші р.п. і другі 
р.п. 

РЕЖИМ ПОЛЁТА НА-
ВИГАЦИОННЫЙ – сово-
купность заданных или фактич. 
данных, характеризующих по-
лёт самолёта по маршруту или 
в зоне (полётный вес, курс 
следования, скорость и про-
филь полёта, число оборотов 
двигателей). 

РЕЖИМ ПОЛЬОТУ НА-
ВІГАЦІЙНИЙ – сукупність 
заданих або фактич. даних, що 
хар-ють політ літака за 
маршрутом або в зоні (по-
льотна вага, курс прямування, 
швидкість і профіль польоту, 
число обертів двигунів). 

РЕЖИМ ПОЛЁТА СА-
МОЛЁТА ЭКОНОМИЧЕС-
КИЙ – режим, обеспечивающий 
миним. часовой расход топли-

РЕЖИМ ПОЛЬОТУ ЛІ-
ТАКА ЕКОНОМІЧНИЙ – 
режим, що забезпеч. мінім. 
часову витрату палива і досяг-
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ва и достижение наибольшей 
продолжительности полёта при 
данной навигац. обстановке. 

нення найбільшої тривалості 
польоту за даної навігац. 
обстановки. 

РЕЖИМ РАБОТЫ ДВИ-
ГАТЕЛЯ – условия работы 
(рабочее состояние) двигателя, 
характеризуемые совокуп-
ностью параметров, опред. для 
данного двигателя величину 
развиваемой им тяги и (или) 
мощности, расхода топлива, а 
также тепловую и динамич. 
напряжённость его деталей; 
постоянством или изменением 
во времени параметров работы 
двигателя. В зависимости от 
постоянства или изменения во 
времени параметров двигателя 
при его работе различают 
установившийся и неустано-
вившийся р.р.д., от способнос-
ти или неспособности двигате-
ля длительно сохранять по 
всем параметрам заданный 
р.р.д. – устойчивый и неустой-
чивый р.р.д., от степени напря-
жённости деталей двигателя и 
связанной с ней допускаемой 
длительностью непрерывной ра-
боты на данном р.р.д. и общей 
длительностью работы на дан-
ном р.р.д. в пределах установл. 
срока службы двигателя – фор-
сажный, макс. крейсерский и 
нек-рые др. р.р.д. Различают 
также миним. (по величине тя-
ги, мощности, числу оборотов) 
устойчивый режим надёжной 

РЕЖИМ РОБОТИ ДВИ-
ГУНА – умови роботи 
(робочий стан) двигуна, які 
хар-ються сукупністю парамет-
рів, що визнач. для даного 
двигуна величину тяги, що він 
розвиває, (або) потужності, 
витрати палива, а також теп-
лову та динаміч. напруженість 
його деталей; сталістю або 
зміною в часі параметрів ро-
боти двигуна.  

Залежно від сталості або 
зміни в часі параметрів дви-
гуна при його роботі розріз-
няють усталений і неусталений 
р.р.д., від здатності чи 
нездатності двигуна довгостро-
ково зберігати за всіма пара-
метрами заданий р.р.д. – 
стійкий і нестійкий р.р.д., від 
ступеня напруженості деталей 
двигуна і пов’язаної з нею 
допустимою тривалістю безпе-
рервної роботи на даному 
р.р.д. і загальною тривалістю 
роботи на даному р.р.д. у 
межах встановл. терміну 
служби двигуна – форсажний, 
макс. крейсерський і деякі ін. 
р.р.д.  

Розрізняють також мінім. 
(за величиною тяги, потуж-
ності, к-сті обертів) стійкий 
режим надійної роботи 
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работы двигателя, наз. миним. 
р.р.д. у жидкостных ракетных 
двигателях и малым газом у 
авиац. поршневых и ГТД. 

двигуна, який наз. мінім. р.р.д. 
у рідинних ракетних двигунах і 
малим газом у авіац. 
поршневих і ГТД. 

РЕЖИМ РАБОТЫ ДВИ-
ГАТЕЛЯ БОЕВОЙ – форси-
рованный режим работы дви-
гателя, примен. в боевых усло-
виях для существенного улуч-
шения лётных данных самолё-
та. Т. к. детали двигателя при 
работе на этом режиме подвер-
гаются большим напряжениям, 
время его непрерывного ис-
польз. ограничивается. Глав-
ные параметры р.р.д.б., наибо-
лее хар-ные для этого режима, 
также наз. боевыми, напр., 
боевая мощность двигателя, 
боевая тяга двигателя, боевое 
число оборотов. 

РЕЖИМ РОБОТИ ДВИ-
ГУНА БОЙОВИЙ – форсова-
ний режим роботи двигуна, 
який застосов. в бойових умо-
вах для істотного поліпшення 
льотних даних літака. Оскільки 
деталі двигуна при роботі на 
цьому режимі піддаються ве-
ликим напруженням, час його 
безперервного використ. об-
межується.  

Головні параметри р.р.д.б., 
найбільш хар-ні для цього 
режиму, також наз. бойовими, 
напр., бойова потужність дви-
гуна, бойова тяга двигуна, 
бойове число обертів. 

РЕЖИМ РАБОТЫ ДВИ-
ГАТЕЛЯ ВЗЛЁТНЫЙ – ре-
жим работы двигателя с повы-
шенными по сравнению с но-
мин. режимом мощностю или 
тягой. Этот режим использ. гл. 
обр. при взлёте самолёта и 
гарантирует надёжную и непре-
рывную, но кратковременную 
работу двигателя. На взлётном 
режиме авиац. двигатель должен 
надёжно работать определён-
ную, установл. технич. услови-
ями часть своего срока служ-
бы, причём непрерывно не бо-
лее 5–15 мин. Главные пара-
метры р.р.д.в., наиболее хар-

РЕЖИМ РОБОТИ ДВИ-
ГУНА ЗЛІТНИЙ – режим 
роботи двигуна з підвищеними 
порівняно з номін. режимом 
потужністю або тягою.  

Цей режим використ. зде-
більшого при зльоті літака і 
гарантує надійну і безперерв-
ну, але короткочасну роботу 
двигуна.  

На злітному режимі авіац. 
двигун повинен надійно пра-
цювати певну, встановл. тех-
ніч. умовами частину свого 
терміну служби, причому без-
перервно не більше 5–15 хв. 
Головні параметри р.р.д.з., 
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ные для этого режима, также 
наз. взлётными, напр., взлётная 
мощность двигателя, взлётная 
тяга двигателя, взлётное число 
оборотов. 

найбільш хар-ні для цього 
режиму, так само наз. зліт-
ними, напр., злітна потужність 
двигуна, злітна тяга двигуна, 
злітне число обертів. 

РЕЖИМ РАБОТЫ ДВИ-
ГАТЕЛЯ КРЕЙСЕРСКИЙ – 
режим работы двигателя с 
пониженной по сравнению с 
номин. режимом мощностью 
или тягой. Р.р.д.к. использ. в 
длительном горизонт. полёте 
самолёта. На этом режиме 
гарантируется надёжная работа 
авиац. двигателя в течение 
всего его срока службы без 
ограничения длительности неп-
рерывной работы. Главные пара-
метры работы двигателя, наи-
более характеризующие этот 
режим, также наз. крейсерски-
ми, напр., крейсерская мощ-
ность двигателя, крейсерская 
тяга двигателя, крейсерское 
число оборотов. Р.р.д.к. с наи-
большей мощностью или тягой 
наз. макс. крейсерским режи-
мом работы двигателя. Иногда 
этот режим наз. эксплуатац. 

РЕЖИМ РОБОТИ ДВИ-
ГУНА КРЕЙСЕРСЬКИЙ – 
режим роботи двигуна зі 
зниженою порівняно з номін. 
режимом потужністю або 
тягою. Р.р.д.к. використ. в 
тривалому горизонт. польоті 
літака. На цьому режимі га-
рантується надійна робота 
авіац. двигуна протягом усього 
його терміну служби без об-
меження тривалості безпе-
рервної роботи. Головні пара-
метри роботи двигуна, які 
найбільше хар-ють цей режим, 
також наз. крейсерськими, 
напр., крейсерська потужність 
двигуна, крейсерська тяга 
двигуна, крейсерська к-сть 
обертів. Р.р.д.к. з найбільшою 
потужністю або тягою наз. 
макс. крейсерським режимом 
роботи двигуна. Іноді цей 
режим наз. експлуатац. 

РЕЖИМ РАБОТЫ ДВИ-
ГАТЕЛЯ МАКСИМАЛЬ-
НЫЙ – режим работы двига-
теля с наибольшей (повышен-
ной по сравнению с номин. 
режимом) мощностью или тягой, 
при к-рой гарантируется надёж-
ная непрерывная, но кратковре-
менная работа двигателя. Эта 
мощность и тяга наз. соответст-

РЕЖИМ РОБОТИ ДВИ-
ГУНА МАКСИМАЛЬНИЙ – 
режим роботи двигуна з най-
більшою (підвищеною порівня-
но з номін. режимом) потуж-
ністю або тягою, за якої 
гарантується надійна безпе-
рервна, але короткочасна робо-
та двигуна. Ця потужність і 
тяга наз. відповідно макс. 
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венно макс. мощностью двигате-
ля и макс. тягой двигателя. У 
многих двигателей этот режим 
работы у земли совпадает со 
взлётным режимом работы 
двигателя. У ТРД с форсажной 
камерой различают р.р.д.м. с 
выключенной форсажной каме-
рой и р.р.д.м. с включённой 
форсажной камерой. Этот режим 
наз. форсажным режимом 
работы двигателя. 

потужністю двигуна і макс. 
тягою двигуна. У багатьох 
двигунів цей режим роботи 
біля землі збігається зі 
зльотним режимом роботи 
двигуна. У ТРД з форсажною 
камерою розрізняють р.р.д.м. з 
вимкненою форсажною каме-
рою і р.р.д.м. із увімкненою 
форсажною камерою. Цей 
режим наз. форсажним 
режимом роботи двигуна. 

РЕЗЕРВ ТЫЛА – спец. 
выделенные мобильные силы и 
средства тылового обеспеч. 
незадействованных войск (сил), 
к-рые предназнач. для решения 
задач, внезапно возникающих 
во время военных действий. 

РЕЗЕРВ ТИЛУ – спец. 
виділені мобільні сили і засоби 
тилового забезпеч. незадіяних 
військ (сил), які признач. для 
вирішення завдань, що раптово 
виникають під час воєнних дій. 

РЕЗЕРВНЫЕ ВОЙСКА – 
войска, к-рые создаются в мир-
ное время и предназнач. для 
быстрого мобилизационного 
развёртывания ВС во время 
войны. 

РЕЗЕРВНІ ВІЙСЬКА – 
війська, що створюються за 
мирного часу і призначені для 
швидкого мобілізаційного 
розгортання ЗС під час війни. 

РЕЙД, -а, м. – стремитель-
ное продвижение и боевые 
действия в тылу противника 
высокомобильных соединений 
(частей, подразделений) или 
партизанских отрядов с целью 
уничтожения живой силы и 
техники противника, его важ-
ных объектов, дезорганизации 
работы тыла, пунктов управле-
ния, узлов связи, нарушения 
коммуникаций. 

 

РЕЙД, -у, ч. – стрімке 
просування і бойові дії в тилу 
противника високомобільних 
з’єднань (частин, підрозділів) 
або партизанських загонів для 
знищення живої сили і техніки 
противника, його важливих 
об’єктів, дезорганізації роботи 
тилу, пунктів керування, вузлів 
зв’язку, порушення комуні-
кацій. 
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РЕЙДОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ – 
боевые действия войск в глу-
бине обороны (тыла) против-
ника, к-рые осущ. мобильными 
соединениями (частями, под-
разделениями) или группиров-
ками войск, способных к само-
стоятельному решению боевых 
задач в отрыве от своих глав-
ных сил, с целью последова-
тельного захвата и уничтоже-
ния (вывода из строя) важных 
объектов противника, дезорга-
низации управления его войс-
ками и работой тыла, нару-
шения коммуникаций, овладе-
ния назнач. р-нами (рубежами), 
а также выполнения др. задач. 

РЕЙДОВІ ДІЇ – бойові дії 
військ у глибині оборони 
(тилу) противника, які здійсн. 
мобільними з’єднаннями (час-
тинами, підрозділами) або 
угрупованнями військ, здатни-
ми до самостійного вирішення 
бойових завдань у відриві від 
своїх головних сил, для послі-
довного захоплення і знищення 
(виведення із ладу) найважли-
віших об’єктів противника, 
дезорганізації керування його 
військами і роботою тилу, по-
рушення комунікацій, оволо-
діння признач. р-нами (рубе-
жами), а також виконання ін. 
завдань. 

РЕМОНТ ВООРУЖЕНИЯ 
И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ – 
комплекс операций для вос-
становления исправного или 
работоспособного состояния 
военной техники и восстанов-
ление ресурсов изделий и их 
составляющих. 

РЕМОНТ ОЗБРОЄННЯ 
ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ – 
комплекс операцій для 
відновлення справного чи 
працездатного стану військової 
техніки і відновлення ресурсів 
виробів та їх складових. 

РЕМОНТНЫЙ ФОНД – 
запасы авиац. техники, под-
лежащей ремонту и находя-
щейся на складе ремонтного 
предприятия. С помощью р.ф. 
ремонтные предприятия имеют 
возможность планировать своё 
производство независимо от 
поступления авиац. техники в 
ремонт из войсковых авиац. 
частей. 

РЕМОНТНИЙ ФОНД – 
запаси авіац. техніки, що 
підлягає ремонту і перебуває 
на складі ремонтного під-
приємства. За допомогою р.ф. 
ремонтні підприємства мають 
можливість планувати своє 
виробництво незалежно від 
надходження авіац. техніки в 
ремонт з військових авіац.  
частин.  
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РЕШЕНИЯ НА ОПЕРА-
ЦИЮ (БОЙ) – определённые 
командующим (командиром) 
порядок и способы выполнения 
боевой задачи. 

РІШЕННЯ НА ОПЕРА-
ЦІЮ (БІЙ) – визначені коман-
дувачем (командиром) порядок 
і способи виконання бойового 
завдання. 

РОД АВИАЦИИ – состав-
ная часть вооружённых сил с 
определённым предназнач. са-
молётов, обладающих одинако-
выми тактико-технич. свойст-
вами. В армиях различных стран 
м. б. след. р.а.: бомбардиро-
воч., истребительная, штурмо-
вая, истребительно-бомбардиро-
воч., разведывательная, минно-
торпедная, противолодочная, 
транспортная и вспомогатель-
ная (напр., санитарная, связи). 

РІД АВІАЦІЇ – складова 
збройних сил з певним при-
знач. літаків, що мають одна-
кові тактико-технічні власти-
вості.  

В арміях різних країн м. б. 
такі р.а.: бомбардув., винищу-
вальна, штурмова, винищу-
вально-бомбардув., розвіду-
вальна, мінно-торпедна, проти-
човнова, транспортна та допо-
міжна (напр., санітарна, 
зв’язку). 

РОД ВОЙСК (СИЛ) – сос-
тавная часть вида вооружён-
ных сил, включающая воинс-
кие формирования, к-рые име-
ют на вооружении соответств. 
только им вооружение и воен-
ную технику, а также способы 
их боевого применения. 

РІД ВІЙСЬК (СИЛ) – 
складова частина виду зброй-
них сил, яка включає військові 
формування, які мають на 
озброєнні відповідне тільки їм 
озброєння і військову техніку, 
а також способи їх бойового 
застосування. 

РОЗЫГРЫШ ПОЛЁТА – 
одна из форм контроля подго-
товки экипажей к полётам, 
к-рая провод. в конце предва-
рительной подготовки или в 
нек-рых случаях во время 
предполётной подготовки. При 
р.п. отрабатываются все эле-
менты самолётовождения от 
взлёта до посадки. 

РОЗІГРАШ ПОЛЬОТУ – 
одна з форм контролю підго-
товки екіпажів до польотів, що 
провод. в кінці попередньої 
підготовки або в деяких випад-
ках під час передпольотної 
підготовки. Під час р.п. 
відпрацьовують всі елементи 
літаководіння від зльоту до 
посадки. 

РОТОР ГАЗОВОЙ ТУР-
БИНЫ – вращающаяся часть 

РОТОР ГАЗОВОЇ ТУР-
БІНИ – обертова частина газо-
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газовой турбины, состоящая у 
одноступенчатой турбины из 
вала турбины и соединённого с 
ним рабочего колеса, а у двух-
ступенчатой или многоступен-
чатой турбины – из вала 
турбины и рабочих колёс, 
соединённых одновременно и с 
ним, и между собой. Турбины 
современных авиац. ГТД 
имеют один или два ротора. 

вої турбіни, яка складається у 
одноступеневої турбіни з вала 
турбіни і з’єднаного з ним ро-
бочого колеса, а у двоступене-
вої або багатоступеневої турбі-
ни – з вала турбіни і робочих 
коліс, з’єднаних одночасно і з 
ним, і між собою.  

Турбіни сучасних авіац. 
ГТД мають один або два 
ротори. 

РОТОР ГИБКИЙ – ротор, 
у к-рого описанные резонанс-
ные числа оборотов меньше 
миним. числа рабочего числа 
оборотов. В случае наличия у 
ГТД р.г. двигатель проходит 
через резонансное число оборо-
тов в процессе своего запуска. 

РОТОР ГНУЧКИЙ – 
ротор, у якого описані резо-
нансні числа обертів менші за 
мінім. числа робочого числа 
обертів. За наявності у ГТД р.г. 
двигун проходить через резо-
нансне число обертів у процесі 
свого запуску. 

РОТОР ЖЁСТКИЙ – 
ротор, у к-рого опасные 
резонансные числа оборотов 
превышают макс. рабочее 
число оборотов. 

РОТОР ЖОРСТКИЙ – 
ротор, у якого небезпечні 
резонансні числа обертів 
перевищує макс. робоче число 
обертів. 

РОТОР ЛОПАТОЧНОГО 
КОМПРЕССОРА – вращаю-
щаяся часть лопаточного комп-
рессора. Р.л.к., в зависимости 
от типа компрессора, делятся 
на центробежные, осевые и 
комбинир. Ротор одноступен-
чатого центробежного комп-
рессора состоит из вала комп-
рессора вместе с соединённым 
с ним рабочим колесом (крыль-
чаткой). Роторы осевого комп-
рессора по конструктивному 
оформлению делятся на три 

РОТОР ЛОПАТКОВОГО 
КОМПРЕСОРА – обертова 
частина лопаткового компре-
сора. Р.л.к., залежно від типу 
компресора, діляться на від-
центрові, осьові та комбінов. 
Ротор одноступеневого від-
центрового компресора склада-
ється з вала компресора разом 
зі з’єднаним з ним робочим 
колесом (крильчаткою). Ротори 
осьового компресора за конст-
руктивним оформленням ді-
ляться на три типи: дискові, у 
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типа: дисковые, у к-рых каж-
дое рабочее колесо посажено 
на вал отдельно; барабанные, у 
к-рых рабочие лопатки размещ. 
на барабане, и смешанные (ба-
рабанно-дисковые), сочетающие 
указанные принципы у-ства. 
Ротор многоступенчатого осе-
вого компрессора дискового 
типа состоит из вала компрес-
сора и соединённых с ним 
рабочих колёс компрессора. 
Осевые компрессоры ГТД 
имеют один или два ротора. 

яких кожне робоче колесо 
посаджено на вал окремо; 
барабанні, у яких робочі ло-
патки розміщ. на барабані, і 
змішані (барабанно-дискові), 
що поєднують зазначені прин-
ципи побудови. Ротор багато-
ступеневого осьового компре-
сора дискового типу склада-
ється з вала компресора і 
з’єднаних з ним робочих коліс 
компресора. Осьові компре-
сори ГТД мають один або два 
ротори. 

РОТОР НЕУРАВНОВЕ-
ШЕННЫЙ – ротор, при вра-
щении к-рого центробежные 
силы вращающихся масс и (или) 
моменты, взрываемые этими 
силами, не уравновешенны. Раз-
личают статич. р.н. Для урав-
новешивания ротора произво-
дят его балансировку. 

РОТОР НЕЗРІВНОВА-
ЖЕНИЙ – ротор, при 
обертанні якого відцентрові 
сили обертових мас і (або) 
моменти, що підриваються 
цими силами, не зрівноважені. 
Розрізняють статич. р.н. Для 
зрівноваження ротора здійсн. 
його балансування. 

РОТОР ТУРБОКОМП-
РЕССОРА – вращающаяся 
часть турбокомпрессора. 

РОТОР ТУРБОКОМПРЕ-
СОРА – обертова частина 
турбокомпресора. 

РУБАШКА, -и, ж. – изо-
лированная от внешнего прост-
ранства полость в машинах и 
аппаратах, предназнач. для цир-
куляции охлаждающей среды 
(жидкости или газа). Р. ис-
польз. для охлаждения цилинд-
ров поршневых двигателей 
внутреннего сгорания, комп-
рессоров, камер жидкостного 
ракетного двигателя и др. 
В авиац. поршневых двигате-

ОБОЛОНКА, -и, ж. – 
ізольована від зовнішнього 
простору порожнина в 
машинах і апаратах, признач. 
для циркуляції охолодного 
середовища (рідини або газу). 
О. використ. для охолодження 
циліндрів поршневих двигунів 
внутрішнього згоряння, комп-
ресорів, камер рідинного ра-
кетного двигуна і ін. У авіац. 
поршневих двигунах рідинного 
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лях жидкостного охлаждения 
р. обычно наз. не саму полость, 
предназнач. для циркуляции 
охлаждающей жидкости, а эле-
мент конструкции, служащий 
для создания этой полости см. 
рубашка цилиндра и рубашка 
блока цилиндров.  

охолодження о. зазвичай наз. 
не саму порожнину, признач. 
для циркуляції охолодної 
рідини, а елемент конструкції, 
що слугує для створення цієї 
порожнини див. оболонка 
циліндра і оболонка блоку 
циліндрів.  

РУБАШКА БЛОКА ЦИ-
ЛИНДРОВ – часть блока ци-
линдров, образующая полость, 
через к-рую прокачивается 
охлаждающая жидкость.  

ОБОЛОНКА БЛОКА 
ЦИЛІНДРІВ – частина блока 
циліндрів, що утворює по-
рожнину, через яку 
прокачується охолодна рідина. 

РУБАШКА ЦИЛИНДРА – 
внешняя стенка, окружающая 
цилиндр и его головку и обра-
зующая полость для циркуля-
ции охлаждающей жидкости. 

ОБОЛОНКА ЦИЛІНДРА – 
зовнішня стінка навколо ци-
ліндра і його головки, що 
утворює порожнину для 
циркуляції охолодної рідини. 

РУБЕЖ, -а, м. – полоса или 
участок местности, к-рая отли-
чается определёнными преиму-
ществами тактич., операт. или 
стратегич. значения при веде-
нии в данном р-не боевых 
действий; усл. линия, полоса 
(участок) местности (аквато-
рии), плоскость в пространст-
ве, с к-рой начинается (закан-
чивается) определённый этап 
к.-л. действий войск, сил и 
средств при подготовке и в 
ходе операции (боя) 

РУБІЖ, -бежу, ч. – смуга 
або ділянка місцевості, яка 
відрізняється певними перева-
гами тактич., операт. або 
стратегіч. значення під час 
ведення в даному р-ні бойових 
дій; ум. лінія, смуга (ділянка) 
місцевості (акваторії), площина 
у просторі, з якої починається 
(закінчується) певний етап 
яких-небудь дій військ, сил і 
засобів під час підготовки і в 
ході операції (бою). 

РУБЕЖ БОМБОМЕТА-
НИЯ – усл. линия на мест-
ности, при достижении к-рой 
осущ. сброс бомб с ЛА. Опред. 
с учётом высоты и скорости 
полёта, баллистич. хар-к бомб, 

РУБІЖ БОМБОМЕТАН-
НЯ – ум. лінія на місцевості, 
при досягненні якої здійсн. 
скидання бомб з ЛА. Визнач. з 
урахуванням висоти та швид-
кості польоту, балістич. хар-к 
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скорости ветра на высоте по-
лёта и направления захода на 
цель. В официальных докумен-
тах термин р.б. не примен. 

бомб, швидкості вітру на висо-
ті польоту та напрямку заходу 
на ціль. В офіційних докумен-
тах термін р.б. не застосов. 

РУБЕЖ ВВЕДЕНИЯ В 
БОЙ – усл. линия на местности 
(полоса местности), из к-рой 2-й 
эшелон или общевоенный ре-
зерв начинает боевые действия. 

РУБІЖ ВВЕДЕННЯ У 
БІЙ – ум. лінія на місцевості 
(смуга місцевості), з якої 2-й 
ешелон або загальновійськовий 
резерв починає бойові дії. 

РУБЕЖ ВСТРЕЧИ – 
1. Усл. линия на местности, на 
к-рой предполаг. или произош-
ла встреча своих войск, насту-
пающих (выдвигающихся) навст-
речу друг другу. 2. Полоса 
(участок) местности, где пред-
полаг. или произошло столк-
новение сторон в ходе 
встречного боя (сражения). 

РУБІЖ ЗУСТРІЧІ – 1. Ум. 
лінія на місцевості, на якій 
передбач. або відбулася зустріч 
своїх військ, які наступають 
(висуваються) назустріч одне 
одному.  

2. Смуга (ділянка) місцевос-
ті, де передбач. або відбулося 
зіткнення сторін у ході 
зустрічного бою (битви). 

РУБЕЖ ОБОРОНЫ – 
полоса (участок) местности, 
занятая или подготовленная в 
инженерном отношении к 
занятию войсками для ведения 
оборонительных действий. 

РУБІЖ ОБОРОНИ – смуга 
(ділянка) місцевості, яка 
зайнята або підготовлена з 
інженерного погляду до 
зайняття військами для 
ведення оборонних дій. 

РУБЕЖ ОТСЕЧЕНИЯ – 
полоса местности, обозначенная 
хорошо видимыми с воздуха 
ориентирами. В этой полосе 
могут располагаться средства 
ПВО, а в воздухе находиться 
истребители, имеющие целью не 
допустить пролёта истребителей 
противника, преследующих 
группы наших самолётов, к-рые 
возвращаются с задания. 

РУБІЖ ВІДСІКАННЯ – 
смуга місцевості, позначена 
добре видимими з повітря 
орієнтирами. У цій смузі мо-
жуть розташовуватися засоби 
ППО, а в повітрі перебувати 
винищувачі, які мають на меті 
не допустити прольоту винищу-
вачів противника, що переслі-
дують групи наших літаків, які 
повертаються із завдання. 

РУБЕЖ ПЕРЕХВАТА 
(ВСТРЕЧИ) – расчётная или 
заданная линия (полоса) на 

РУБІЖ ПЕРЕХОПЛЕН-
НЯ (ЗУСТРІЧІ) – розрахунко-
ва або задана лінія (смуга) на 
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местности, обозначенная хоро-
шо видимыми с воздуха ориен-
тирами, над к-рой должна про-
изойти встреча истребителей-
перехватчиков с самолётами 
противника или встреча истре-
бителей со своими бомбарди-
ровщиками для их прикрытия. 

місцевості, позначена добре 
видимими з повітря орієнтира-
ми, над якою повинна відбу-
тися зустріч винищувачів-пере-
хоплювачів з літаками против-
ника або зустріч винищувачів 
зі своїми бомбардувальниками 
для їх прикриття. 

РУБЕЖ ПЕРЕХОДА В 
АТАКУ – усл. линия на мест-
ности, с к-рой войска в боевом 
порядке начинают атаку. 

РУБІЖ ПЕРЕХОДУ В 
АТАКУ – ум. лінія на місце-
вості, з якої війська у бойовому 
порядку починають атаку. 

РУБЕЖ ПОДНЯТИЯ 
ИСТРЕБИТЕЛЕЙ – усл. линия 
на местности, выход на к-рую 
возд. противника опред. момент 
подачи команды истребителям 
на вылет для перехвата цели. 

РУБІЖ ПІДНЯТТЯ ВИ-
НИЩУВАЧІВ – ум. лінія на 
місцевості, вихід на яку повітр. 
противника визначає момент 
подачі команди винищувачам 
на виліт для перехоплення цілі. 

РУБЕЖ РАЗВЁРТЫВА-
НИЯ – 1. Усл. линия на 
местности, из к-рой все части 
(подразделения) перестраивают-
ся с производного или предбое-
вого порядка в боевой. 2. Рубеж, 
на к-ром противотанковый ре-
зерв разворачивается в боевой 
порядок и отражает атаку 
(контратаку) танков противника.

РУБІЖ РОЗГОРТАННЯ – 
1. Ум. лінія на місцевості, з 
якої всі частини (підрозділи) 
переходять із похідного або 
передбойового порядку у бойо-
вий. 2. Рубіж, на якому проти-
танковий резерв розгортається 
у бойовий порядок і відбиває 
атаку (контратаку) танків 
противника. 

РУКАВ, -а, м. – гибкая 
герметич. трубка, изготовленная 
пре-имущ. из резины, а также из 
текстиля, пластиков и др. мате-
риалов в различных комбина-
циях, а также из гофрированного 
металла. Р. наз. также шлангом. 

РУКАВ, -а, ч. – гнучка 
герметич. трубка, переважно 
гумова, а також виготовлена з 
текстилю, пластиків і ін. мате-
ріалів у різних комбінаціях, або 
з гофрованого металу. Р. наз. 
також шлангом. 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОЛЁ-
ТОВ – лицо лётного состава, 
ответственное за проведение 

КЕРІВНИК ПОЛЬОТІВ – 
особа льотного складу, відпо-
відальна за проведення польо-
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полётов на аэродроме. Р.п. 
назначается приказом старшего 
начальника на каждый лётный 
день или ночь (смену полётов). 
Р.п. явл. начальником всего 
личного состава, участвующе-
го в полётах и обеспечивающе-
го полёты на данном аэродроме. 
Р.п. может назначаться также 
на полигон, на к-ром выполн. 
бомбометание или возд. стрель-
ба по наземным мишеням, на 
площадку десантирования при 
выброске парашютистов, в зону 
возд. стрельб. 

тів на аеродромі. К.п. призна-
чається наказом старшого 
начальника на кожен льотний 
день чи ніч (зміну польотів). 
К.п. є начальником усього 
особового складу, який бере 
участь у польотах і забезпеч. 
польоти на даному аеродромі. 
К.п. може признач. також на 
полігон, на якому викон. 
бомбометання або повітр. 
стрільби по наземних мішенях, 
на площадку десантування при 
викиданні парашутистів, у зону 
повітр. стрільб. 

РУЛЕНИЕ, -я, с. – передви-
жение самолёта по земной 
поверхности под действием 
тяги, развиваемой основными 
силовыми у-ками, на установл. 
скоростях. 

РУЛІННЯ, -я, с. – пере-
сування літака по земній по-
верхні під дією тяги, що 
розвивається основними сило-
вими у-ками, на встановл. 
швидкостях. 

РУЛИ ГАЗОСТРУЙНЫЕ – 
основные рабочие органы уп-
равления полётом баллистич. ра-
кеты, обтекаемые потоком газов 
из сопла двигательной у-ки. 

РУЛІ ГАЗОСТРУМИННІ – 
основні робочі органи 
керування польотом балістич. 
ракети, обтічні потоком газів із 
сопла рушійної у-ки. 

РУЛИ ЗАЖАТЫЕ – поло-
жение рулей и элеронов само-
лёта в обычном полёте, когда 
они удерживаются (закрепля-
ются) в нейтральном или 
отклонённом положении уси-
лиями лётчика или действием 
автопилота. При р.з. произво-
дятся также испытания самолё-
та на устойчивость см.  

РУЛІ ЗАТИСНЕНІ – поло-
ження рулів і елеронів літака в 
звичайному польоті, коли вони 
утримуються (закріплюються) 
в нейтральному або відхиле-
ному положенні зусиллями 
льотчика або дією автопілота. 

При р.з. здійсн. також 
випробування літака на 
стійкість див. 

РУЛИ УПРАВЛЕНИЯ – 
у-ства, обеспеч. устойчивость и 

РУЛІ КЕРУВАННЯ –  
пр-рої, що забезпеч. стійкість і 
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управляемость ЛА в полёте и 
предназнач. для поворота его 
вокруг ц.т. 

керованість ЛА в польоті та 
признач. для повороту його 
навколо ц.в. 

РУЛЬ ВСПОМОГАТЕЛЬ-
НЫЙ – небольшая вспомога-
тельная рулевая поверхность 
для отклонения свободно наве-
шенного основного руля 
самолёта под действием на эту 
поверхность аэродинамич. сил. 

РУЛЬ ДОПОМІЖНИЙ – 
невелика допоміжна рульова 
поверхня для відхилення 
вільно накладеного основного 
руля літака під дією на цю 
поверхню аеродинаміч. сил. 

РУЛЬ ВЫСОТЫ – под-
вижная часть горизонт. опере-
ния, предназнач. для обеспеч. 
продольной управляемости 
самолёта. 

РУЛЬ ВИСОТИ – рухома 
частина горизонт. оперення, 
признач. для забезпеч. по-
здовжньої керованості літака. 

РУЛЬ ВЫСОТЫ НЕРАЗ-
РЕЗНОЙ – руль высоты целый 
по всему размаху в конструк-
циях с разнесённым вертик. опе-
рением или с сильно сдвину-
тым вперёд вертик. оперением. 

РУЛЬ ВИСОТИ НЕРОЗ-
РІЗНИЙ – руль висоти цілий 
по всьому розмаху в конст-
рукціях з рознесеним вертик. 
оперенням або зі значно зсуну-
тим уперед вертик. оперенням. 

РУЛЬ КРЕНА (ЭЛЕРОН 
ПЛАВАЮЩИЙ) – концевой 
руль крена (элерон), устанав-
ливаемый по направлению по-
тока при неотклонённой ручке 
рулевого управления. 

РУЛЬ КРЕНУ (ЕЛЕРОН 
ПЛАВАЮЧИЙ) – кінцевий 
руль крену (елерон), що вста-
новл. у напрямку потоку за не 
відхиленої ручки рульового 
керування. 

РУЛЬ КРЕНА КОНЦЕ-
ВОЙ – см. Элерон концевой.  

РУЛЬ КРЕНУ КІНЦЕ-
ВИЙ – див. Елерон кінцевий. 

РУЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ – 
подвижная часть вертик. опе-
рения, предназнач. для управ-
ления самолётом относительно 
норм. оси (перпендикулярно к 
продольной и поперечной осям 
самолёта). 

РУЛЬ НАПРЯМКУ – 
рухома частина вертик. 
оперення, признач. для керу-
вання літаком відносно норм. 
осі (перпендикулярно до по-
здовжньої та поперечної осей 
літака). 

РУЛЬ ОСВОБОЖДЁН-
НЫЙ – руль (высоты, направ-

РУЛЬ ЗВІЛЬНЕНИЙ – 
руль (висоти, напрямку, елеро-
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ления, элероны), не удерживае-
мый в полёте усилиями лётчи-
ка или действием включённого 
автопилота. Р.о. направления и 
элероны при симметричном 
обтекании самолёта располага-
ются по потоку, не отклоняясь 
от нейтрального положения. 
Р.о. высоты с весовой и аэро-
динамич. компенсацией, распо-
лагаясь по потоку, отклоняется 
относительно хорды стабили-
затора и вызывает уменьшение 
стабилизирующего действия 
горизонт. оперения по сравне-
нию с действием при зажатом 
руле высоты. Вследствие этого 
продольная устойчивость само-
лёта с р.о. высоты ухудшается 
по сравнению с устойчивостью 
при зажатом руле. 

ни), що не утримується в 
польоті зусиллями льотчика 
або дією увімкненого авто-
пілота. Р.з. напрямку і елерони 
при симетричному обтіканні 
літака розташовуються за 
потоком, не відхиляючись від 
нейтрального положення. Р.з. 
висоти з ваговою і аеро-
динаміч. компенсацією, розта-
шовуючись за потоком, відхи-
ляється щодо хорди стабілі-
затора і спричиняє зменшення 
стабілізуючої дії горизонт. 
оперення порівняно з дією при 
затисненому рулі висоти. 
Внаслідок цього поздовжня 
стійкість літака з р.з. висоти 
погіршується порівняно зі 
стійкістю при затисненому 
рулі. 

РУЧКА «БРОШЕННАЯ» – 
образное опред. полёта с 
освобождённым управлением. 

РУЧКА «КИНУТА» – 
образне визнач. польоту зі 
звільненим керуванням. 

РУЧКА РУЛЕВОГО УП-
РАВЛЕНИЯ – рычаг рулевого 
управления, посредством 
к-рого лётчик воздействует на 
руль высоты и элероны. На 
вертолёте лётчик воздействует 
на механизм изменения 
циклич. шага несущего винта. 
Здесь р.р.у. наз. ручкой 
управления циклич. шагом. 

РУЧКА РУЛЬОВОГО 
КЕРУВАННЯ – важіль рульо-
вого керування, за допомогою 
якого льотчик впливає на руль 
висоти і елерони. На верто-
льоті льотчик впливає на 
механізм зміни цикліч. кроку 
гвинта-носія. Тут р.р.к. наз. 
ручкою керування цикліч. 
кроком. 
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С 
 

САМОВРАЩЕНИЕ НЕ-
СУЩЕГО ВИНТА УСТОЙ-
ЧИВОЕ – режим самовраще-
ния, при к-ром несущий винт 
стремится сохранять или вос-
станавливать обороты в случае 
их нарушения под действием 
возмущения. Условием устой-
чивого самовращения явл. пер-
пендикулярность равнодейст-
вующей аэродинамич. силы 
лопасти к плоскости вращения 
хар-ного сечения последней. 
Устойчивое самовращение воз-
можно только в нек-ром диапа-
зоне углов атаки лопасти, прим. 
от 2° до 15°. 

САМООБЕРТАННЯ 
ГВИНТА-НОСІЯ СТІЙКЕ – 
режим самообертання, за якого 
гвинт-носій намагається збері-
гати чи відновлювати оберти у 
випадку їх порушення під дією 
збурення.  

Умовою стійкого самообер-
тання є перпендикулярність 
рівнодійної, аеродинаміч. сили 
лопатей до площини обертання 
хар-ного перерізу останньої. 

Стійке самообертання мож-
ливе лише в деякому діапазоні 
кутів атаки лопаті прибл. від 2° 
до 15°. 

САМОВЫРАВНИВАНИЕ 
ДВИГАТЕЛЯ – способность 
двигателя возвращаться после 
возмущающих воздействий 
(изменений внешних условий 
его работы и др.) к прежнему 
установившемуся режиму его 
работы или переходить к но-
вому (близкому к прежнему) 
установившемуся режиму без 
помощи регуляторов. Различа-
ют положительное с.д., харак-
теризуемое способностью дви-
гателя возвращаться к исход-
ному режиму его работы; ну-
левое с.д., характеризуемое 
способностью двигателя пере-
ходить к новому (близкому к 

САМОВИРІВНЮВАННЯ 
ДВИГУНА – здатність двигу-
на повертатися після збурних 
діянь (змін зовнішніх умов 
його роботи та ін.) до попе-
реднього усталеного режиму 
його роботи або переходити до 
нового (близького до попе-
реднього) усталеного режиму 
без допомоги регуляторів.  

Розрізняють позитивне с.д., 
що хар-ється здатністю двигу-
на повертатися до початкового 
режиму його роботи; нульове 
с.д., що хар-ється здатністю 
двигуна переходити до нового 
(близького до початкового) 
режиму, та негативне с.д., що 
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исходному) режиму, и отрица-
тельное с.д., характеризуемое 
неспособностью двигателя ни к 
тому, ни к др., т. е. неустойчи-
востью его работы на исход-
ном и близких к нему режимах.

хар-ється нездатністю двигуна 
ні до того, ні до ін., тобто  
нестійкістю його роботи на 
початковому та близьких до 
нього режимах. 

САМОВЫРАВНИВАНИЕ 
РЕГУЛИРУЕМОГО ОБЪЕК-
ТА – способность регулируе-
мого объекта восстанавливать 
после возмущений устано-
вившееся состояние или пере-
ходить в новое установившееся 
состояние без помощи регуля-
торов (при отсоединённых 
регуляторах). 

САМОВИРІВНЮВАННЯ 
РЕГУЛЬОВАНОГО ОБ’ЄК-
ТА – здатність регульованого 
об’єкта відновлювати після 
збурень усталений стан або 
переходити до нового устале-
ного стану без допомоги регу-
ляторів (при роз’єднаних регу-
ляторах). 

САМОКОЛЕБАНИЯ, -ий, 
мн. – см. Флаттер. 

САМОКОЛИВАННЯ, -ань, 
мн. – див. Флатер. 

САМОЛЁТ, -а, м. – ЛА тя-
желее воздуха с силовой у-кой, 
создающей необходимую для 
полёта тягу. Подъёмная сила с. 
создаётся несущими поверх-
ностями (в основном крылом) в 
результате его поступательно-
го движения. Кроме силовой 
у-ки и крыла основными час-
тями с. явл. фюзеляж, опере-
ние, взлётно-посадочные у-ства, 
оборудование и вооружение 
(для военных с.). 

ЛІТАК, -а, ч. – ЛА важчий 
за повітря з силовою у-кою, яка 
створює необхідну для польоту 
тягу. Піднімальна сила л. утво-
рюється ненесучими поверх-
нями (здебільшого крилом) у 
результаті його поступального 
руху. Крім силової у-ки та кри-
ла основними частинами л. є 
фюзеляж, оперення, злітно-
посадкові пр-рої, обладнання 
та озброєння (для військо- 
вих л.). 

САМОЛЁТ БЕСПИЛОТ-
НЫЙ – см. Аппарат беспи-
лотный летательный. 

ЛІТАК БЕЗПІЛОТНИЙ – 
див. Апарат безпілотний лі-
тальний. 

САМОЛЁТ БЕСХВОСТЫЙ – 
см. Бесхвостый самолёт. 

ЛІТАК БЕЗХВОСТИЙ – 
див. Безхвостий літак. 

САМОЛЁТ БОЕВОЙ – 
самолёт, приспособл. к выпол-

ЛІТАК БОЙОВИЙ – літак, 
пристосов. до виконання бойо-
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нению боевых полётов (над 
территорией противника или в 
условиях возможной встречи с 
противником). 

вих польотів (над територією 
супротивника або в умовах 
можливої зустрічі з противни-
ком). 

САМОЛЁТ ВЕРТИ-
КАЛЬНОГО (СОКРАЩЁН-
НОГО) ВЗЛЁТА И ПОСАД-
КИ – ЛА, к-рый способен со-
вершать взлёт (посадку) без 
(после короткого) предыдуще-
го разбега (пробега). Для соз-
дания подъемной силы в режи-
ме вертик. (сокращённого) взлё-
та и посадки до достижения 
эволютивной скорости могут 
использ. подъемные реактивные 
двигатели, турбовентилятор-
ные у-ки, у-ки с отклонением 
вектора тяги; поворотное крыло 
с установл. на нём двигателями. 

ЛІТАК ВЕРТИКАЛЬ-
НОГО (СКОРОЧЕНОГО) 
ЗЛЬОТУ ТА ПОСАДКИ – 
ЛА, який здатний здійсн. зліт 
(посадку) без (після короткого) 
попереднього розбігу (пробі-
гу). Для створення піднімаль-
ної сили в режимі вертик. (ско-
роченого) зльоту і посадки до 
досягнення еволютивної швид-
кості можуть використ. підні-
мальні реактивні двигуни, тур-
бовентиляторні у-ки, у-ки з 
відхиленням вектора тяги; по-
воротне крило із встановл. на 
ньому двигунами.  

САМОЛЁТ ВИНТОВОЙ – 
самолёт с движителем – возд. 
винтом. 

ЛІТАК ГВИНТОВИЙ – лі-
так з рушієм – повітр. гвинтом. 

САМОЛЁТ ВИНТОМО-
ТОРНЫЙ (ПОРШНЕВОЙ) – 
самолёт с поршневым двигате-
лем, мощность к-рого использ. 
винтом. 

ЛІТАК ГВИНТОМОТОР-
НИЙ (ПОРШНЕВИЙ) – літак 
з поршневим двигуном, по-
тужність якого використ.  
гвинтом. 

САМОЛЁТ ВЫСОТНЫЙ – 
самолёт, построенный с учётом 
спец. требований полёта на 
больших высотах. Понятие усл.

ЛІТАК ВИСОТНИЙ – лі-
так, побудований з урахуван-
ням спец. вимог польоту на 
великих висотах. Поняття ум. 

САМОЛЁТ ГОНОЧНЫЙ – 
самолёт, спец. сконструиро-
ванный для скоростных состя-
заний, с миним. лобовым со-
противлением, с возможно 
более мощным двигателем и, 

ЛІТАК ПЕРЕГОНОВИЙ – 
літак, спец. сконструйований 
для швидкісних змагань, із 
мінім. лобовим опором, із на-
скільки можливо більш потуж-
ним двигуном і здебільшого зі 
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как пр., с пониженными ресур-
сами самолёта и двигателя. 

зниженими ресурсами літака і 
двигуна.  

САМОЛЁТ ДАЛЬНЕГО 
РАДИОЛОКАЦИОННОГО 
ОБНАРУЖЕНИЯ И НАВЕ-
ДЕНИЯ – предназнач. для 
обзора возд. пространства, выяв-
ления ЛА противника, опове-
щения командования и наведе-
ния средств ПВО, а также сво-
их ЛА на возд. и наземные 
объекты (цели) противника. Ос-
нова его оборудования – много-
функциональная РЛС, к-рая обес-
печ. обзор возд. пространства, на-
земной или морской поверхнос-
ти. Как пр., наземные цели выяв-
ляются на дальности 200–300 км 
(Е-8А, Джестар), возд. цели до 
600–700 км (Е-ЗА, Авакс), а на 
фоне земной (водной) поверхнос-
ти на малой высоте – до 400 км. 

ЛІТАК ДАЛЬНЬОГО РА-
ДІОЛОКАЦІЙНОГО ВИЯВ-
ЛЕННЯ ТА НАВЕДЕННЯ – 
признач. для огляду повітр. 
простору, виявлення ЛА про-
тивника, оповіщення команду-
вання та наведення засобів 
ППО, а також своїх ЛА на по-
вітр. і наземні об’єкти (цілі) 
противника. Основа його облад-
нання – багатофункціональна 
РЛС, яка забезпеч. огляд по-
вітр. простору, наземної або 
морської поверхні. Зазвичай 
наземні цілі виявляються на 
дальності 200–300 км (Е-8А, 
Джестар), повітр. цілі до  
600–700 км (Е-ЗА, Авакс), а на 
фоні земної (водної) поверхні 
на малій висоті – до 400 км. 

САМОЛЁТ ЛЁГКИЙ – см. 
Самолёт лёгкомоторный.  

ЛІТАК ЛЕГКІЙ – див. Лі-
так легкомоторний.  

САМОЛЁТ ЛЁГКОМО-
ТОРНЫЙ – самолёт небольших 
размеров с моторами (двигате-
лями) мощностью не больше 
100 л. с. Наз. также лёгким само-
лётом или авиеткой. Самолёт ло-
дочный (лодка, к-рая летает) – 
гидросамолёт с корпусом в виде 
лодки, форма и размеры к-рой 
обеспеч. плавание, взлёт из воды 
и посадку на неё. Самолёт метал-
лич. конструкции – самолёт, си-
ловые элементы конструкции 
к-рого выполненны из металла. 

ЛІТАК ЛЕГКОМОТОР-
НИЙ – літак невеликих розмі-
рів з моторами (двигунами) 
потужністю не більше 100 к. с. 
Наз. також легким літаком або 
авієткою.  

Літак човновий (човен, що 
літає) – гідролітак з корпусом у 
вигляді човна, форма і розміри 
якого забезпеч. плавання, зліт з 
води і посадку на неї. Літак 
металев. конструкції – літак, 
силові елементи конструкції 
якого виконані з метала. 
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САМОЛЁТ-МИШЕНЬ – уп-
равляемый беспилотный само-
лёт, способный имитировать 
эволюции реального, управляе-
мого пилотом самолёта. С.-м. 
примен. для испытания управ-
ляемых средств поражения клас-
сов «воздух-воздух» и «земля-
воздух», а также для трениров-
ки персонала зенитной артил-
лерии и истребительной авиа-
ции. Как с.-м. примен. спец. раз-
работанные или переоборуд. 
устаревшие самолёты одно- или 
многократного использ. Спец. 
с.-м. могут выполн. простран-
ственные манёвры. Для примен. 
с.-м. необходимо иметь ряд 
вспомогательных средств, к-рые 
вместе с ним образуют мишен-
ный комплекс. 

ЛІТАК-МІШЕНЬ – керо-
ваний безпілотний літак, здат-
ний імітувати еволюції реаль-
ного, керованого пілотом літа-
ка. Л.-м. застосов. для випро-
бування керованих засобів 
ураження класів «повітря-
повітря» і «земля-повітря», а 
також для тренування персона-
лу зенітної артилерії та вини-
щувальної авіації.  

Як л.-м. застосов. спец. роз-
роблені або переоблад. застарілі 
літаки одно- або багаторазового 
використ.  

Спец. л.-м. можуть викон. 
просторові маневри.  

Для застосув. л.-м. необхід-
но мати низку допоміжних 
засобів, які разом з ним утво-
рюють мішеневий комплекс. 

САМОЛЁТ МНОГОЦЕ-
ЛЕВОЙ – самолёт, приспо-
собл. для выполн. разных бое-
вых заданий. Обычно с.м. ис-
польз. в качестве истребителя 
сопровождения, бомбардиров-
щика и штурмовика. Иногда 
с.м. наз. возд. крейсером. 

ЛІТАК БАГАТОЦІЛЬО-
ВИЙ – літак, пристосов. для 
викон. різних бойових завдань. 
Зазвичай л.б. використ. як ви-
нищувач супроводу, бомбарду-
вальник і штурмовик. Інколи 
л.б. наз. повітр. крейсером.  

САМОЛЁТ НЕУСТОЙ-
ЧИВЫЙ – самолёт, к-рый, 
будучи выведенный из посто-
янного режима полёта к.-л. 
силой, сам, без помощи орга-
нов управления, в первичный 
режим полёта не возвращается. 

ЛІТАК НЕСТІЙКИЙ – лі-
так, який, будучи виведений зі 
сталого режиму польоту будь-
якою силою, сам, без допомоги 
органів керування, у первин-
ний режим польоту не поверта-
ється. 

САМОЛЁТ-НОСИТЕЛЬ – 
самолёт, к-рый транспортирует 

ЛІТАК-НОСІЙ – літак, що 
транспортує атомну або термо-
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атомную или термоядерную 
бомбу или авиац. бомбы, сна-
ряжённые боевыми радиоак-
тивными веществами. 

ядерну бомбу або авіац. бомби, 
споряджені бойовими радіоак-
тивними речовинами. 

САМОЛЁТОВОЖДЕНИЕ, 
-я, с. – теория и практика вож-
дения самолётов (вертолётов) 
из одного пункта земной по-
верхности в др. С. изучает тех-
нич. средства и способы их 
использ. для решения навигац. 
задач. Способы использ. тех-
нич. средств с. выбираются 
экипажем самолёта (вертолёта) 
в зависимости от метеоусловий 
и задания (цели) полёта. 

ЛІТАКОВОДІННЯ, -я, с. – 
теорія і практика водіння літа-
ків (вертольотів) з одного пун-
кту земної поверхні в ін.  

Л. вивчає техніч. засоби і 
способи їх використ. для вирі-
шення навігац. завдань. Спосо-
би використ. техніч. засобів л. 
вибираються екіпажем літака 
(вертольота) залежно від ме-
теоумов і завдання (мети) 
польоту. 

САМОЛЁТО-ВЫЛЕТ 
(ВЕРТОЛЁТО-ВЫЛЕТ) – 
полёт самолёта с выполнением 
задания. С.-в. явл. основной ед. 
измерения напряжения лётной 
деятельности авиации за опреде-
лённый период времени. С.-в. – 
расчётная ед. для установл. 
объёма боевой деятельности 
авиации, боевого напряжения 
самолётов (вертолётов), под-
разделений, частей и соедине-
ний на определённый период (за 
день, ночь, сутки, неделю, месяц) 
или для планирования действий 
авиации в бою (операции). При 
планировании полётов лётный 
ресурс может также считаться в 
эскадрильских, бригадных и 
полковых вылетах. 

ЛІТАКО-ВИЛІТ (ВЕР-
ТОЛЬОТО-ВИЛІТ) – політ 
літака з виконанням завдання. 
Л.-в. є основною од. вимірю-
вання напруження льотної  
діяльності авіації за певний 
період часу.  

Л.-в. – розрахункова од. для 
встановл. обсягу бойової діяль-
ності авіації, бойового напру-
ження літаків (вертольотів), 
підрозділів, частин і з’єднань 
на визначений період (за день, 
ніч, добу, тиждень, місяць) або 
для планування дій авіації в 
бою (операції). Під час плану-
вання польотів льотний ресурс 
може також рахуватися в ес-
кадрильських, бригадних і пол-
кових вильотах. 

САМОЛЁТ УЧЕБНО-ТРЕ-
НИРОВОЧНЫЙ – учебный 

ЛІТАК НАВЧАЛЬНО-
ТРЕНУВАЛЬНИЙ – навчаль-
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самолёт с повышенными лёт-
ными качествами по сравне-
нию с самолётом первоначаль-
ного обучения. 

ний літак з підвищеними льот-
ними якостями порівняно з 
літаком початкового навчання.  

САМОЛЁТ УЧЕБНЫЙ – 
самолёт, предназнач. для пер-
сонального обучения технике 
пилотирования ЛА. 

ЛІТАК НАВЧАЛЬНИЙ – 
літак, признач. для персональ-
ного навчання техніці пілоту-
вання ЛА.  

САМОЛЁТ ЭКСПЕРИ-
МЕНТАЛЬНЫЙ – самолёт, 
имеющий в своей схеме или в 
конструкции значительные эле-
менты новизны и предназнач. 
для их проверки. 

ЛІТАК ЕКСПЕРИМЕН-
ТАЛЬНИЙ – літак, що має у 
своїй схемі або в конструкції 
значні елементи новизни і при-
знач. для їх перевірки. 

САМОЛИКВИДАТОР, -а, 
м. – приспособл. в авиац. взры-
вателе, обеспеч. взрыв снаряда 
на траектории в случае непо-
падания его в цель. 

САМОЛІКВІДАТОР, -а, ч. – 
пр-рій в авіац. зривнику, який 
забезпеч. вибух снаряда на 
траєкторії у випадку невлучан-
ня його в ціль. 

САМОНАВЕДЕНИЕ, -я, с. – 
наведение на цель бомбы (сна-
ряда) с помощью установл. на 
ней спец. аппаратуры (коорди-
натора цели). Опред. положе-
ние бомбы относительно цели, 
система с. формирует команд-
ный сигнал и, воздействуя на 
рули бомбы (снаряда), обеспеч. 
их движение на цель. Различа-
ют след. системы с.: радиоло-
кац., использ. отражённые или 
активно излучаемые целью 
радиоволны; оптич., основан-
ные на принципе использ. из-
лучаемых целью лучей види-
мой части спектра; тепловые, 
использ. отражаемые целью ин-
фракрасные лучи; акустич., 

САМОНАВЕДЕННЯ, -я, с. – 
наведення на ціль бомби (сна-
ряда) за допомогою встановл. 
на ній спец. апаратури (коор-
динатора цілі). Визнач. поло-
ження бомби відносно цілі, 
система с. формує командний 
сигнал і, впливаючи на руль 
бомби (снаряда), забезпеч. їх 
рух на ціль. Розрізняють такі 
системи с.: радіолокац., що 
використ. відбиті або активно 
випромінювані ціллю радіо-
хвилі; оптич., дія яких ґрунту-
ється на принципі використ. 
випромінюваних ціллю проме-
нів видимої частини спектра; 
теплові, що використ. відбиті 
ціллю інфрачервоні промені; 
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использ. шумы (определённой 
частоты), издаваемые объектом. 

акустич., що використ. шуми 
(певної частоти), які видає об’єкт. 

САМОНАВЕДЕНИЕ ПО-
ЛУАКТИВНОЕ – см. Бомба 
самонаводящаяся. 

САМОНАВЕДЕННЯ НА-
ПІВАКТИВНЕ – див. Бомба 
самонавідна. 

САМОНЕУСТОЙЧИ-
ВОСТЬ ДЕФОРМАЦИИ 
КРЫЛА (ДИВЕРГЕНЦИЯ 
КРЫЛА) – явление неустойчи-
вости деформации крыла в пото-
ке воздуха на нек-рой опреде-
лённой скорости без возникнове-
ния колебаний. 

САМОНЕСТІЙКІСТЬ 
ДЕФОРМАЦІЇ КРИЛА (ДИ-
ВЕРГЕНЦІЯ КРИЛА) – яви-
ще нестійкості деформації кри-
ла у потоці повітря на деякій 
певній швидкості без виник-
нення коливань. 

САМОПУСК ВОЗДУШ-
НЫЙ – у-ство для запуска 
поршневого авиац. двигателя 
сжатым воздухом. С.в. состоит 
из бортового баллона со сжа-
тым до 125–150 атм. воздухом, 
распределителя воздуха, ре-
дукц. клапана, понижающего 
давление до 25–30 атм., и спец. 
клапанов, ввёрнутых по одно-
му на каждый цилиндр. Сжатый 
воздух, воздействуя на поршни, 
раскручивает коленчатый вал до 
тех пор, пока двигатель не зара-
ботает от вспышки смеси. 

САМОПУСК ПОВІТРЯ-
НИЙ – пр-рій для запуску  
поршневого авіац. двигуна 
стисненим повітрям. С.п. скла-
дається з бортового балона зі 
стисненим до 125–150 атм. 
повітрям, розподільника повіт-
ря, редукц. клапана, що знижує 
тиск до 25–30 атм., і спец. кла-
панів, укручених по одному на 
кожний циліндр. Стиснене 
повітря, впливаючи на поршні, 
розкручує колінчастий вал 
доти, доки двигун не запрацює 
від спалаху суміші. 

САМОПУСК РУЧНОЙ – 
приводное у-ство для провора-
чивания двигателя от руки с 
целью запуска. С.р. наз. также 
ручным стартером. 

САМОПУСК РУЧНИЙ – 
привідний пр-рій для прокру-
чування двигуна від руки з 
метою запуску. С.р. наз. також 
ручним стартером. 

САМОПУСК ЭЛЕКТРО-
ИНЕРЦИОННЫЙ – механизм 
запуска авиац. двигателя с 
инерционным маховиком, при-
водимый в движение электро-
двигателем. 

САМОПУСК ЕЛЕКТРО-
ІНЕРЦІЙНИЙ – механізм 
запуску авіац. двигуна з інер-
ційним маховиком, що приво-
диться в рух електродвигуном. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ 

ПОИСК («СВОБОДНАЯ ОХО-
ТА») – способ действий оди-
ночного самолёта (подразделе-
ния) для обнаружения и уничто-
жения самолётов (вертолётов) 
противника в воздухе или важ-
ных наземных объектов в опред. 
р-не самостоятельного поиска. 

САМОСТІЙНИЙ ПО-
ШУК («ВІЛЬНЕ ПОЛЮ-
ВАННЯ») – спосіб дій оди-
ночного літака (підрозділу) для 
виявлення та знищення літаків 
(вертольотів) противника у 
повітрі або важливих наземних 
об’єктів у визнач. р-ні самос-
тійного пошуку. 

САНКЦИЯ, -и, ж. – мера 
воздействия экономич., дипло-
матического, военного и иного 
х-ра, примен. к государству в слу-
чае нарушения им норм меж-
дународного права или своих 
международных обязательств. 

САНКЦІЯ, -ї, ж. – захід 
впливу економіч., дипломатич-
ного, військового й ін. х-ру, що 
застосов. до держави у разі 
порушення нею норм міжна-
родного права або своїх міжна-
родних зобов’язань. 

САТЕЛЛИТ, -а, м. – зубча-
тое колесо с движущейся гео-
метрич. осью в планетарном 
механизме. 

САТЕЛІТ, -а, ч. – зубчасте 
колесо з рухомою геометрич. 
віссю в планетарному механізмі. 

СБЛИЖЕНИЕ САМОЛЁ-
ТОВ – манёвр для выхода само-
лёта (группы самолётов) на дис-
танцию начала атаки. С.с. воз-
можно на параллельных курсах 
(встреча и догон), на пересе-
кающихся курсах и по кривой 
погони. 

ЗБЛИЖЕННЯ ЛІТАКІВ – 
маневр для виходу літака (гру-
пи літаків) на дистанцію по-
чатку атаки.  

З.л. можливе на паралель-
них курсах (зустріч і наздога-
няння), на перетинних курсах 
та по кривій погоні. 

СБОРКА ПРОМЕЖУ-
ТОЧНАЯ – сборка отдельных 
агрегатов и частей конструк-
ции из входящих в них деталей 
с целью облегчения и упроще-
ния окончательной сборки. 
С.п. наз. также агрегатной 
сборкой. 

СКЛАДАННЯ ПРОМІЖ-
НЕ – складання окремих агре-
гатів і частин конструкції та 
деталей, з яких вони склада-
ються, для полегшення і спро-
щення остаточного складання. 
С.п. наз. також агрегатним 
складанням. 

СВЕЧА ЗАПАЛЬНАЯ – 
у-ство для получения электрич. 

СВІЧКА ЗАПАЛЬНА –  
пр-рій для одержання елект-
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разряда в виде искры, воспла-
меняющей топливо (горючую 
смесь) в камере сгорания. С.з. 
широко примен. в авиац., ав-
томобильных и др. двигателях 
лёгкого топлива при запуске и 
во время установившейся ра-
боты, в авиац., ГТД и нек-рых 
жидкостных ракетных двигате-
лях – при запуске с.з. примен. 
также в бескомпрессорных пря-
моточных и пульсирующих ВРД.

рич. розряду у вигляді іскри, 
що запалює паливо (горючу 
суміш) у камері згоряння. С.з. 
широко застосов. в авіац., ав-
томобільних й ін. двигунах 
легкого пального при запуску і 
під час усталеної роботи, в 
авіац., ГТД і деяких рідинних 
ракетних двигунах – під час 
запуску с.з. застосов. також у 
безкомпресорних прямостру-
минних і пульсуючих ПРД. 

СВЕЧИ ЭКРАНИРОВАН-
НЫЕ – свечи для авиац. двига-
телей, по своей конструкции не 
создающие радиопомех. 

СВІЧКИ ЕКРАНОВАНІ – 
свічки для авіац. двигунів, що 
за своєю конструкцією не ство-
рюють радіоперешкод. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ИН-
СПЕКТОРСКОЕ – документ 
для списания и снятия с учёта 
самолётов, вертолётов, планё-
ров, авиац. двигателей и др. 
мат. средств, негодных для 
дальнейшей эксплуатации, не 
подлежащих ремонту и уста-
ревших типов. Все виды авиац. 
техники, подлежащие списа-
нию и снятию с учёта, м. б. 
уничтожены, разобраны на 
запасные части или использ. в 
качестве учебных пособий 
только после получения с.и. 
или утверждения технич. акта 
на списание. С.и. составляется 
на основании технич. акта и 
решения должностных лиц. 

СВІДОЦТВО ІНСПЕК-
ТОРСЬКЕ – документ для 
списання та зняття з обліку 
літаків, вертольотів, планерів, 
авіац. двигунів та ін. мат. засо-
бів, непридатних для подаль-
шої експлуатації, що не підля-
гають ремонту і застарілих 
типів. Усі види авіац. техніки, 
що підлягають списанню та 
зняттю з обліку, м. б. знищені, 
розібрані на запасні частини 
або використ. як навчальні 
посібники лише після отри-
мання с.і. або затвердження 
техніч. акта на списання. С.і. 
складається на підставі техніч. 
акта та рішення посадових 
осіб. 

СВОДКА ЛОБОВЫХ СОП-
РОТИВЛЕНИЙ – табл. лобо-
вых сопротивлений всех частей 

ЗВЕДЕННЯ ЛОБОВИХ 
ОПОРІВ – табл. лобових опо-
рів усіх частин літака.  
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самолёта. С.л.с. составляется 
при выполнении аэродинамич. 
расчёта самолёта для опред. 
коэфф. миним. лобового сопро-
тивления всего самолёта см. 
Расчёт аэродинамический.  

З.л.о. складається при вико-
нанні аеродинаміч. розрахунку 
літака для визнач. коеф. мінім. 
лобового опору всього літака 
див. Розрахунок аеродина-
мічний. 

СВЯЗЬ ОБРАТНАЯ – 
у-ство автопилота, предназнач. 
для согласования угла откло-
нения руля с величиной откло-
нения самолёта от заданного 
положения. С.о. м. б. жёсткой 
и эластичной или скоростной.  

ЗВ’ЯЗОК ЗВОРОТНИЙ – 
прилад автопілота, признач. 
для узгодження кута відхилен-
ня руля з величиною відхилен-
ня літака від заданого поло-
ження. З.з. м. б. жорстким і 
еластичним або швидкісним. 

СГОРАНИЕ НЕПОЛНОЕ – 
сгорание топлива, в результате 
к-рого углерод топлива не пол-
ностью превращается в угле-
кислый газ или соответственно 
водород не полностью превра-
щается в воду (пары воды). 
Содержащиеся в топливе др. 
элементы при неполном сгора-
нии его могут остаться в сво-
бодном состоянии или превра-
щаться в соответств. окислы. 
Определение термина с.н. 
здесь дано применительно к 
углеводородным топливам, 
широко примен. в поршневых 
двигателях внутреннего сгора-
ния, ГТД и прямоточных ВРД. 

ЗГОРЯННЯ НЕПОВНЕ – 
згоряння палива, у результаті 
якого вуглець палива не пов-
ністю перетворюється на вуг-
лекислий газ або відповідно 
водень не повністю перетво-
рюється на воду (пари води). 
Ін. елементи, що є складовими 
палива, при неповному його 
згорянні можуть залишатися у 
вільному стані або перетворю-
ватися на відповідні окисли. 
Визнач. терміна з.н. тут вико-
ристано щодо вуглеводневих 
палив, які широко застосов. в 
поршневих двигунах внутріш-
нього згоряння, ГТД і прямо-
струминних ПРД. 

СГОРАНИЕ ПОЛНОЕ – 
сгорание топлива, в результате 
к-рого углерод топлива пре-
вращается целиком в углекис-
лый газ, а водород – в воду 
(пары воды). Содержащиеся в 
топливе др. элементы при пол-

ЗГОРЯННЯ ПОВНЕ – зго-
ряння палива, у результаті яко-
го вуглець палива перетворю-
ється повністю на вуглекислий 
газ, а водень – на воду (пари 
води). Ін. елементи, що є скла-
довими палива, при повному 
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ном его сгорании превращают-
ся в соответств. окислы или 
остаются в свободном состоя-
нии. Опред. термина с.п. здесь 
дано применительно к углево-
дородному топливу, широко 
примен. в поршневых двигате-
лях внутреннего сгорания ГТД 
и прямоточных ВРД. 

його згорянні перетворюються 
на відповідні окисли або зали-
шаються у вільному стані. Ви-
знач. терміна з.п. тут викорис-
тано до вуглеводневого палива, 
яке широко застосов. в порш-
невих двигунах внутрішнього 
згоряння, ГТД і прямостру-
минних ПРД. 

СДУВАНИЕ ПОГРА-
НИЧНОГО СЛОЯ – способ 
управления пограничным сло-
ем крыла. Для с.п.с. воздух 
подаётся от компрессора через 
щели, располож. на верхней 
поверхности крыла, около пе-
редней кромки и закрылка. 
В результате сдувания увели-
чивается скорость (кинетич. 
энергия) в пограничном слое, 
достигается плавность обтека-
ния крыла до больших углов 
атаки и вследствие этого уве-
личение макс. величины 
коэфф. подъёмной силы крыла. 

ЗДУВАННЯ ПРИМЕЖО-
ВОГО ШАРУ – спосіб керу-
вання примежовим шаром кри-
ла. Для з.п.ш. повітря подаєть-
ся від компресора через щіли-
ни, розташов. на верхній по-
верхні крила, біля переднього 
ребра і закрилка. У результаті 
здування збільшується швид-
кість (кінетич. енергія) в при-
межовому шарі, досягається 
плавність обтікання крила до 
великих кутів атаки і внаслідок 
цього збільшення макс. вели-
чини коеф. піднімальної сили 
крила. 

СЕКТОР ОБСТРЕЛА СА-
МОЛЁТА – области, простре-
ливаемые арт. у-ками самолёта. 
Графич. изображение с.о.с. 
хар-ет обороноспособность са-
молёта от атак истребителей. 

СЕКТОР ОБСТРІЛУ ЛІ-
ТАКА – області, що прострі-
люються арт. у-ками літака. 
Графіч. зображення с.о.л. хар-
зує обороноздатність літака від 
нападів винищувачів. 

СЕРВОКОМПЕНСАЦИЯ, 
-и, ж. – аэродинамич. компен-
сация рулей см., образованная 
частью их поверхности у зад-
ней кромки или спец. профи-
лированной пластинкой (т. н. 
флеттнером), отклоняющейся в 

СЕРВОКОМПЕНСАЦІЯ,  
-ї, ж. – аеродинаміч. компен-
сація рулів див., утворена час-
тиною його поверхні біля зад-
ньої кромки чи спец. профільо-
ваною пластинкою (т. зв. флет-
нером), яка відхиляється за-
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зависимости от отклонения руля 
при помощи тяги, соединённой 
с неподвижной частью опере-
ния (килем или стабилизатором). 

лежно від відхилення руля за 
допомогою тяги, з’єднаної з 
нерухомою частиною оперення 
(кілем або стабілізатором). 

СЕРВОМЕХАНИЗМ, -а, м. – 
силовое исполнительное у-ство 
в системе автоматич. регули-
рования у-ки, машины, аппара-
та, действующее за счёт энер-
гии вспомогательного источ-
ника в зависимости от величи-
ны отклонения регулируемого 
параметра и от заданного его 
значения. С. представ. собой 
механич., пневматич., гидрав-
лич. или электрич. у-ство, к-рое 
имеет широкое применен. в 
автоматич. приборах оборудо-
вания современных самолётов. 

СЕРВОМЕХАНІЗМ, -у, ч. – 
силовий виконавчий пр-рій у 
системі автоматич. регулюван-
ня у-ки, машини, апарата, що 
діє за рахунок енергії допо-
міжного джерела залежно від 
величини відхилення регульо-
ваного параметра і від заданого 
його значення.  

С. є механічн., пневматич., 
гідравліч. чи електрич. пр-
роєм, що широко застосов. в 
автоматич. приладах облад-
нання сучасних літаків. 

СЕРВОРУЛЬ, -я, м. – см. 
РУЛЬ ВСПОМОГАТЕЛЬ-
НЫЙ. 

СЕРВОРУЛЬ, -я, ч. – див. 
РУЛЬ ДОПОМІЖНИЙ. 

СЕРИЯ, -и, ж. – ряд бомб 
(или залпов), последовательно 
сбрасываемых с самолёта через 
нек-рые промежутки времени, 
обычно равные между собой. 

СЕРІЯ, -ї, ж. – ряд бомб 
(або залпів), що послідовно 
скидаються з літака через певні 
проміжки часу, здебільшого 
однакові. 

СЕРИЯ ВОЙСКОВАЯ – 
серия экземпляров изделия, 
след. непосредственно за го-
ловными экземплярами и слу-
жащая для проверки машины в 
условиях эксплуатации. 

СЕРІЯ ВІЙСЬКОВА – се-
рія екземплярів виробу, що йде 
безпосередньо за головними 
екземплярами і слугує для пе-
ревірки машини в умовах екс-
плуатації. 

СЕРИЯ ПРОФИЛЕЙ – се-
мейство профилей, очертания 
к-рых построены по одному и 
тому же закону. Профили дан-
ной серии отличаются друг от 
друга в большинстве случаев 

СЕРІЯ ПРОФІЛІВ – ряд 
профілів, обриси яких побудо-
вані за одним законом.  

Профілі даної серії відріз-
няються один від одного зде-
більшого лише одним геомет-



Російсько-український авіаційний військовий словник 

 319

одним геометрич. параметром, 
напр., относительной толщиной. 

рич. параметром, напр., від-
носною товщиною. 

СЕТКА ПОЛИГОННАЯ – 
см. Планшет полигонный. 

СІТКА ПОЛІГОННА – 
див. Планшет полігонний. 

СЕТКА ПРИЦЕЛА – плос-
копараллельная или сферич. 
пластинка, на поверхности к-рой 
имеется визирный перекрест и 
шкалы, необходимые для при-
целивания. Шкалы на сетке 
делаются в виде углублений на 
её поверхности, поэтому при 
прохождении света через плас-
тинку в местах засечек лучи 
рассеиваются и засечки выде-
ляются в виде тёмных линий. 
Ночью сетка освещается так, 
что почти все лучи, попадаю-
щие на сетку, отражаются от 
полированных граней по зако-
ну полного отражения. Поэто-
му при наблюдении в прицеле 
сетка кажется самосветящейся. 

СІТКА ПРИЦІЛУ – плос-
копаралельна або сферич.  
пластинка, на поверхні якої є 
візирне перехрестя і шкали, 
необхідні для прицілювання. 
Шкали на сітці робляться у 
вигляді заглиблень на її по- 
верхні, тому при проходженні 
світла через пластинку в міс-
цях засічок промені розсію-
ються і засічки виділяються у 
вигляді темних ліній. Уночі 
сітка освітлюється так, що 
майже всі промені, які потрап-
ляють на сітку, відбиваються 
від полірованих граней за за-
коном повного відбиття. Тому 
при спостереженні в прицілі 
сітка здається самосвітною.  

СИЛОВОЙ ШПАНГОУТ – 
усиленный шпангоут фюзеля-
жа, гондолы, лодки, поплавка, 
несущий на себе узлы крепле-
ния др. частей или агрегатов. 

СИЛОВИЙ ШПАНГОУТ – 
посилений шпангоут фюзеля-
жу, гондоли, човна, поплавка, 
що несе на собі вузли кріплен-
ня ін. частин або агрегатів. 

СИЛЫ БЫСТРОГО РАЗ-
ВЁРТЫВАНИЯ (СИЛЫ БЫСТ-
РОГО РЕАГИРОВАНИЯ) – 
спец. подготовленные в нац. и 
объединённых вооружённых си-
лах НАТО формирования, пред-
назнач. для экстренного использ. 
в стратегически важных р-нах 
мира в случае возникновения 
там кризисных ситуаций. 

СИЛИ ШВИДКОГО РОЗ-
ГОРТАННЯ (СИЛИ ШВИД-
КОГО РЕАГУВАННЯ) – 
спец. підготовлені у нац. і 
об’єднаних ЗС країн НАТО 
формування, призначені для 
екстреного використ. у страте-
гічно важливих р-нах світу в 
разі виникнення там кризових 
ситуацій. 
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СИЛЫ И СРЕДСТВА – 
личный состав и вооружение 
подразделений, частей, соеди-
нений и объединений, предна-
знач. для ведения и обеспеч. 
боевых действий. 

СИЛИ І ЗАСОБИ – особо-
вий склад і озброєння підрозді-
лів, частин, з’єднань і об’єд-
нань, признач. для ведення та 
забезпеч. бойових дій. 

СИЛЫ И СРЕДСТВА 
ПОДДЕРЖКИ – подразделе-
ния, части (корабли), соедине-
ния, предназнач. старшим на-
чальником для выполнения бое-
вых задач в интересах тех под-
разделений (частей, соединений, 
объединений), к-рые решают ос-
новные задачи в бою (операции). 

СИЛИ І ЗАСОБИ ПІД-
ТРИМКИ – підрозділи, части-
ни (кораблі), з’єднання, при-
знач. старшим начальником 
для виконання бойових завдань 
в інтересах тих підрозділів 
(частин, з’єднань, об’єднань), 
які вирішують основні завдан-
ня у бою (операції). 

СИЛЫ ОБЩЕГО НАЗ-
НАЧЕНИЯ – часть вооружён-
ных сил США и нек-рых др. 
государств, к-рая предназнач. 
для ведения ограниченной вой-
ны без примен. и с примен. 
тактич. ядерного оружия, а так-
же для ведения военных дейст-
вий на континентальных и 
морских театрах военных дей-
ствий в общей ядерной войне 
вместе со стратегич. силами. 

СИЛИ ЗАГАЛЬНОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ – частина 
збройних сил США і деяких ін. 
держав, признач. для ведення 
обмеженої війни без застосув. і 
з застосув. тактич. ядерної 
зброї, а також для ведення во-
єнних дій на континентальних і 
морських театрах воєнних дій 
у загальній ядерній війні разом 
зі стратегіч. силами.  

СИЛЫ ПОДДЕРЖКИ – 
1. Подразделения, части, соеди-
нения вооружённых сил, родов 
войск и спец. войск, к-рые на-
ходятся в непосредственном 
подчинении старшего началь-
ника и предназнач. для усиле-
ния общевойсковых подразде-
лений, частей. 2. Общевойско-
вые части 2-го эшелона, к-рые 
выполн. в наступлении задачи 

СИЛИ ПІДТРИМКИ – 
1. Підрозділи, частини, з’єд-
нання ЗС, родів військ і спец. 
військ, які перебувають у без-
посередньому підпорядкуванні 
старшого начальника і призна-
чені для підсилення загально-
військових підрозділів, частин. 
2. Загально-військові частини 
2-го ешелону, які викон. у нас-
тупі завдання щодо нарощу-
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по наращиванию усилий час-
тей 1-го эшелона. 

вання зусиль частин 1-го  
ешелону. 

СИЛЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ОПЕРАЦИЙ – спец. создан-
ные, обученные и оснащённые 
формирования видов вооружён-
ных сил ряда государств, к-рые 
предназнач. для ведения ди-
версионно-разведывательных и 
террористических действий, ор-
ганизации повстанческой дея-
тельности, пропаганды и под-
рывных действий на иностран-
ной территории или в тылу 
противника, ведения психоло-
гич. войны. 

СИЛИ СПЕЦІАЛЬНИХ 
ОПЕРАЦІЙ – спец. створені, 
навчені та оснащені формуван-
ня видів ЗС низки держав, які 
призначені для ведення дивер-
сійно-розвідувальних і теро-
ристичних дій, організації  
повстанської діяльності, пропа-
ганди і підривних дій на іно-
земній території або в тилу 
противника, ведення психоло-
гіч. війни. 

СИСТЕМА ВОЕННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ – совокуп-
ность органов военного управ-
ления вуза и военных учебных 
подразделений вузов, к-рые 
осущ. подготовку, переподго-
товку и повышение квалифи-
кации военных специалистов и 
резервистов для ВСУ. 

СИСТЕМА ВІЙСЬКОВОЇ 
ОСВІТИ – сукупність органів 
військового керування ВНЗ і 
військових навчальних підроз-
ділів ВНЗ, що здійсн. підготов-
ку, перепідготовку та підви-
щення кваліфікації військових 
фахівців і резервістів для ЗСУ.  

СИСТЕМА ВОЕННОЙ 
СВЯЗИ – совокупность взаимо-
связанных и согласованных по 
задачам сетей (систем), узлов, 
линий и средств связи и авто-
матизации различного назнач. 
для обмена сообщениями в 
системе управления войсками 
(силами) в операции (бою) и их 
повседневной деятельности. 

СИСТЕМА ВІЙСЬКОВО-
ГО ЗВ’ЯЗКУ – сукупність вза-
ємозв’язаних і узгоджених за 
завданнями мереж (систем), вуз-
лів, ліній та засобів зв’язку й 
автоматизації різного признач. 
для обміну повідомленнями у 
системі керування військами 
(силами) в операції (бою) та їх 
повсякденній діяльності.  

СИСТЕМА ДРЕНАЖА – 
трубопроводы с бачками, кла-
панами и др. элементами, слу-

СИСТЕМА ДРЕНАЖУ – 
трубопроводи з бачками, кла-
панами та ін. елементами, що 
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жащие для сообщения к-л 
внутренних объёмов (напр., 
баков, картеров) с атмосферой 
и для обеспеч. в них заданного 
давления. 

слугують для сполучення будь-
яких внутрішніх місткостей 
(напр., баків, картерів) з атмо-
сферою і для забезпеч. в них 
заданого тиску. 

СИСТЕМА ДРЕНАЖНО-
ВОДОСТОЧНАЯ – комплекс 
сооружений, примен. для за-
щиты территории аэродрома и 
искусственных покрытий от 
притока вод с соседних водо-
сборников, сбора воды с искус-
ственных покрытий, замкну-
тых понижений или безуклон-
ных участков грунтовых ВПП 
и отвода их за приделы аэро-
дрома, а также для отвода из 
оснований искусственных по-
крытий избытка влаги, накап-
ливающейся после оттаивания 
грунта и дождей и при пониже-
нии уровня грунтовых вод. 
С.д.-в. включает осушители, 
собиратели, коллекторы, смот-
ровые, дождеприёмные, таль-
вежные колодцы, открытые 
лотки, устьевые сооружения и 
открытые канавы. 

СИСТЕМА ДРЕНАЖНО-
ВОДОСТІЧНА – комплекс 
споруд, який застосов. для за-
хисту території аеродрому і 
штучних покриттів від при-
пливу вод з сусідніх водозбір-
ників, збирання води зі штуч-
них покриттів, замкнених зни-
жень або безпохилих відрізків 
ґрунтових ЗПС і відведення їх 
за межі аеродрому, а також для 
відведення з основи штучних 
покриттів надлишку вологи, 
що накопичується після 
відтанення ґрунту і дощів і при 
зниженні рівня ґрунтових вод. 
До складу с.д.-в. входять осу-
шувачі, збирачі, колектори, 
оглядові, дощоприймальні, 
тальвежні колодязі, відкриті 
лотки, гирлові споруди та від-
криті канави. 

СИСТЕМА ЖИДКОСТ-
НОГО ОХЛАЖДЕНИЯ – 
совокупность деталей и агрега-
тов, обеспеч. охлаждение 
авиац. двигателя. В с.ж.о. теп-
ло отводится от авиац. двига-
теля жидкостью (водой, топли-
вом, антифризом), циркули-
рующей по системе. 

 

СИСТЕМА РІДИННОГО 
ОХОЛОДЖЕННЯ – сукуп-
ність деталей і агрегатів, які 
забезпеч. охолодження авіац. 
двигуна. У с.р.о. тепло відво-
диться від авіац. двигуна ріди-
ною (водою, паливом, анти-
фризом), що циркулює сис-
темою. 
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СИСТЕМА ЗАГРАЖДЕ-
НИЙ – совокупность различных 
заграждений, к-рые создаются 
в обороне по единому плану. 

СИСТЕМА ЗАГОРО-
ДЖЕНЬ – сукупність різних 
загороджень, які створюються 
в обороні за єдиним планом. 

СИСТЕМА ЗАЛИВКИ 
ДВИГАТЕЛЯ – у-ство для 
впрыска лёгкого топлива в 
цилиндры или патрубки порш-
невого двигателя для облегче-
ния его запуска. 

СИСТЕМА ЗАЛИВКИ 
ДВИГУНА – пр-рій для впор-
скування легкого палива в ци-
ліндри або патрубки поршне-
вого двигуна для полегшення 
його запуску. 

СИСТЕМА ЗАПРАВКИ 
ТОПЛИВОМ – система само-
лёта, состоящая из связанных 
между собой трубопроводов, 
клапанов и др. у-ств, через 
к-рую производ. заправка ба-
ков самолёта топливом на зем-
ле или в полёте. 

СИСТЕМА ЗАПРАВКИ 
ПАЛИВОМ – система літака, 
що складається зі зв’язаних 
між собою трубопроводів, кла-
панів та ін. пр-роїв, через яку 
здійсн. заправка баків літака 
паливом на землі або в польоті. 

СИСТЕМА ЗАПУСКА – 
совокупность деталей и агрега-
тов силовой у-ки, служащей 
для запуска авиац. двигателя. 
В с.з. входят источник энергии 
для раскрутки авиац. двигателя – 
стартер см., механизм включе-
ния стартера, пусковая топлив-
ная система двигателя, пуско-
вая система зажигания, систе-
ма управления запуском. С.з. 
должна обеспеч. автономность 
запуска, т. е. запуск без при-
мен. к.-л. наземных вспомога-
тельных агрегатов. Для запуска 
поршневых авиац. двигателей 
примен. системы с электро-
инерционным стартером, акку-
мулированной энергией сжато-

СИСТЕМА ЗАПУСКУ – 
сукупність деталей і агрегатів 
силової у-ки, що слугує для 
запуску авіац. двигуна. До с.з. 
входять джерело енергії для 
розкручування авіац. двигуна – 
стартер див., механізм увім-
кнення стартера, пускова па-
ливна система двигуна, пуско-
ва система запалювання, сис-
тема керування запуском. С.з. 
повинна забезпеч. автоном-
ність запуску, тобто запуск без 
застосування будь-яких назем-
них допоміжних агрегатів. Для 
запуску поршневих авіац. дви-
гунів застосов. системи з елект-
роінерційним стартером, аку-
мульованою енергією стисне-
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го воздуха, пиротехнич. стар-
тером (пороховым). Для запус-
ка авиац. ГТД примен. системы 
с электростартерами прямого 
действия – электрич. с.з., со 
стартерами-двигателями внут-
реннего сгорания (поршневы-
ми и ГТД), с пусковыми газо-
выми трубами, приводимыми в 
действие газом или сжатым 
воздухом. 

ного повітря, піротехніч. стар-
тером (пороховим). Для запус-
ку авіац. ГТД застосов. систе-
ми з електростартерами прямої 
дії – електрич. с.з., зі стартера-
ми-двигунами внутрішнього 
згоряння (поршневими і ГТД), 
з пусковими газовими турбіна-
ми, що починають працювати 
від дії газу або стисненого  
повітря. 

СИСТЕМА ЗАПУСКА 
АВТОМАТИЧЕСКАЯ – ав-
томаты и агрегаты, действую-
щие в определённой последо-
вательности и взаимосвязи, 
обеспеч. запуск двигателя при 
нажатии одной пусковой кнопки. 

СИСТЕМА ЗАПУСКУ 
АВТОМАТИЧНА – автомати 
й агрегати, що діють у певній 
послідовності і взаємозв’язку, 
забезпеч. запуск двигуна при 
натисненні однієї пускової 
кнопки.  

СИСТЕМА ИМПУЛЬС-
НАЯ ПРИВОДНАЯ – ком-
плект радиотехнич. наземной и 
самолётной аппаратуры для вы-
вода самолётов в заданную точ-
ку. На самолёте находятся зап-
росчик и индикатор, показы-
вающий расстояние и прибл. 
направление до наземной аппа-
ратуры. Наземная часть системы 
представ. собой источник, рет-
ранслирующий импульсы са-
молётного запросчика. 

СИСТЕМА ІМПУЛЬСНА 
ПРИВІДНА – комплект радіо-
техніч. наземної і літакової 
апаратури для виведення літа-
ків у задану точку.  

На літаку містяться запиту-
вач та індикатор, що показує 
відстань та прибл. напрямок до 
наземної апаратури.  

Наземна частина системи – 
це джерело, що ретранслює 
імпульси літакового запи-
тувача. 

СИСТЕМА КИСЛОРОД-
НОГО ПИТАНИЯ – совокуп-
ность источников кислорода кис-
лород. бортовой сети, контроль-
ных приборов и кислород. при-
боров, служащих для обеспеч. 

СИСТЕМА КИСНЕВОГО 
ЖИВЛЕННЯ – сукупність 
джерел кисню киснев. бортової 
мережі, контрольних приладів і 
киснев. приладів, що слугують 
для забезпеч. людини додатко-
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человека дополнительным кис-
лородом при высотных полётах.  

вим киснем при висотних 
польотах. 

СИСТЕМА КОМПЕНСА-
ЦИИ СМЕНЫ ОБЪЁМА – 
у-ство на аэростате, обеспеч. при 
изменении объёма газа неизмен-
ность сверхдавления в мягкой 
оболочке и сохранение формы. 

СИСТЕМА КОМПЕН-
САЦІЇ ЗМІНИ ОБ’ЄМУ –  
пр-рій на аеростаті, що забез-
печ. при зміні об’єму газу не-
змінність надтиску в м’якій 
оболонці й збереження форми. 

СИСТЕМА КООРДИНАТ 
ГЕОЦЕНТРИЧЕСКАЯ – сис-
тема небесных координат, свя-
занная с центром Земли. С.к.г. 
пользуются при расчётах дви-
жения космич. аппарата в сфе-
ре действия Земли. 

СИСТЕМА КООРДИНАТ 
ГЕОЦЕНТРИЧНА – система 
небесних координат, зв’язана з 
центром Землі. С.к.г. корис-
туються при розрахунках руху 
косміч. апарата у сфері дії Землі.  

СИСТЕМА КООРДИНАТ 
ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ – систе-
ма сферич. координат для опре-
деления положения светил на 
небесной сфере относительно ис-
тинного горизонта и небесного 
меридиана. Положения светила 
в с.к.г. опред. азимутом и высо-
той светила или зенитным рас-
стоянием светила. С.к.г. связана 
с положением наблюдателя на 
земной поверхности, т. к. полю-
сом этой системы явл. зенит. 

СИСТЕМА КООРДИНАТ 
ГОРИЗОНТАЛЬНА – система 
сферич. координат для визнач. 
положення світил на небесній 
сфері відносно справжнього 
горизонту і небесного меридіа-
на. Положення світила в с.к.г. 
визнач. азимутом та висотою 
світила чи зенітною відстанню 
світила. С.к.г. зв’язана з поло-
женням спостерігача на земній 
поверхні, оскільки полюсом 
цієї системи є зеніт.  

СИСТЕМА КООРДИНАТ 
ЗЕМНАЯ – система, в к-рой 
ось Y направлена вертикально 
вверх, а оси X и Z располож. 
произвольно, но образуют с 
осью Y правую систему. С.к.з. 
примен. в аэродинамич. расчё-
те и служит для определения 
положения самолёта (модели) 
относительно Земли. 

СИСТЕМА КООРДИНАТ 
ЗЕМНА – система, у якій вісь 
Y спрямована вертикально вго-
ру, а осі X і Z розташов. до-
вільно, але утворюють із віссю 
Y праву систему.  

С.к.з. застосов. в аеродина-
міч. розрахунку і слугує для 
визнач. положення літака (мо-
делі) відносно Землі. 
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СИСТЕМА МОРАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ – совокуп-
ность функционально связан-
ных сил и средств, технологий 
и методик воздействия на соз-
нание и поведение военнослу-
жащих, защиты их психологич. 
свойств, реабилитации психо-
травмированных; обеспеч. реа-
лизацию морально-психологич. 
потенциала войск (сил) во время 
войны (военного конфликта). 

СИСТЕМА МОРАЛЬНО-
ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗА-
БЕЗПЕЧЕННЯ – сукупність 
функціонально пов’язаних сил 
і засобів, технологій і методик 
впливу на свідомість і поведін-
ку військовослужбовців, захис-
ту їх психологіч. властивостей, 
реабілітації психотравмованих; 
забезпеч. реалізацію морально-
психологіч. потенціалу військ 
(сил) під час війни (воєнного 
конфлікту). 

СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕ-
НИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ – совокуп-
ность организационных струк-
тур и сил, к-рые производят це-
ленаправленные решения и про-
водят скоординированные дей-
ствия и мероприятия по защите 
и реализации жизненно важных 
интересов человека, общества и 
государства в условиях внут-
ренних и внешних угроз. 

СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕ-
ЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
БЕЗПЕКИ – сукупність орга-
нізаційних структур та сил, які 
виробляють цілеспрямовані 
рішення та проводять скоорди-
новані дії і заходи щодо захис-
ту і реалізації життєво важли-
вих інтересів людини, суспіль-
ства і держави в умовах внут-
рішніх і зовнішніх загроз. 

СИСТЕМА ОГНЯ В ОБО-
РОНЕ – сочетание подготов-
ленного огня всех видов обыч-
ного оружия в подразделении, 
части, соединении для пораже-
ния противника перед перед-
ним краем, на флангах и в глу-
бине обороны, к-рое организо-
вано согласно замысла боя по 
единому плану с учётом х-ра 
местности и инженерных за-
граждений. 

СИСТЕМА ВОГНЮ В 
ОБОРОНІ – поєднання підго-
товленого вогню усіх видів 
звичайної зброї в підрозділі, 
частині, з’єднанні для уражен-
ня противника перед переднім 
краєм, на флангах і в глибині 
оборони, яке організоване від-
повідно до задуму бою за єди-
ним планом з урахуванням  
х-ру місцевості й інженерних 
загороджень. 

СИСТЕМА ПЕРЕЗА-
ПУСКА ГАЗОВ – у-ство для 

СИСТЕМА ПЕРЕЗАПУС-
КУ ГАЗІВ – прилад для регу-
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регулирования газовой турби-
ны путём частичного выпуска 
газов в наружную среду или в 
выходной газосборник турби-
ны, минуя сопловой аппарат и 
рабочие лопатки турбины. 

лювання газової турбіни шля-
хом часткового випуску газів у 
навколишнє середовище чи у 
вихідний газозбірник турбіни, 
минаючи сопловий апарат та 
робочі лопатки турбіни. 

СИСТЕМА ПИТАНИЯ 
ДВИГАТЕЛЯ ВОЗДУХОМ – 
совокупность деталей агрега-
тов, через к-рые проходит воз-
дух, поступающий к впускным 
органам двигателя. В с.п.д.в. 
для поршневых авиац. двигате-
лей входят всасывающие пат-
рубки, воздухозаборники, фильт-
ры, защитные сетки, у-ства для 
подогрева и охлаждения возду-
ха. В с.п.д.в. для авиац. ГТД вхо-
дят воздухозаборники, каналы 
для подвода воздуха, защитные 
сетки, у-ства для фильтрации и 
подогрева воздуха. С.п.д.в. долж-
на обеспеч. макс. использ. ско-
ростного напора, иметь миним. 
внутреннее сопротивление, рав-
номерное поле скоростей перед 
входом и миним. внешнее соп-
ротивление. С.п.д.в. наз. также 
системой всасывания. 

СИСТЕМА ЖИВЛЕННЯ 
ДВИГУНА ПОВІТРЯМ – 
сукупність деталей агрегатів, 
через які проходить повітря, 
що надходить до впускних 
органів двигуна. До с.ж.д.п. 
для поршневих авіац. двигунів 
входять всмоктувальні патруб-
ки, повітрозабирачі, фільтри, 
захисні сітки, пр-рої для підіг-
рівання і охолодження повітря. 
До с.ж.д.п. для авіац. ГТД вхо-
дять повітрозабирачі, канали 
для підведення повітря, захисні 
сітки, пр-рої для фільтрації і 
підігрівання повітря. С.ж.д.п. 
повинна забезпеч. макс. вико-
рист. швидкісного напору, ма-
ти мінім. внутрішній опір, рів-
номірне поле швидкостей пе-
ред входом і мінім. зовнішній 
опір. С.ж.д.п. наз. також сис-
темою всмоктування. 

СИСТЕМА ПИТАНИЯ 
ДВИГАТЕЛЯ ТОПЛИВОМ – 
совокупность деталей и агрега-
тов, служащих для обеспеч. 
питания двигателя топливом 
(насосы, фильтры, карбюрато-
ры, трубопроводы и др.). 
У авиац. ГТД различают пус-
ковую, основную и форсажную 

СИСТЕМА ЖИВЛЕННЯ 
ДВИГУНА ПАЛИВОМ – 
сукупність деталей та агрега-
тів, що слугують для забезпеч. 
постачання двигуна паливом 
(насоси, фільтри, карбюратори, 
трубопроводи та ін.). У авіац. 
ГТД розрізняють пускову, ос-
новну і форсажну с.ж.д.п. 
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с.п.д.т. С.п.д.т. наз. также сис-
темой топливопитания или 
топливной системой. 

С.ж.д.п. наз. також системою 
паливоживлення або паливною 
системою.  

СИСТЕМА ПОДАЧИ 
ТОПЛИВА БАЛЛОННАЯ 
(ЖИДКОСТНОГО РАКЕТ-
НОГО ДВИГАТЕЛЯ) – вы-
теснительная система подачи 
топлива жидкостного ракетно-
го двигателя с газовым акку-
мулятором давления. 

СИСТЕМА ПОДАЧІ ПА-
ЛИВА БАЛОННА (РІДИН-
НОГО РАКЕТНОГО ДВИ-
ГУНА) – витискувальна сис-
тема подачі палива рідинного 
ракетного двигуна з газовим 
акумулятором тиску. 

СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОП-
ЛИВА ВЫТЕСНИТЕЛЬНАЯ 
(ГАЗОБАЛЛОННАЯ) – сис-
тема, обеспечивающая подачу 
компонентов топлива в камеру 
жидкостного ракетного двига-
теля под действием разности 
давлений между давлением газа 
в топливных баках и давлением в 
камере двигателя. Основным эле-
ментом такой системы явл. газо-
вый аккумулятор давления, или 
газогенератор, с помощью 
к-рого создаётся необходимое дав-
ление газа в топливных баках. 

СИСТЕМА ПОДАЧІ ПА-
ЛИВА ВИТИСКУВАЛЬНА 
(ГАЗОБАЛОННА) – система, 
що забезпеч. подачу компонен-
тів палива до камери рідинного 
ракетного двигуна під дією 
різниці тисків між тиском газу 
в паливних баках і тиском у 
камері двигуна.  

Основним елементом такої 
системи є газовий акумулятор 
тиску, чи газогенератор, за 
допомогою якого створюється 
необхідний тиск газу в палив-
них баках. 

СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОП-
ЛИВА НАСОСНАЯ (ЖИД-
КОСТНОГО РАКЕТНОГО 
ДВИГАТЕЛЯ) – совокупность 
механизмов или у-ств, обеспе-
чивающих подачу компонентов 
топлива из баков в камеру жид-
костного ракетного двигателя 
при помощи насосов. При 
с.п.т.н. можно получить мень-
ший общий вес силовой у-ки, 
чем при вытеснительной систе-
ме подачи топлива. 

СИСТЕМА ПОДАЧІ ПА-
ЛИВА НАСОСНА (РІДИН-
НОГО РАКЕТНОГО ДВИ-
ГУНА) – сукупність механіз-
мів або пр-роїв, що забезпеч. 
подачу компонентів палива із 
баків до камери рідинного ра-
кетного двигуна за допомогою 
насосів.  

При с.п.п.н. можна отрима-
ти меншу загальну вагу сило-
вої у-ки ніж при витискуваль-
ній системі подачі палива. 
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СИСТЕМА ПРОГРАМ-
МНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ – 
система регулирования, изме-
няющая величину регулируе-
мого по определённому, зара-
нее заданному закону. 

СИСТЕМА ПРОГРАМ-
НОГО РЕГУЛЮВАННЯ – 
система регулювання, яка змі-
нює величину регульованого за 
певним, заздалегідь заданим 
законом. 

СИСТЕМА ПРОТИВО-
ВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ – 
организованная по единому 
замыслу и плану совокупность 
сил, средств и действий по 
защите объектов страны и во-
оружённых сил от ударов возд. 
противника. 

СИСТЕМА ПРОТИПО-
ВІТРЯНОЇ ОБОРОНИ – ор-
ганізована за єдиним замислом 
і планом сукупність сил, засо-
бів та дій із захисту об’єктів 
країни та ЗС від ударів повітр. 
противника. 

СИСТЕМА ПРОТИВО-
ТАНКОВОЙ ОБОРОНЫ – 
организованная по единому за-
мыслу совокупность сил, средств 
и их действий, направленных на 
отражение массированных атак 
танков противника, а в случае 
их прорыва вглубь обороны – 
уничтожение.  

СИСТЕМА ПРОТИТАН-
КОВОЇ ОБОРОНИ – органі-
зована за єдиним замислом 
сукупність сил, засобів та їх 
дій, спрямованих на відбиван-
ня масованих атак танків про-
тивника, а в разі їх прориву 
вглибину оборони – знищення. 

СИСТЕМА ПУСКОВАЯ 
ТОПЛИВНАЯ – система по-
дачи тепла в камеру (камеры) 
сгорания двигателя, использ. 
только при запуске. С.п.т. 
авиац. ГТД состоит из бака 
пускового топлива, устанавли-
ваемого на ЛА; пускового топ-
ливного насоса, приводимого 
во вращение электродвигателем; 
коллектора пускового топлива; 
пусковых форсунок; обратного 
клапана и фильтра. Когда пус-
ковые форсунки работают на 
основном топливе, пусковой 

СИСТЕМА ПУСКОВА 
ПАЛИВНА – система подачі 
тепла до камери (камер) зго-
ряння двигуна, використ. лише 
під час запуску. С.п.п. авіац. 
ГТД складається з бака пуско-
вого палива, встановл. на ЛА; 
пускового паливного насоса, 
що обертається за допомогою 
електродвигуна; колектора 
пускового палива; пускових 
форсунок; зворотного клапана і 
фільтра. Коли пускові форсун-
ки працюють на основному 
паливі, пусковий насос забирає 
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насос забирает топливо непо-
средственно из магистрали, под-
водящей топливо к основным 
насосам. По окончании про-
цесса запуска данная система 
автоматически выключается. 

паливо безпосередньо з магіст-
ралі, що підводить паливо до 
основних насосів.  

По закінченні процесу за-
пуску ця система автоматично 
вимикається. 

СИСТЕМА РАЗОМКНУ-
ТОГО ТИПА АВТОМАТИ-
ЧЕСКАЯ – система, процесс 
работы к-рой не зависит непо-
средственно от результата её 
действия. Примером такой 
системы может служить при-
мен. в нек-рых ТРД с форсаж-
ной камерой система автома-
тич. управления створками 
выходного сопла, открываю-
щая или закрывающая створки 
при включении или выключе-
нии форсажа. Первоначальным 
источником воздействия при 
этом явл. усилие человека, 
управляющего двигателем. 

СИСТЕМА РОЗІМКНЕ-
НОГО ТИПУ АВТОМА-
ТИЧНА – система, процес 
роботи якої не залежить безпо-
середньо від результату її дії. 

Прикладом такої системи  
м. б. застосов. в деяких ТРД з 
камерою форсажу система ав-
томатич. керування стулками 
вихідного сопла, що відчиняє 
або зачиняє стулки при ввімк-
ненні або вимкненні форсажу.  

Первинним джерелом впли-
ву при цьому є зусилля люди-
ни, що керує двигуном. 

СИСТЕМА РЕГУЛИРО-
ВАНИЯ ЗАМКНУТАЯ – сис-
тема автоматич. регулирования, 
состоящая из взаимно связан-
ных между собой регулятора и 
регулируемого объекта. В ней 
регулятор воздействует на ре-
гулируемый объект с тем, что-
бы поддержать заданную вели-
чину регулируемого параметра 
или обеспеч. его изменение по 
заданному закону, а регулируе-
мый объект, в свою очередь, воз-
действует на регулятор, приво-
дя его в действие при необхо-

СИСТЕМА РЕГУЛЮ-
ВАННЯ ЗАМКНЕНА – сис-
тема автоматич. регулювання, 
що складається зі взаємно 
зв’язаних між собою регулято-
ра і регульованого об’єкта. У ній 
регулятор впливає на регульо-
ваний об’єкт з тим, щоб під-
тримати задану величину ре-
гульованого параметра, або 
забезпеч. його зміну за заданим 
законом, а регульований 
об’єкт, своєю чергою, впливає 
на регулятор, який починає 
працювати за потреби.  
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димости. Примером с.р.з. явл. 
система, в к-рой чувствитель-
ный элемент регулятора непо-
средственно измеряет регули-
руемый параметр, сравнивает 
его с заданной величиной и 
при наличии отклонения прямо 
или через промежуточные 
у-ства регулятора вызывает 
перемещение регулирующего 
органа т. о., чтобы устранить 
появившееся отклонение. Регу-
лятор, являющийся составной 
частью с.р.з., наз. регулятором 
замкнутого цикла или просто 
замкнутым регулятором. 

Прикладом с.р.з. є система, 
у якій чутливий елемент регу-
лятора безпосередньо вимірює 
регульований параметр, порів-
нює його із заданою величи-
ною і за наявності відхилення 
прямо або через проміжні  
пр-рої регулятора спричиняє 
переміщення регулювального 
органу так, щоб усунути відхи-
лення, що з’явилося.  

Регулятор є складовою 
с.р.з., його наз. регулятором 
замкненого циклу або просто 
замкненим регулятором. 

СИСТЕМА РЕГУЛИРО-
ВАНИЯ НЕЗАМКНУТАЯ – 
система регулирования, со-
стоящая из регулируемого объ-
екта и регулятора с односто-
ронней связью между ними. 
В с.р.н. регулятор воздейству-
ет на регулируемый объект с 
тем, чтобы поддержать задан-
ную величину регулируемого 
параметра или обеспеч. его 
изменение по заданному зако-
ну. Обратная связь регулируе-
мого объекта с регулятором, 
служащая для воздействия на 
регулятор и привидения его в 
действие, отсутствует. Приме-
ром с.р.н. явл. система, в к-рой 
чувствительный элемент регу-
лятора замеряет не величину 
регулируемого параметра, а 
сами возмущающие воздейст-

СИСТЕМА РЕГУЛЮ-
ВАННЯ НЕЗАМКНЕНА – 
система регулювання, що скла-
дається з регульованого об’єк-
та і регулятора з однобічним 
зв’язком між ними.  

У с.р.н. регулятор впливає 
на регульований об’єкт, щоб 
підтримати задану величину 
регульованого параметра або 
забезпеч. його зміну за заданим 
законом.  

Зворотний зв’язок регульо-
ваного об’єкта з регулятором, 
що слугує для дії на регулятор 
і приведення його в дію, від-
сутній.  

Прикладом с.р.н. є система, 
у якій чутливий елемент регу-
лятора заміряє не величину 
регульованого параметра, а 
самі збурні діяння, і потім 
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вия, и затем прямо или через 
промежуточные у-ства воздей-
ствует на регулирующий орган 
т. о., чтобы компенсировать 
влияние возмущающих воздей-
ствий на величину регулируе-
мого параметра и поддержать 
его заданную величину. Регу-
лятор, являющийся составной 
частью с.р.н., наз. регулятором 
незамкнутого цикла, или прос-
то незамкнутым регулятором. 

прямо чи через проміжні при-
лади діє на регулювальний 
орган так, щоб компенсувати 
вплив збурних діянь на вели-
чину регульованого параметра 
і підтримати його задану вели-
чину.  

Регулятор, що є складовою 
с.р.н., наз. регулятором не-
замкненого циклу, або просто 
незамкненим регулятором. 

СИСТЕМА РЕГУЛИРО-
ВАНИЯ НЕПРЯМОГО ДЕЙ-
СТВИЯ – система регулирова-
ния, в к-рой чувствительный 
элемент автоматич. регулятора 
воздействует на регулирующий 
не прямо, а через спец. усили-
вающие и преобразующие зве-
нья, питаемые добавочным ис-
точником энергии. С.р.н.д. при-
мен. обычно в тех случаях, ког-
да энергия чувствительного эле-
мента недостаточна для пере-
движения регулирующего ор-
гана или когда нужно получить 
такие динамич. и статич. свой-
ства системы, к-рые не м. б. 
получены в системе прямого 
действия. 

СИСТЕМА РЕГУЛЮ-
ВАННЯ НЕПРЯМОЇ ДІЇ – 
система регулювання, у якій 
чутливий елемент автоматич. 
регулятора впливає на регулю-
вальний не прямо, а через спец. 
підсилювальні і перетворю-
вальні ланки, що живляться 
додатковим джерелом енергії. 

С.р.н.д. застосов. зазвичай у 
тих випадках, коли енергія 
чутливого елемента недостатня 
для пересування регулюваль-
ного органа або коли потрібно 
отримати такі динаміч. і ста-
тич. властивості системи, які 
не м. б. отримані в системі 
прямої дії. 

СИСТЕМА РЕГУЛИРО-
ВАНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙ-
СТВИЯ – система регулирова-
ния, в к-рой, чувствительный 
элемент автоматич. регулятора 
прямо воздействует на регули-
рующий орган, без привлече-

СИСТЕМА РЕГУЛЮ-
ВАННЯ ПРЯМОЇ ДІЇ – сис-
тема регулювання, у якій чут-
ливий елемент автоматич. ре-
гулятора прямо впливає на 
регулювальний орган, без до-
помоги додаткового джерела 
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ния добавочного источника 
энергии и, следовательно, без 
к.-л. промежуточных элементов. 

енергії і, отже, без будь-яких 
проміжних елементів. 

СИСТЕМА РАСПОЗНА-
ВАНИЯ САМОЛЁТОВ – ком-
плекс технич. средств и спосо-
бов для установл. государст-
венной и ведомственной собст-
венности самолётов, контроля за 
их полётами и управления возд. 
движением. Работа современ-
ной с.р.с. основывается на ра-
диолокации. С.р.с. состоит из 
у-ств, к-рые спрашивают или 
отвечают на запрос и, как пр., 
входят в состав бортовых и 
наземных РЛС. В зависимости 
от степени использ. сигналов 
РЛС различают соединённую 
с.р.с. (запрос осущ. РЛС), ав-
тономную и полуавтономную 
(смешанную). 

СИСТЕМА РОЗПІЗНА-
ВАННЯ ЛІТАКІВ – комплекс 
техніч. засобів і способів для 
встановл. державної та відом-
чої власності літаків, контролю 
за їх польотами та керування 
повітр. рухом. Робота сучасної 
с.р.л. ґрунтується на радіоло-
кації.  

С.р.л. складається з пр-роїв, 
які запитують або відповідають 
на запит і зазвичай входять до 
складу бортових і наземних 
РЛС.  

Залежно від ступеня вико-
рист. сигналів РЛС розрізню-
ють сполучену с.р.л. (запит 
здійсн. РЛС), автономну та 
напівавтономну (змішану). 

СИСТЕМА СМАЗКИ 
ДВИГАТЕЛЯ КОРОТКО-
ЗАМКНУТАЯ – система смаз-
ки двигателя, в к-рой масло 
циркулирует по замкнутому 
контуру, минуя масляный бак 
ЛА. Масло, находящееся в 
баке, непрерывно пополняет 
убыль его в системе в процессе 
работы двигателя. В этой сис-
теме, кроме нагнетательного и 
откачивающего масляных на-
сосов см., использ. также насос 
подпитки, назнач. к-рого сос-
тоит в том, чтобы компенсиро-
вать убыль масла в системе по 

СИСТЕМА МАЩЕННЯ 
ДВИГУНА КОРОТКОЗАМ-
КНЕНА – система мащення 
двигуна, у якій масло цирку-
лює по замкненому контуру, 
обминаючи масляний бак ЛА. 
Масло, що міститься в баку, 
безперервно поповнює змен-
шення його в системі у процесі 
роботи двигуна. У цій системі, 
крім нагнітального і відкачу-
вального масляних насосів 
див., використ. також насос 
підживлення, признач. якого 
полягає в тому, щоб компенсу-
вати зменшення масла в систе-
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мере его расходования двига-
телем путём подачи масла из 
масляного бака. Насос подпит-
ки служит также и для перво-
начального заполнения систе-
мы маслом.  

мі у міру його витрачання дви-
гуном шляхом подачі масла з 
масляного бака. Насос піджив-
лення слугує також і для по-
чаткового заповнення системи  
маслом.  

СИСТЕМА СМАЗКИ 
ДВИГАТЕЛЯ НЕЗАМКНУ-
ТАЯ – система смазки двига-
теля ЛА, в к-рой масло после 
однократного использ. выбра-
сывается в атмосферу 

СИСТЕМА МАЩЕННЯ 
ДВИГУНА НЕЗАМКНЕНА – 
система мащення двигуна ЛА, 
у якій масло після одноразово-
го використ. викидається в 
атмосферу. 

СИСТЕМА СЧИСЛЕНИЯ 
ПУТИ – система управления 
полётом управляемых средств 
поражения, предназнач. для вы-
вода их в заданную точку отно-
сительно цели. Различают инер-
циальные, скоростные, астроном. 
и комбинир. с.с.п. Основными 
элементами таких систем явл. 
датчики, координаторы и интег-
раторы. Примен. система для 
вывода баллистич. и крылатых 
ракет в заданную точку взрыва.

СИСТЕМА ЗЧИСЛЕННЯ 
ШЛЯХУ – система керування 
польотом керованих засобів 
ураження, признач. для виве-
дення їх у задану точку щодо 
цілі. Розрізняють інерціальні, 
швидкісні, астроном. та комбі-
нов. с.з.ш. Основними елемен-
тами таких систем є датчики, 
координатори та інтегратори. 
Застосов. система для виведен-
ня балістич. і крилатих ракет у 
задану точку вибуху. 

СИСТЕМА «ТАНДЕМ» – 
система аэростатного заграж-
дения, состоящая из двух аэро-
статов (верхнего и нижнего), 
поднимающихся в воздух на 
одном привязном тросе. С.«т.» 
предназнач. для увеличения 
высоты заграждения. 

СИСТЕМА «ТАНДЕМ» – 
система аеростатного загоро-
дження, що складається з двох 
аеростатів (верхнього та ниж-
нього), які піднімаються в повіт-
ря на одному прив’язному тросі. 
С.«т.» признач. для збільшення 
висоти загородження. 

СИСТЕМА ТОРМОЗНАЯ – 
совокупность у-ств, сокращаю-
щих пробег самолёта или огра-
ничивающих скорость пикиро-
вания (аэродинамич. тормоза). 

СИСТЕМА ГАЛЬМІВНА – 
сукупність пр-роїв, що скоро-
чують пробіг літака або обме-
жують швидкість пікірування 
(аеродинаміч. гальма). У сучас-
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У современных скоростных са-
молётов колёса шасси делают-
ся тормозными; работа тормо-
зов основана на использ. сил 
трения соприкасающихся меж-
ду собой деталей колёс. К с.т. от-
носится и тормозной парашют. 

них швидкісних літаків колеса 
шасі робляться гальмівними; 
робота гальм ґрунтується на 
використ. сил тертя стичних 
між собою деталей коліс. До 
с.г. належить і гальмівний  
парашут. 

СИСТЕМА ТЫЛОВОГО 
ОБЕСПЕПЕЧЕНИЯ – сово-
купность взаимосвязанных сил 
и средств тыла и определённый 
порядок выполнения меро-
приятий по тыловому обеспеч. 
войск (сил). 

СИСТЕМА ТИЛОВОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ – сукуп-
ність взаємозв’язаних сил і 
засобів тилу та визначений 
порядок виконання заходів з 
тилового забезпеч. військ 
(сил). 

СИСТЕМА УПРАВЛЕ-
НИЯ ВОЙСКАМИ – сово-
купность функционально и 
иерархически связанных пунк-
тов и средств управления, на 
основе данных о состоянии 
своих войск, противника и 
среды производящая нужную 
для управления (командную) 
информацию, к-рая доводится 
до войск (сил) и обеспеч. вы-
полнение поставленных задач. 

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ 
ВІЙСЬКАМИ – сукупність 
функціонально та ієрархічно 
пов’язаних пунктів і засобів 
керування, яка на основі даних 
про стан своїх військ, против-
ника і середовища виробляє 
потрібну для керування (ко-
мандну) інформацію, що дово-
диться до військ (сил) і забез-
печ. виконання поставлених 
завдань. 

СИСТЕМА УПРАВЛЕ-
НИЯ ОБЪЕДИНЁННАЯ – 
система управления двигате-
лем, в к-рой перестановка двух 
или нескольких органов управ-
ления осущ. перемещением 
единого рычага, напр., система 
«винт-газ» поршневого или 
ТВД авиац. двигателя. 

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ 
ОБ’ЄДНАНА – система керу-
вання двигуном, у якій пере-
становка двох або декількох 
органів керування здійсн. пе-
реміщенням єдиного важеля, 
напр., система «гвинт-газ»  
поршневого або ТГД авіац. 
двигуна. 

СИСТЕМА ФОРСАЖ-
НАЯ ТОПЛИВНАЯ – система 
подачи топлива в форсажную 

СИСТЕМА ФОРСАЖНА 
ПАЛИВНА – система подачі 
палива до форсажної камери 
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камеру ТРД при включении 
форсажа и при работе двигате-
ля с включённой форсажной 
камерой. Основными элемен-
тами с.ф.т. явл. форсажный 
топливный насос, форсунки, а 
также у-ства для регулирова-
ния подачи топлива в форсаж-
ную камеру через форсунки. 

ТРД при ввімкненні форсажу і 
під час роботи двигуна з  
увімкненою форсажною каме-
рою. Основними елементами 
с.ф.п. є форсажний паливний 
насос, форсунки, а також  
пр-рої для регулювання подачі 
палива до форсажної камери 
через форсунки. 

СИСТЕМА ЦЕНТРАЛИ-
ЗОВАННОГО УПРАВЛЕ-
НИЯ – вид системы управле-
ния, к-рая обеспеч. доведение 
боевых приказов, распоряжений, 
сигналов и команд циркулярно, 
циркулярно-избирательно или 
избирательно из центральных 
(запасных центральных) команд-
ных пунктов до подчинённых 
войск (сил), а также получения 
соответств. подтверждений и до-
несений непосредственно от них. 

СИСТЕМА ЦЕНТРАЛІ-
ЗОВАНОГО КЕРУВАННЯ – 
вид системи керування, яка 
забезпеч. доведення бойових 
наказів, розпоряджень, сигна-
лів і команд циркулярно, цир-
кулярно-вибірково чи вибірко-
во з центральних (запасних 
центральних) командних пунк-
тів до підпорядкованих військ 
(сил), а також отримання від-
повідн. підтверджень та доне-
сень безпосередньо від них. 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ 
БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ – раз-
новидность боевых действий 
войск (сил), к-рая примен. в про-
межутках между операциями, 
к-рые провод. частями (соеди-
нениями, объединениями) СВ, 
ВС и ВМС с целью непосредст-
венного воздействия на про-
тивника, сковывания его дейст-
вий, причинения ему потерь и 
создания благоприятных усло-
вий для действий своих войск. 

СИСТЕМАТИЧНІ БО-
ЙОВІ ДІЇ – різновид бойових 
дій військ (сил), який застосов. 
у проміжках між операціями, 
що провод. частинами (з’єд-
наннями, об’єднаннями) СВ, 
ПС і ВМС для безпосереднього 
впливу на противника, скову-
вання його дій, завдання йому 
втрат і створення сприятливих 
умов для дій своїх військ. 

СИСТЕМЫ КОМП-
ЛЕКСНОЙ НАВИГАЦИИ – 
бомбардировоч. спец. у-ства, 

СИСТЕМИ КОМПЛЕКС-
НОЇ НАВІГАЦІЇ – бомбардув. 
спец. пр-рої, признач. для ав-
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предназнач. для автоматич. 
решения задач самолётовожде-
ния и бомбометания в полёте. 
Такие системы включают ряд 
навигац. приборов и радиотех-
нич. у-ств (курсовую систему, 
центральный датчик высоты и 
скорости полёта, автопилот, 
панорамную радиолокац. стан-
цию, приборы, основанные на 
эффекте Доплера, угломерно-
дальномерную радионавигац. 
систему, автоматич. астроком-
пас и др.), объединённых еди-
ным вычислительным у-ством. 

томатич. вирішення завдань 
літаководіння і бомбометання в 
польоті. До складу таких сис-
тем входить низка навігац. 
приладів і радіотехніч. засобів 
(курсова система, центральний 
датчик висоти і швидкості 
польоту, автопілот, панорамна 
радіолокац. станція, прилади, 
дія яких ґрунтується на ефекті 
Доплера, кутомірно-далеко-
мірна радіонавігац. система, 
автоматич. астрокомпас й ін.), 
об’єднаних єдиним обчислю-
вальним пр-роєм. 

СКАЧОК УПЛОТНЕНИЯ 
КОСОЙ – скачок уплотнения, 
поверхность к-рого образует с 
направлением набегающего 
сверхзвукового потока сжи-
маемого газа острый угол, при 
к-ром интенсивность измене-
ния параметров газа (его ско-
рости, давления и плотности) 
меньше, чем при прямом скач-
ке. Чем меньше указанный 
угол, тем скачок менее интен-
сивен. С уменьшением интен-
сивности скачка уменьшаются 
потери в нём, к-рые принято 
оценивать степенью снижения 
полного давления в потоке 
газа, прошедшего через скачок. 

СТРИБОК УЩІЛЬНЕН-
НЯ НАВСКІСНИЙ – стрибок 
ущільнення, поверхня якого 
утворює з напрямком набіжно-
го надзвукового потоку стис-
ливого газу гострий кут, за 
якого інтенсивність змін пара-
метрів газу (його швидкості, 
тиску і щільності) менша, ніж 
за прямого стрибка. Що менше 
вказаний кут, то стрибок менш 
інтенсивний. Зі зменшенням 
інтенсивності стрибка змен-
шуються втрати в ньому, які 
прийнято оцінювати ступенем 
зниження повного тиску в по-
тоці газу, який пройшов через 
стрибок. 

СКОРОСТЬ ВЕРТОЛЁТА 
КРИТИЧЕСКАЯ – скорость 
полёта, при к-рой возникает 
срыв потока на лопастях несу-
щего винта, появляется усилен-

ШВИДКІСТЬ ВЕРТО-
ЛЬОТА КРИТИЧНА – швид-
кість польоту, за якої виникає 
зрив потоку на лопатях гвинта-
носія, з’являється посилене 
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ная тряска и значительно ухуд-
шается управляемость. Чем боль-
ше вес вертолёта и высота по-
лёта, тем меньше его критич. ско-
рость. Это объясняется необхо-
димостью увеличивать установоч. 
углы лопастей, а следовательно, 
и углы атаки их сечений. 

трясіння і значно погіршується 
керованість. Що більша вага 
вертольота і висота польоту, то 
менша його критич. швидкість. 
Це пояснюється необхідністю 
збільшувати встановл. кути 
лопатей, а відповідно, і кути 
атаки їхніх перерізів. 

СКОРОСТЬ ВЕРТОЛЁТА 
МАКСИМАЛЬНО ДОПУС-
ТИМАЯ (ПРЕДЕЛЬНАЯ) – 
скорость полёта, больше или 
меньше макс. скорости, огра-
ниченная условиями управляе-
мости, прочности или вибра-
ции лопастей. С.в.м.д. умень-
шается с увеличением высоты 
полёта вертолёта. 

ШВИДКІСТЬ ВЕРТО-
ЛЬОТА МАКСИМАЛЬНО 
ДОПУСТИМА (ГРАНИЧНА) – 
швидкість польоту, більша або 
менша від макс. швидкості, 
обмежена умовами керованос-
ті, міцності та вібрації лопатей. 
Ш.в.м.д. зменшується зі збіль-
шенням висоти польоту вер-
тольота. 

СКОРОСТЬ ВЕРТОЛЁТА 
НАИВЫГОДНЕЙШАЯ – ско-
рость равномерного прямоли-
нейного горизонт. полёта с наи-
меньшим расходом топлива на 
1 км пути относительно воздуха, 
при к-рой достигается наиболь-
шая дальность полёта. Практи-
чески миним. расход получает-
ся при скорости несколько 
большей, чем наивыгоднейшая. 

ШВИДКІСТЬ ВЕРТОЛЬО-
ТА НАЙВИГІДНІША –  
швидкість рівномірного пря-
молінійного горизонт. польоту 
з найменшою витратою палива 
на 1 км шляху щодо повітря, за 
якої досягається найбільша 
дальність польоту. Практично 
мінім. витрата виходить при 
швидкості дещо більшій, ніж 
найвигідніша. 

СКОРОСТЬ ВЕРТОЛЁТА 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ – ско-
рость горизонт. полёта (теоре-
тически с наименьшим часовым 
расходом топлива), при к-рой 
достигается наибольшая про-
должительность полёта. Прак-
тически наименьший часовой 
расход получается при большей 
скорости, чем скорость экономич. 

ШВИДКІСТЬ ВЕРТО-
ЛЬОТА ЕКОНОМІЧНА – 
швидкість горизонт. польоту 
(теоретично з найменшою го-
динною витратою палива), за 
якої досягається найбільша 
тривалість польоту. Практично 
найменша годинна витрата 
виходить при більшій швид-
кості, ніж швидкість економіч. 
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СКОРОСТЬ ВЕТРА – ско-
рость перемещения возд. масс 
в горизонт. направлении (отно-
сительно земной поверхности). 

ШВИДКІСТЬ ВІТРУ – 
швидкість переміщення повітр. 
мас у горизонт. напрямку (від-
носно земної поверхні). 

СКОРОСТЬ ВИНТА КРИ-
ТИЧЕСКАЯ – скорость пото-
ка у лопасти винта, при к-рой 
на её поверхности появляется 
местная скорость звука, вызы-
вающая волновое сопротивле-
ние и уменьшение к.п.д. винта. 
Величина с.в.к. обычно сос-
тавляет около 0,7–0,8 скорости 
звука, что соответств. у земли 
240–270 м/с.  

ШВИДКІСТЬ ГВИНТА 
КРИТИЧНА – швидкість по-
току біля лопаті гвинта, за якої 
на її поверхні з’являється міс-
цева швидкість звуку, що 
спричиняє хвильовий опір і 
зменшення к.к.д. гвинта. Вели-
чина ш.г.к. зазвичай становить 
близько 0,7–0,8 швидкості зву-
ку, що відповідає біля землі 
240–270 м/с. 

СКОРОСТЬ ВИНТА ТЕО-
РЕТИЧЕСКАЯ – скорость 
движения винта в осевом на-
правлении при ввинчивании 
его в воздух без скольжения. 

ШВИДКІСТЬ ГВИНТА 
ТЕОРЕТИЧНА – швидкість 
руху гвинта в осьовому на-
прямку при вкручуванні його в 
повітря без ковзання. 

СКОРОСТЬ ВОЗДУШ-
НАЯ (ИСТИННАЯ, ТЕХ-
НИЧЕСКАЯ) – скорость по-
лёта ЛА относительно воздуха. 
В полёте с.в. опред. с помо-
щью указателя скорости см. 

ШВИДКІСТЬ ПОВІТРЯ-
НА (СПРАВЖНЯ, ТЕХНІЧ-
НА) – швидкість ЛА відносно 
повітря. У польоті ш.п. визнач. 
за допомогою покажчика  
швидкості див. 

СКОРОСТЬ ВТОРАЯ КОС-
МИЧЕСКАЯ – скорость, при 
к-рой тело, двигаясь по парабо-
ле, освобождается от притяже-
ния планеты и уходит в меж-
планетное пространство. С.в.к. 
для разных точек Земли имеет 
разную величину. Без учёта вли-
яния вращения Земли с.в.к. на 
экваторе равна 11,189 км/с. С.в.к. 
наз. также параболической. 

ШВИДКІСТЬ ДРУГА 
КОСМІЧНА – швидкість, за 
якої тіло, рухаючись по пара-
болі, звільняється від притяган-
ня планети і йде в міжпланет-
ний простір. Ш.д.к. для різних 
точок Землі має різні величини. 
Без урахування впливу обер-
тання Землі ш.д.к. на екваторі 
дорівнює 11,189 км/с. Ш.д.к. 
наз. також параболічною. 
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СКОРОСТЬ ГИПЕРБО-
ЛИЧЕСКАЯ – третья космич. 
скорость см.  

ШВИДКІСТЬ ГІПЕРБО-
ЛІЧНА – третя косміч. швид-
кість див. 

СКОРОСТЬ ГИПЕРЗВУ-
КОВАЯ – скорость, превы-
шающая скорость звука более 
чем в пять раз, т. е. скорость, 
соответств. числам М > 5. 

ШВИДКІСТЬ ГІПЕРЗВУ-
КОВА – швидкість, що переви-
щує швидкість звуку більше ніж 
у п’ять разів, тобто швидкість, 
яка відповідає числам М > 5. 

СКОРОСТЬ ДИВЕРГЕН-
ЦИИ – скорость полёта, при 
к-рой крыло под действием 
аэродинамич. (внешнего) кру-
тящего момента перекручива-
ется (т. е. нарушается равнове-
сие внешнего момента и внут-
реннего упругого крутящего 
момента конструкции крыла) и 
может разрушиться. С.д. обычно 
больше предельной скорости. 

ШВИДКІСТЬ ДИВЕР-
ГЕНЦІЇ – швидкість польоту, 
за якої крило під дією аероди-
наміч. (зовнішнього) крутного 
моменту перекручується (тобто 
порушується рівновага зовніш-
нього моменту і внутрішнього 
пружного крутного моменту 
конструкції крила) і може 
зруйнуватися. Ш.д. як правило 
більше граничної швидкості. 

СКОРОСТЬ ИВОЛЮТИВ-
НАЯ – наименьшая скорость 
полёта самолёта, к-рая допус-
кается при выполнении данной 
фигуры пилотажа (манёвра в 
воздухе), т. е. миним. скорость, 
обеспечивающая необходимую 
безопасность полёта. С.и. не-
сколько меньше экономич. и 
больше миним. скорости полёта. 

ШВИДКІСТЬ ІВОЛЮ-
ТИВНА – найменша швид-
кість польоту літака, яка до-
пускається при виконанні даної 
фігури пілотажу (маневру в 
повітрі), тобто мінім. швид-
кість, що забезпеч. необхідну 
безпеку польоту. Ш.і. дещо 
менша за економіч. та більша 
за мінім. швидкість польоту. 

СКОРОСТЬ КОНЕЧНАЯ 
(БОМБЫ, СНАРЯДА) – ско-
рость бомбы (снаряда) в мо-
мент встречи с целью. 

ШВИДКІСТЬ КІНЦЕВА 
(БОМБИ, СНАРЯДА) – швид-
кість бомби (снаряда) в момент 
зустрічі з ціллю. 

СКОРОСТЬ ПРЕДЕЛЬ-
НАЯ – наибольшая разрешён-
ная скорость самолёта (планё-
ра) относительно воздуха в 
любом виде полёта. С.п. уста-

ШВИДКІСТЬ ГРАНИЧ-
НА – найбільша дозволена 
швидкість літака (планера) 
відносно повітря у будь-якому 
польоті. Ш.г. встановл. з умов 
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навл. из условий прочности 
(предельно допустимая дефор-
мация кручения на конце кры-
ла), вибраций, устойчивости и 
управляемости. Величина c.п. 
опред. предельным скорост-
ным напором qпред = phv²/2 или 
предельным числом М полёта 
Мпред = vпред/аH. В первом слу-
чае обычно c.п. ограничивает 
величину макс. скорости, к-рую 
самолёт мог бы развить у зем-
ли или на малой высоте полёта 
при большой плотности возду-
ха. Во втором случае c.п. изме-
няется с высотой по закону 
изменения скорости звука, т. е. 
до высоты 11 км уменьшается, 
а выше – остаётся неизменной. 

міцності (граничнодопустима 
деформація кручення на кінці 
крила), вібрацій, стійкості й 
керованості. Величина ш.г. 
визнач. граничним швидкісним 
напором qгр = phv²/2 або гра-
ничним числом М польоту  
Мгр =  vгр/аH. У першому ви-
падку зазвичай ш.г. обмежує 
величину макс. швидкості, яку 
літак міг би розвинути біля 
землі або на малій висоті 
польоту за великої щільності 
повітря. У др. випадку ш.г. 
змінюється з висотою за зако-
ном зміни швидкості звуку, 
тобто до висоти 11 км зменшу-
ється, а вище – залишається 
незмінною. 

СКОРОСТЬ ПУТЕВАЯ – 
скорость перемещения самолё-
та относительно земной по-
верхности. С.п. зависит от 
возд. скорости самолёта, ско-
рости и направления ветра; при 
попутном ветре она равна сум-
ме скоростей самолёта и ветра, 
при встречном – их разности, 
при боковом – диагонали па-
раллелограмма, построенного 
на векторах скоростей. Опре-
деление c.п. производ. по вре-
мени пролёта известного рас-
стояния, найденного по двум 
отметкам места самолёта; по 
истинной высоте полёта и вре-
мени пробега визирной точкой 

ШВИДКІСТЬ ШЛЯХО-
ВА – швидкість переміщення 
літака відносно земної поверх-
ні. Ш.ш. залежить від повітр. 
швидкості літака, швидкості та 
напрямку вітру; за ходового 
вітру вона дорівнює сумі швид-
костей літака і вітру, за зуст-
річного – їх різниці, за бічно- 
го – діагоналі паралелограма, 
побудованого на векторах 
швидкостей. Визнач. ш.ш. 
здійсн. за часом прольоту ві-
домої відстані, обчисленої за 
двома відмітками місця літака; 
за справжньої висоти польоту і 
часу пробігу візирною точкою 
відомого вертик. кута; синх-
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известного вертик. угла; синх-
ронным способом с помощью 
оптич. синхронных и синхрон-
но-векторных бомбардировоч. 
прицелов, а также с помощью 
дальномерных радиотехнич. 
средств. С.п. м. б. также рас-
считана на ветрочёте или по 
навигац. линейке (по известному 
направлению и скорости ветра). 

ронним способом за допомо-
гою оптич. синхронних і синх-
ронно-векторних бомбардув. 
прицілів, а також за допомогою 
далекомірних радіотехніч. за-
собів. Ш.ш. м. б. також розра-
хована на лічильнику вітрів 
або за навігац. лінійкою (за 
відомим напрямком і швидкіс-
тю вітру). 

СКОРОСТЬ РЕВЕРСА – 
скорость полёта, при к-рой 
вследствие деформации конст-
рукций крыла или оперения 
наступает потеря эфф-сти ор-
ганов управления или их дей-
ствие вызывает моменты об-
ратного по сравнению с норм. 
направления. С.р. наиболее 
хар-на для крыла, угол упруго-
го закручивания к-рого при 
отклонении элеронов нейтра-
лизует поперечный момент, 
создаваемый ими. С.р. у норм. 
крыла самолёта обычно мень-
ше скорости дивергенции см. 

ШВИДКІСТЬ РЕВЕРСУ – 
швидкість польоту, за якої вна-
слідок деформації конструкцій 
крила або оперення настає 
втрата еф-сті органів керуван-
ня або їх дія спричиняє момен-
ти зворотного порівняно з 
норм. напрямку. Ш.р. най-
більш хар-на для крила, кут 
пружного закручування якого 
при відхиленні елеронів нейт-
ралізує поперечний момент, що 
створюється ними. Ш.р. у 
норм. крила літака зазвичай 
менша від швидкості дивер-
генції див. 

СКОРОСТЬ СБЛИЖЕ-
НИЯ – скорость движения 
самолёта относительно дви-
жущейся цели. Вектор c.с. на-
ходится по правилу параллело-
грамма как результирующая 
вектора возд. скорости и век-
тора, численно равного скоро-
сти цели, но взятого с обрат-
ным знаком. 

ШВИДКІСТЬ ЗБЛИ-
ЖЕННЯ – швидкість руху 
літака відносно рухомої цілі. 
Вектор ш.з. обчислюється за 
правилом паралелограма як 
результуюча вектора повітр. 
швидкості і вектора, який чи-
сельно дорівнює швидкості 
цілі, але взятий із протилеж-
ним знаком. 

СКОРОСТЬ СВЕРХЗВУ-
КОВАЯ – скорость движения, 

ШВИДКІСТЬ НАДЗВУ-
КОВА – швидкість руху, що 
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превышающая скорость рас-
пространения звука в данной 
среде. 

перевищує швидкість поши-
рення звуку в даному середо-
вищі. 

СКОРОСТЬ СКОЛЬЖЕ-
НИЯ ВИНТА – разность меж-
ду теоретич. и действительной 
скоростями движения винта в 
осевом направлении. 

ШВИДКІСТЬ КОВЗАН-
НЯ ГВИНТА – різниця між 
теоретич. і дійсною швид-
костями руху гвинта в осьово-
му напрямку. 

СКОРОСТЬ СКОСА ПО-
ТОКА – дополнительная (ин-
дуктивная) скорость, к-рую при-
обретает поток вследствие ско-
са. Вектор этой скорости пер-
пендикулярен к вектору скорос-
ти невозмущённого потока, на-
бегающего на крыло; угол, зак-
лючённый между результиру-
ющей этих скоростей и векто-
ром скорости невозмущённого 
потока, наз. углом скоса потока. 

ШВИДКІСТЬ СКОСУ 
ПОТОКУ – додаткова (індук-
тивна) швидкість, якої набуває 
потік унаслідок скосу.  

Вектор цієї швидкості пер-
пендикулярний до вектора 
швидкості незбуреного потоку, 
що набігає на крило; кут між 
результуючою цих швидкостей 
і вектором швидкості незбуре-
ного потоку наз. кутом скосу 
потоку. 

СКОРОСТЬ СНАРЯДА 
НАЧАЛЬНАЯ – скорость сна-
ряда у дульного среза с учётом 
приращения её во время дейст-
вия газов. Её наз. также отно-
сительной начальной ско-
ростью снаряда. 

ШВИДКІСТЬ СНАРЯДА 
ПОЧАТКОВА – швидкість 
снаряда біля дульного зрізу з 
урахуванням збільшення її під 
час дії газів. Її наз. також від-
носною початковою швидкістю 
снаряда. 

СКОРОСТЬ СНАРЯДА 
СРЕДНЯЯ – скорость равно-
мерного движения, при к-рой 
снаряд пройдёт ту же даль-
ность и за то же время, что и 
при неравномерном движении. 

ШВИДКІСТЬ СНАРЯДА 
СЕРЕДНЯ – швидкість рівно-
мірного руху, за якої снаряд 
пройде ту саму дальність і за 
той самий час, що і за нерівно-
мірного руху. 

СКОРОСТЬ СНИЖЕ-
НИЯ – скорость полёта по 
траектории при снижении. С.с. 
больше скорости планирования. 

 

ШВИДКІСТЬ ЗНИЖЕН-
НЯ – швидкість польоту за траєк-
торією при зниженні. Ш.з. біль-
ша від швидкості планерування. 
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СКОРОСТЬ СТАНДАРТ-
НАЯ – скорость, к-рую пока-
зывает тонкая стрелка комби-
нир. указателя скорости. С.с. 
равна истинной возд. скорости, 
если т-ра на высоте полёта 
равна т-ре стандартной атмо-
сферы для этой высоты. При 
расхождении т-р c.с. рассчиты-
вается по навигац. линейке с 
учётом поправки на т-ру.  

ШВИДКІСТЬ СТАНДАРТ-
НА – швидкість, яку показує 
тонка стрілка комбінов. покаж-
чика швидкості. Ш.с. дорівнює 
дійсній повітр. швидкості, як-
що т-ра на висоті польоту до-
рівнює т-рі стандартної атмос-
фери для цієї висоти. При роз-
біжності т-р ш.с. розраховуєть-
ся за навігац. лінійкою з ураху-
ванням поправки на т-ру. 

СКОРОСТЬ ТРЕТЬЯ 
КОСМИЧЕСКАЯ – скорость, 
при достижении к-рой космич. 
ЛА полностью освобождается 
от тяготения планеты и Солнца 
и уходит за пределы Солнеч-
ной системы в мировое прост-
ранство. У поверхности Земли 
с.т.к. равна 16,62 км/с. 

ШВИДКІСТЬ ТРЕТЯ 
КОСМІЧНА – швидкість, при 
досягненні якої косміч. ЛА 
повністю звільняється від тя-
жіння планети і Сонця і прямує 
за межі Сонячної системи у 
світовий простір. Біля поверхні 
Землі ш.т.к. дорівнює  
16,62 км/с. 

СКОРОСТЬ УСТАНО-
ВИВШАЯСЯ – постоянная 
скорость прямолинейного или 
криволинейного полёта само-
лёта в пределах обусловленно-
го отрезка времени. 

ШВИДКІСТЬ УСТАЛЕ-
НА – стала швидкість прямо-
лінійного або криволінійного 
польоту літака в межах обу-
мовленого відрізка часу. 

СКОРОСТЬ ФЛАТТЕРА 
КРИТИЧЕСКАЯ – скорость 
полёта самолёта, при к-рой 
автоматич. возникают опасные 
вибрации типа флаттер см. у 
крыла или оперения. С.ф.к., 
если крыло или оперение дан-
ного самолёта подвержено 
флаттеру, прим. на 20 % боль-
ше, чем предельная скорость 
полёта. Современные самолё-
ты, как пр., строятся с невиб-

ШВИДКІСТЬ ФЛАТЕРА 
КРИТИЧНА – швидкість 
польоту літака, за якої автома-
тич. виникають небезпечні 
вібрації типу флатер див. біля 
крила або оперення.  

Ш.ф.к., якщо крило або 
оперення даного літака зазнає 
флатера, прибл. на 20 % біль-
ша, ніж гранична швидкість 
польоту. Сучасні літаки зазви-
чай будують із невібрувальним 
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рирующим крылом или опере-
нием, и поэтому у них не воз-
никает флаттер. 

крилом або оперенням, і тому в 
них не виникає флатер. 

СКОРОСТЬ ЦЕЛИ – ско-
рость движения цели, учиты-
ваемая при бомбометании или 
возд. стрельбе. 

ШВИДКІСТЬ ЦІЛІ – швид-
кість руху цілі, що враховуєть-
ся при бомбометанні або по-
вітр. стрільбі. 

СКОРОСТЬ ЭКОНОМИ-
ЧЕСКАЯ – скорость равно-
мерного прямолинейного полё-
та самолёта (планёра) с эконо-
мич. углом атаки крыла. В го-
ризонт. полёте на с.э. необхо-
дима мощность миним. Теоре-
тически полёт со с.э. явл. наи-
более продолжительным, прак-
тически же скорость такого по-
лёта больше с.э. С.э. равна прим. 
0,75 наивыгоднейшей скорости. 

ШВИДКІСТЬ ЕКОНО-
МІЧНА – швидкість рівномір-
ного прямолінійного польоту 
літака (планера) з економіч. 
кутом атаки крила. У горизонт. 
польоті на ш.е. необхідна по-
тужність мінім. Теоретично 
політ зі ш.е. є найбільш трива-
лим, практично ж швидкість 
такого польоту більша за ш.е. 
Ш.е. дорівнює прибл. 0,75 від 
найвигіднішої швидкості. 

СКОС ПОТОКА – измене-
ние направления потока возду-
ха при несимметричном обте-
кании тела (крыла самолёта) 
вследствие перетекания возду-
ха у торцов крыла из области 
большего давления (из-под 
крыла) в область меньшего 
давления (на крыло) или изме-
нения направления потока 
вследствие влияния (индукции) 
свободных вихрей. Крыло ко-
нечного размаха, обтекаемое 
потоком, вызывает с.п. в р-не 
располож. самого крыла, а так-
же позади крыла, напр., в р-не 
расположения горизонт. опе-
рения см. Интенсивность с.п. 
измеряется величиной его угла.

СКІС ПОТОКУ – зміна 
напрямку потоку повітря за 
несиметричного обтікання тіла 
(крила літака) внаслідок пере-
тікання повітря біля торців 
крила з області більшого тиску 
(з-під крила) в область меншо-
го тиску (на крило) або зміни 
напрямку потоку внаслідок 
впливу (індукції) вільних ви-
хорів.  

Крило кінцевого розмаху, 
яке обтікає потік, спричиняє 
с.п. у р-ні розміщення самого 
крила, а також позаду крила, 
напр., у р-ні розміщ. горизонт. 
оперення див.  

Інтенсивність с.п. вимірю-
ється величиною його кута. 
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СЛЕД КОНДЕНСАЦИ-
ОННЫЙ – белая облачная 
полоса, образующаяся за само-
лётом преимущ. в верхней тро-
посфере. По своему строению 
ничем не отличается от обла-
ков верхнего яруса. Для обра-
зования с.к. решающее значе-
ние имеют выхлопные газы, 
выбрасываемые из двигателей 
и содержащие водяной пар, а 
также т-ра и влажность воздуха. 
Вероятность образования с.к. 
тем больше, чем ниже т-ра 
воздуха и выше его относи-
тельная влажность. С.к. демас-
кирует полёт самолётов, поз-
воляя установить их местопо-
ложение, скорость и направле-
ние полёта, а также определить 
боевой порядок. Чтобы избе-
жать образования с.к., необхо-
димо менять высоту. В боль-
шинстве случаев полёт на 1–2 км 
выше тропопаузы будет прохо-
дить без образования с.к. Ве-
роятность образования с.к. 
можно определить перед полё-
том, зная распределение т-ры 
на высотах. 

СЛІД КОНДЕНСАЦІЙ-
НИЙ – біла смуга хмар, що 
утворюється за літаком пере-
важно у верхній тропосфері. За 
своєю будовою нічим не від-
різняється від хмар верхнього 
ярусу.  

Для утворення с.к. вирі-
шальне значення мають вих-
лопні гази, що викидаються з 
двигунів і містять водяну пару, 
а також т-ра і вологість повіт-
ря. Імовірність утворення с.к. 
тим більша, чим нижча т-ра 
повітря і вища його відносна 
вологість.  

С.к. демаскує політ літаків, 
дозволяючи встановити їх міс-
цезнаходження, швидкість і 
напрямок польоту, а також 
визначити бойовий порядок. 
Щоб уникнути утворення с.к., 
необхідно змінювати висоту.  
У більшості випадків політ на 
1–2 км вище тропопаузи про-
ходитиме без утворення с.к. 
Імовірність утворення с.к.  
можна визначити перед польо-
том, знаючи розподіл т-ри на 
висотах. 

СЛИВ ТОПЛИВА АВА-
РИЙНЫЙ – быстрое опорож-
нение топливных баков само-
лёта в воздухе, осущ. при по-
мощи спец. у-ств (напр., до-
полнительных отверстий, кра-
нов, сливного желоба). 

 

ЗЛИВ ПАЛИВА АВА-
РІЙНИЙ – швидке спорож-
нення паливних баків літака в 
повітрі, яке здійсн. за допомо-
гою спец. пр-роїв (напр., до-
даткових отворів, кранів, злив-
ного жолоба). 
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СЛОЙ ЗАДЕРЖИВАЮ-
ЩИЙ (в атмосфере) – слой, в 
к-ром наблюдается устойчивое 
распределение т-ры по высоте, 
препятствующее развитию 
вертик. движений (конвекции), 
динамич. турбулентности и 
кучеобразных облаков. Под с.з. 
образуются слоистые и слоис-
то-кучевые облака и наблюда-
ются дымка и мгла. С.з. явл. 
слои инверсии и изотермии, а 
также слои с малыми вертик. 
градиентами т-ры. Мощным 
с.з. явл. тропопауза см.  

ШАР ЗАТРИМНИЙ (в ат-
мосфері) – шар, у якому спо-
стерігається стійкий розподіл 
т-ри за висотою, що перешко-
джає розвитку вертик. рухів 
(конвекції), динаміч. турбу-
лентності та купчастоподібних 
хмар. Під ш.з. утворюються 
шаруваті та шарувато-купчасті 
хмари і спостерігаються серпа-
нок й імла. Ш.з. є шари інверсії 
й ізотермії, а також шари з 
малими вертик. градієнтами  
т-ри. Потужним ш.з. є тропо-
пауза див. 

СЛОЙ ПОГРАНИЧНЫЙ – 
часть возд. потока, непосредст-
венно прилегающая к поверх-
ности тела, в к-рой проявл. 
вязкость воздуха и происходит 
постепенное нарастание ско-
рости от нуля на самой по-
верхности до местной скорости 
обтекания. С.п. очень тонок, 
его толщина постепенно нарас-
тает от передней части тела к 
задней. Х-р течения в с.п. м. б. 
ламинарным, турбулентным и 
смешанным. При смешанном 
течении в носовой части тела 
образуется ламинарный с.п., 
к-рый затем переходит в тур-
булентный. Этот переход про-
исходит на коротком участке 
профиля крыла. Практически 
считают, что переход из лами-
нарного состояния в турбу-
лентное происходит мгновенно 
в нек-рой точке, к-рую наз. 

ШАР ПРИМЕЖОВИЙ – 
частина повітр. потоку, що 
безпосередньо прилягає до 
поверхні тіла, у якій проявл. 
в’язкість повітря і відбувається 
поступове наростання швидко-
сті від нуля на самій поверхні 
до місцевої швидкості обтікан-
ня. Ш.п. дуже тонкий, його 
товщина поступово наростає 
від передньої частини тіла до 
задньої. Х-р течії в ш.п. м. б. 
ламінарним, турбулентним і 
змішаним. При змішаній течії в 
носовій частині тіла утворю-
ється ламінарний ш.п., який 
потім переходить у турбулент-
ний. Цей перехід відбувається 
на короткій ділянці профілю 
крила. Практично вважають, 
що перехід з ламінарного стану 
в турбулентний здійсн. миттє-
во в певній точці, яку наз. точ-
кою переходу.  
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точкой перехода. Для крыла в 
целом переход ламинарного 
с.п. в турбулентный происхо-
дит на линии, к-рая наз. линией 
перехода. Она явл. геометрич. 
местом точек перехода. 

Для крила в цілому перехід 
ламінарного ш.п. в турбулент-
ний відбувається на лінії, яка 
наз. лінією переходу. Вона є 
геометрич. місцем точок пере-
ходу. 

СЛУЖБА АВИАЦИОН-
НО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ – 
одна из служб Управления 
гражданской авиации, управ-
ляющая движением самолётов 
в воздухе в соответствии с Ос-
новными правилами полётов 
над территорией Украины. 

СЛУЖБА АВІАЦІЙНО-
ДИСПЕТЧЕРСЬКА – одна зі 
служб Управління цивільної 
авіації, що керує рухом літаків 
у повітрі відповідно до Основ-
них правил польотів над тери-
торією України. 

СЛУЖБА АЭРОНАВИГА-
ЦИОННАЯ – см. Служба 
штурманская. 

СЛУЖБА АЕРОНАВІГА-
ЦІЙНА – див. Служба штур-
манська. 

СЛУЖБА ИНЖЕНЕРНО-
АВИАЦИОННАЯ – служба 
авиац. частей (соединений), 
к-рая осущ. инженерно-авиац. 
обеспеч. боевых действий и 
боевой подготовки авиац. час-
тей (соединений) ВС. Руко-
водство с.и.-а. осущ. команди-
ры (командующие) через своих 
заместителей по с.и.-а., к-рые 
обязаны непосредственно ор-
ганизовывать работу с.и.-а. и 
руководить ею в объёме своих 
прав и обязанностей. 

СЛУЖБА ІНЖЕНЕРНО-
АВІАЦІЙНА – служба авіац. 
частин (з’єднань), що здійсн. 
інженерно-авіац. забезпеч. бо-
йових дій і бойової підготовки 
авіац. частин (з’єднань) ПС.  

Керівництво с.і.-а. здійсн. 
командири (командувачі) через 
своїх заступників зі с.і.-а., які 
зобов’язані безпосередньо ор-
ганізовувати роботу с.і.-а. і 
керувати нею в обсязі своїх 
прав та обов’язків. 

СЛУЖБА МЕТЕОРОЛО-
ГИЧЕСКАЯ – специализиро-
ванная служба, предназнач. для 
метеорологич. обеспеч. боевых 
действий, перелётов и учебно-
боевой подготовки соединений 
и частей авиации вооружённых 

СЛУЖБА МЕТЕОРОЛО-
ГІЧНА – спеціалізована служ-
ба, признач. для метеорологіч. 
забезпеч. бойових дій, пере-
льотів та навчально-бойової 
підготовки з’єднань і частин 
авіації збройних сил. Основне 
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сил. Основная задача с.м. – 
предоставление командирам, 
их штабам и лётному составу 
исчерпывающих данных о фак-
тич. и ожидаемом состоянии по-
годы по маршрутам или р-нам 
полётов. На с.м. возлагается 
также своевременное оповеще-
ние и предупреждение о воз-
никновении опасных явлений 
погоды, угрожающих экипажам, 
находящимся в воздухе, и мат. 
части на земле. В своей прак-
тич. работе с.м. использ. дан-
ные наблюдений за погодой, 
регулярно проводимые метео-
подразделениями на аэродро-
мах, данные сети метеороло-
гич. и аэрологич. станций Гид-
рометеоролог. службы, а также 
данные возд. разведки погоды. 

завдання с.м. – надання коман-
дирам, їх штабам і льотному 
складу вичерпних даних про 
фактич. і очікуваний стан по-
годи за маршрутами або  
р-нами польотів. На с.м. по-
кладається також своєчасне 
оповіщення та попередження 
про виникнення небезпечних 
явищ погоди, що загрожують 
екіпажам, які перебувають у 
повітрі, і мат. частин на землі. 
У своїй практичній роботі с.м. 
використ. дані спостережень за 
погодою, що регулярно про-
вод. метеопідрозділами на  
аеродромах, дані мережі ме-
теорологіч. і аерологіч. станцій 
Гідрометеоролог. служби, а 
також дані повітр. розвідки 
погоди. 

СЛУЖБА ШТУРМАН-
СКАЯ – лётная служба авиа-
ции вооружённых сил, ведаю-
щая вопросами примен. нави-
гац. и бомбардировоч. техники 
при выполнении авиацией сво-
их задач, а также вопросами 
безопасности полёта в штур-
манском отношении. 

СЛУЖБА ШТУРМАН-
СЬКА – льотна служба авіації 
збройних сил, яка відає питан-
нями застосув. навігац. і бом-
бардув. техніки при виконанні 
авіацією своїх завдань, а також 
питаннями безпеки польоту в 
штурманському відношенні. 

СЛУЖБЫ СПЕЦИАЛЬ-
НЫЕ – авиац. службы, к-рые 
обеспеч. полёты самолётов. 
К с.с. относят инженерно-
авиац., метеоролог., штурман-
скую, связи, горюче-смазочных 
материалов, мат.-технич. обес-
печ. и др. 

СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНІ – 
авіац. служби, що забезпеч. 
польоти літаків.  

До с.с. належать інженерно-
авіац., метеоролог., штурман-
ська, зв’язку, паливно-мастиль-
них матеріалів, мат.-техніч. 
забезпеч. і т. ін. 
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СЛУЧАЙ НАГРУЖЕНИЯ 
РАСЧЁТНЫЙ – выбранный 
по нормам прочности случай 
нагружения, вызывающий в 
данном элементе макс. усилия. 

ВИПАДОК НАВАНТА-
ЖЕННЯ РОЗРАХУНКОВИЙ – 
обраний за нормами міцності ви-
падок навантаження, що спричи-
няє в даному елементі макс. 
зусилля. 

СМАЗКА АНТИКОРРО-
ЗИОННАЯ (ПРОТИВОКОР-
РОЗИОННАЯ) – предохрани-
тельная смазка для защиты 
металлич. изделий от коррозии. 
С.а. должна быть влагонепрони-
цаемой, липкой, достаточно вяз-
кой. Основой для авиац. с.а. 
служат б. ч. минеральные мас-
ла – трансформаторное, вере-
тённое и др. Для вязкости до-
бавляются загустители, напр., 
парафин или церезин; для лип-
кости – спец. сорта мыла; для 
обезвреживания действия воды – 
эмульгаторы. Различают пассив-
ные и активные с.а. Пассивные 
с.а. совершенно не пропускают 
влагу и служат только меха-
нич. барьером между деталью 
и внешней средой, но они не мо-
гут приостановить развитие на-
чавшегося процесса разрушения 
под слоем смазки. К таким с.а. 
относятся затушенные авиамас-
ла, технич. вазелин, нейтраль-
ная пушечная смазка. Активные 
с.а. содержат эмульгаторы и нейт-
рализаторы, способные активно 
влиять на коррозионную среду. 

МАСТИЛО АНТИКО-
РОЗІЙНЕ (ПРОТИКОРО-
ЗІЙНЕ) – запобіжне мастило 
для захисту металев. виробів 
від корозії. М.а. повинно бути 
вологонепроникним, липким, 
досить в’язким. Основою для 
авіац. м.а. є здебільшого міне-
ральні масла – трансформатор-
не, веретенне й ін. Для 
в’язкості додаються загусники, 
напр., парафін або церезин; для 
липкості – спец. сорти мила; 
для знешкодження дії води – 
емульгатори. Розрізняють па-
сивні та активні м.а. Пасивні 
м.а. зовсім не пропускають 
вологу і є лише механіч. 
бар’єром між деталлю і зов-
нішнім середовищем, але вони 
не можуть призупинити розви-
ток процесу руйнування, що 
розпочався під шаром мастила. 
До таких м.а. належать зага-
шені авіамасла, техніч. вазелін, 
нейтральне гарматне мастило. 
Активні м.а. містять емульга-
тори та нейтралізатори, здатні 
активно впливати на корозійне 
середовище. 

СМАЗКА БЕНЗОУПОР-
НАЯ – смазка, предназнач. для 

МАСТИЛО БЕНЗОТРИВ-
КЕ – мастило, признач. для 
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герметизации кранов и резьбо-
вых соединений топливных и 
масляных систем двигателей. 
Широко примен. в авиации. 
В состав с.б. входят цинковое и 
касторовое масла, глицерин. 

герметизації кранів та нарізних 
з’єднань паливних і масляних 
систем двигунів. Широко за-
стосов. в авіації. До складу м.б. 
входять цинкове масло і рици-
нова олія, гліцерин. 

СМАЗКА ГРАФИТОВАЯ – 
цилиндровое масло, сгущённое 
кальциевыми мылами синте-
тич. жирных кислот и графи-
том. Использ. для смазывания 
тяжело нагружённых передач и 
механизмов. 

МАСТИЛО ГРАФІТОВЕ – 
циліндрове масло, згущене 
кальцієвими милами синтетич. 
жирних кислот і графітом. Ви-
корист. для змащування важко 
навантажених передач і меха-
нізмів. 

СМАЗКА ДВИГАТЕЛЯ – 
создание, поддержание и об-
новление масляной плёнки или 
плёнки из к.-л. др. смазочного 
материала на трущихся по-
верхностях деталей двигателя. 
Смазка авиац. ГТД или порш-
невого двигателя предназнач. 
для уменьшения трения и из-
носа деталей, для отвода тепла, 
выделяющегося при трении и 
передающегося от соседних 
более нагретых деталей, для 
предохранения от коррозии и 
наклёпа, а также для выноса 
твёрдых включений, попадаю-
щих в пространство между тру-
щимися поверхностями. С.д. не-
обходима для обеспеч. надёжной 
работы и долговечности дви-
гателей. В авиац. ГТД все наи-
более ответственные и сильно 
нагружённые подшипники, зуб-
чатые и шлицевые соединения 
смазываются принудительно, 

МАЩЕННЯ ДВИГУНА – 
створення, підтримання і онов-
лення масляної плівки або  
плівки з будь-якого ін. мас-
тильного матеріалу на тертьо-
вих поверхнях деталей двигу-
на. Мащення авіац. ГТД або 
поршневого двигуна признач. 
для зменшення тертя і спра-
цьовування деталей, для відве-
дення тепла, що виділяється 
при терті і передається від су-
сідніх більш нагрітих деталей, 
для запобігання корозії і на-
клепу, а також для винесення 
твердих включень, що потрап-
ляють у простір між тертьови-
ми поверхнями.  

М.д. необхідне для забез-
печ. надійної роботи і довго-
вічності двигунів.  

У авіац. ГТД усі головні і 
сильно навантажені підшипни-
ки, зубчасті й шліцові з’єд-
нання змащуються примусово, 
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т. е. масло непрерывно подаёт-
ся к ним (обычно с помощью 
масляных форсунок) под дав-
лением, создаваемым нагнета-
ющим масляным насосом. По-
верхности трения, не имеющие 
принудительной смазки, сма-
зываются разбрызгиванием мас-
ла, попадающего на движущиеся 
детали. 

тобто масло безперервно пода-
ється до них (зазвичай за до-
помогою масляних форсунок) 
під тиском, який створює  
нагнітальний масляний насос.  

Поверхні тертя, що не ма-
ють примусового мащення, 
змащують розбризкуванням 
масла, що потрапляє на рухомі 
деталі. 

СМАЗКА ПУШЕЧНАЯ – 
консистентная мазеобразная 
масса светло-коричневого цве-
та, предназнач. для смазывания 
механизмов арт. орудий в лет-
нее время и для защиты от кор-
розии металлич. поверхностей 
предметов вооружения, не защи-
щённых иными покрытиями. 

МАСТИЛО ГАРМАТНЕ – 
консистентна мазеподібна маса 
світло-коричневого кольору, 
признач. для змащування ме-
ханізмів арт. гармат у літній 
час і для захисту від корозії 
металев. поверхонь предметів 
озброєння, не захищених ін. 
покриттями. 

СМАЗКА РУЖЕЙНАЯ – 
маслянистая жидкость от светло-
коричневого до тёмно-коричне-
вого цвета, предназнач. для сма-
зывания механизмов стрелково-
го оружия и кратковременного 
предохранения его от коррозии 
в летнее время, весной и осенью.

МАСТИЛО РУШНИЧНЕ – 
масляниста рідина від світло-
коричневого до темно-корич-
невого кольору, признач. для 
змащування механізмів стрі-
лецької зброї й короткочасного 
захисту її від корозії в літній 
час, навесні й восени. 

СМАЗКИ И ЛАКИ ПРО-
ТИВООБЛЕДЕНИТЕЛЬ-
НЫЕ – временные химич. по-
крытия, способные растворять 
лёд или уменьшать его сцепле-
ние с поверхностью ЛА. 

МАСТИЛА І ЛАКИ ПРО-
ТИОБЛІДНЮВАЛЬНІ – тим-
часові хіміч. покриття, здатні 
розчиняти лід або зменшувати 
його зчеплення з поверхнею 
ЛА. 

СМАЗКИ КОНСИС-
ТЕНТНЫЕ – смеси жидких 
масел с загустителями. В ка-
честве загустителей чаще всего 
примен. мыла высших жирных 

МАСТИЛА КОНСИС-
ТЕНТНІ – суміші рідких ма-
сел із загусниками.  

Як загусники найчастіше 
застосов. мила вищих жирних 
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кислот и твёрдые углеводоро-
ды. Загуститель, образуя одну 
из фаз, может создавать в них 
объёмный структурный каркас, 
удерживающий в своих ячей-
ках жидкое масло и придаю-
щий смазкам пластичность. 
Отличительной особенностью 
с. к. явл. их способность про-
явл. свойства, присущие жид-
костям. По основному назнач. 
с. к. делят на антифрикционные, 
защитные и уплотнительные.  

кислот і тверді вуглеводні. 
Загусник, утворюючи одну із 
фаз, може створювати у них 
об’ємний структурний каркас, 
що утримує у своїх комірках 
рідке масло і надає мастилу 
пластичності.  

Відмінною особливістю 
м.к. є їх здатність виявляти 
властивості, хар-ні для рідин. 

За основним признач. м.к. 
поділ. на антифрикційні, за-
хисні та ущільнювальні. 

СМАЗКИ ЦИАТИМ – низ-
котемпературные антифрикци-
онные смазки, работоспособ-
ные в широком интервале т-р. 
Широко примен. в авиации для 
смазывания механизмов систе-
мы управления самолётов, при-
боров, радиоаппаратуры, высо-
коскоростных шарикоподшип-
ников, узлов с высокими удель-
ными нагрузками и др. С.ц. го-
товятся на маловязких маслах с 
хорошей вязкостнотемператур-
ной хар-кой. В качестве загус-
тителей использ. литиевые, на-
триевые, кальциевые и др. мыла, 
а также твёрдые углеводороды. 

МАСТИЛА ЦИАТІМ – 
низькотемпературні антифрик-
ційні мастила, що працюють у 
широкому інтервалі т-р. Ши-
роко застосов. в авіації для 
змащування механізмів систе-
ми керування літаків, приладів, 
радіоапаратури, високошвид-
кісних шарикопідшипників, 
вузлів з високими питомими 
навантаженнями та ін. М.ц. 
готують на малов’язких маслах 
з хорошою в’язкіснотемпера-
турною хар-кою. Як загусники 
використ. літієві, натрієві, 
кальцієві та ін. мила, а також 
тверді вуглеводні. 

СМЕРЧ, -а, м. – атм. вихрь 
с наклонной или вертик. осью, 
образующийся в нижней части 
грозового облака и распро-
страняющийся в виде воронки 
к поверхности земли. Высота с. 
может достигать 1000–1500 м, 
а диаметр – от нескольких дес. 

СМЕРЧ, -у, ч. – атм. вихор 
з похилою або вертик. віссю, 
що утворюється в нижній час-
тині грозової хмари і поширю-
ється у вигляді вирви до по-
верхні землі. Висота с. може 
досягати 1000–1500 м, а діа-
метр – від декількох дес. до 
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до нескольких сот метров. В с. 
вращение воздуха, поднятой 
пыли и воды может происхо-
дить как против, так и по часо-
вой стрелке. Скорости восхо-
дящих потоков внутри вихря 
достигают нескольких дес. 
метров. Прохождение с. сопро-
вождается сильными разруше-
ниями, грозами, ливнями и 
градобитием, а нередко и чело-
веческими жертвами. Давление 
в центре хорошо развитого с. 
м. б. на 50–200 мб ниже, чем в 
окружающей атмосфере, а ско-
рость ветра достигает 50–100 м/с 
и более. Скорость перемеще-
ния с. прим. равна скорости 
ветра на высоте 1000 м. 

декількох сотень метрів. У с. 
повітря, піднятий пил і вода 
можуть обертатися як проти, 
так і за годинниковою стріл-
кою. Швидкості висхідних 
потоків усередині вихору дося-
гають декількох дес. метрів. 
Проходження с. супроводжу-
ється сильними руйнуваннями, 
грозами, зливами та градобоєм, 
а нерідко й людськими жерт-
вами. Тиск у центрі добре роз-
виненого с. м. б. на 50–200 мб 
нижче ніж у навколишній ат-
мосфері, а швидкість вітру 
досягає 50–100 м/с і більше. 
Швидкість переміщення с. 
прибл. дорівнює швидкості 
вітру на висоті 1000 м. 

СМЕСЕОБРАЗОВАНИЕ, -я, 
с. – процесс приготовления го-
рючей смеси с целью подготов-
ки топлива к сжиганию в порш-
невом ГТД или ВРД др. типа. 

СУМІШОУТВОРЕННЯ, -я, 
с. – процес приготування го-
рючої суміші для підготовки 
палива до спалювання в порш-
невому ГТД або ПРД ін. типу. 

СМЕСЬ БЕДНАЯ − горю-
чая смесь, в к-рой воздуха со-
держится больше, чем теорети-
чески необходимо для полного 
сгорания содержащегося в ней 
топлива. Коэфф. избытка воз-
духа для с.б. больше ед. 

СУМІШ БІДНА − горюча 
суміш, у якій повітря міститься 
більше, ніж теоретично необ-
хідно для повного згоряння 
палива, що в ній міститься. 
Коеф. надлишку повітря для 
с.б. більше од. 

СМЕСЬ БОГАТАЯ − го-
рючая смесь, в к-рой воздуха 
содержится меньше, чем теоре-
тически необходимо для пол-
ного сгорания содержащегося в 
ней топлива. Коэфф. избытка 
воздуха для с.б. меньше ед.  

СУМІШ БАГАТА − горю-
ча суміш, у якій повітря міс-
титься менше, ніж теоретично 
необхідно для повного згорян-
ня палива, що в ній міститься. 
Коеф. надлишку повітря для 
с.б. менше од. 
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СМЕСЬ ГОРЮЧАЯ − 
смесь топлива с воздухом или 
кислородом, состав и состоя-
ние к-рой обеспеч. возмож-
ность её сгорания в двигателе. 
С.г. образуется в камере сгора-
ния ГТД или ВРД др. типа и в 
карбюраторе, впускной систе-
ме или в цилиндре у поршне-
вого авиац. двигателя. 

СУМІШ ГОРЮЧА − су-
міш палива з повітрям або кис-
нем, склад і стан якої забезпеч. 
можливість її згоряння у дви-
гуні.  

С.г. утворюється в камері 
згоряння ГТД або ПРД ін. типу 
і в карбюраторі, впускній сис-
темі або в циліндрі у поршне-
вого авіац. двигуна. 

СМЕСЬ РАБОЧАЯ − 
1. Смесь свежего заряда с оста-
точными газами в цилиндре 
двигателя с внешним смесеоб-
разованием. 2. Смесь свежего 
заряда и распылённого топлива 
с остаточными газами в ци-
линдре двигателя с внутренним 
смесеобразованием. 

СУМІШ РОБОЧА − 
1. Суміш свіжого заряду із за-
лишковими газами в циліндрі 
двигуна із зовнішнім сумішо-
утворенням. 2. Суміш свіжого 
заряду й розпиленого палива із 
залишковими газами в циліндрі 
двигуна з внутрішнім сумішо-
утворенням. 

СМЕСЬ СТЕХИОМЕТ-
РИЧЕСКАЯ ГОРЮЧАЯ − 
смесь, состав к-рой по стехио-
метрич. расчётам обеспеч. 
полное сгорание топлива без 
остатка избыточного кислоро-
да. Коэффициент избытка воз-
духа для с.с.г. равен ед. 

СУМІШ СТЕХІОМЕТ-
РИЧНА ГОРЮЧА − суміш, 
склад якої за стехіометрич. 
розрахунками забезпеч. повне 
згоряння палива без залишку 
надлишкового кисню. Коефі-
цієнт надлишку повітря для 
с.с.г. дорівнює од. 

СМЕЩЕНИЕ БОМБЫ 
БОКОВОЕ − относ бомбы 
ветром в направлении, перпен-
дикулярном к линии самолёта. 
С.б.б. зависит от её линейного 
отставания и угла сноса само-
лёта при бомбометании. 

ЗМІЩЕННЯ БОМБИ  
БІЧНЕ − віднесення бомби 
вітром у напрямку, перпенди-
кулярному до лінії шляху літа-
ка. З.б.б. залежить від її ліній-
ного відставання і кута знесен-
ня літака при бомбометанні. 

СМЕЩЕНИЕ ФОКУСА 
САМОЛЁТА − изменение поло-
жения фокуса самолёта вдоль 
средней аэродинамич. хорды под 
влиянием сжимаемости воздуха. 

ЗМІЩЕННЯ ФОКУСА 
ЛІТАКА – зміна положення 
фокуса літака вздовж середньої 
аеродинаміч. хорди під впли-
вом стисливості повітря. 
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СМЫВКА, -и, ж. − орга-
нический растворитель, упот-
ребляемый при малярных ра-
ботах для удаления старого 
лакокрасочного покрытия.  

РІДИНА ДЛЯ ЗМИВАН-
НЯ − органічний розчинник, 
що вживається при малярних 
роботах для видалення старого 
лакофарбового покриття. 

СМЫКАНИЕ (РАЗМЫ-
КАНИЕ) САМОЛЁТОВ 
(ГРУПП САМОЛЁТОВ) − 
разновидность маневрирования 
в полёте, заключающаяся в 
изменении скорости, высоты и 
направления (курса) полёта с 
целью уменьшения (увеличе-
ния) дистанции и интервала 
между самолётами (группами 
самолётов). 

ЗМИКАННЯ (РОЗМИ-
КАННЯ) ЛІТАКІВ (ГРУП 
ЛІТАКІВ) − різновид манев-
рування в польоті, що полягає 
у зміні швидкості, висоти і 
напрямку (курсу) польоту для 
зменшення (збільшення) дис-
танції та інтервалу між літака-
ми (групами літаків). 

СНАБЖЕНИЕ АВИАЦИ-
ОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ − 
система мероприятий, направ-
ленных на современное и пол-
ное обеспеч. авиац. частей не-
обходимым авиац.-технич. иму-
ществом. С.а.-т. включает пла-
нирование снабжения, хранение 
и транспортировку авиац.-технич. 
имущества в авиац. части, ре-
монтные предприятия и военно-
учебные заведения ВС. С.а.-т. 
осущ. довольствующие службы 
центра возд. армий, авиац.-тех-
нич. соединений и частей через 
подчинённые им склады и базы. 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВІА-
ЦІЙНО-ТЕХНІЧНЕ − систе-
ма заходів, спрямованих на 
сучасне і повне забезпеч. авіац. 
частин необхідним авіац.-
техніч. майном. З.а.-т. охоплює 
планування постачання, збері-
гання і транспортування авіац.-
техніч. майна в авіац. частини, 
ремонтні підприємства і війсь-
ково-навчальні заклади ПС. 
З.а.-т. здійсн. довольчі служби 
центру повітр. армій, авіац.-
техніч. об’єднань і частин че-
рез підпорядковані їм склади 
та бази. 

СНАРЯД АВИАЦИОН-
НЫЙ − обтекаемой формы 
стальной корпус, снаряжённый 
внутри взрывчатым или зажи-
гательным веществом. С.а. при-
мен. для стрельбы из авиац. 

СНАРЯД АВІАЦІЙНИЙ − 
обтічної форми сталевий кор-
пус, споряджений усередині 
вибуховою або запалювальною 
речовиною. С.а. застосов. для 
стрільби з авіац. гармат і за 
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пушек и по внешнему виду от-
личается от пули наличием мед-
ного ведущего пояска и взрыва-
теля. Миним. калибр с.а. 20 мм. 
По х-ру действия с.а. раздел. на 
осколочно-зажигательные, оско-
лочно-зажигательные трассиру-
ющие, бронебойно-зажигатель-
ные, бронебойно-зажигательные 
трассирующие, вспомогатель-
ные (баллистич., учебные и т. п.). 

зовнішнім виглядом відрізня-
ється від кулі наявністю мідно-
го ведучого пояса і детонатора. 
Мінім. калібр с.а. 20 мм. За  
х-ром дії с.а. поділ. на оскол-
ково-запалювальні, осколково-
запалювальні трасуючі, броне-
бійно-запалювальні, бронебій-
но-запалювальні трасуючі, до-
поміжні (балістич., навчальні 
тощо). 

СНАРЯД КУМУЛЯТИВ-
НЫЙ − авиац. снаряд, состоя-
щий из корпуса, разрывного 
заряда с выемкой в головной 
части, колпачка, прикрывающе-
го выемку, центральной трубы, 
головного взрывателя мгновен-
ного действия и донного дето-
натора. Центральная труба сое-
диняет головной взрыватель с 
донным детонатором. При встре-
че снаряда с преградой сраба-
тывает головной взрыватель, 
действие к-рого передаётся через 
центральную трубу на донный 
детонатор; последний, взрыва-
ясь, вызывает детонацию взрыв-
чатого заряда, направленную в 
сторону кумулятивной выемки. 
С.к., помимо пробивного дей-
ствия, обладает также хорошей 
зажигательной способностью. 

СНАРЯД КУМУЛЯТИВ-
НИЙ − авіац. снаряд, що скла-
дається з корпусу, розривного 
заряду з виїмкою в головній 
частині, ковпачка, що прикри-
ває виїмку, центральної труби, 
головного зривника миттєвої 
дії і донного детонатора. 

Центральна труба з’єднує 
головний детонатор з донним 
детонатором. При зустрічі сна-
ряда з перешкодою спрацьовує 
головний детонатор, дія якого 
передається через центральну 
трубу на донний детонатор; 
останній, вибухаючи, спричи-
няє детонацію вибухового за-
ряду, спрямовану в бік кумуля-
тивної виїмки.  

С.к., крім пробивної дії, має 
також хорошу запалювальну 
здатність. 

СНАРЯД ПОДКАЛИБЕР-
НЫЙ − снаряд, у к-рого боевая 
часть, осуществляющая проби-
вание брони (сердечник), имеет 
калибр меньше, чем весь снаряд. 

СНАРЯД ПІДКАЛІБЕР-
НИЙ − снаряд, у якого бойова 
частина, що пробиває броню 
(осердя), має калібр менший, 
ніж увесь снаряд. 
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СНАРЯД РЕАКТИВНЫЙ − 
снаряд, перемещающийся в воз-
духе за счёт имеющегося у него 
реактивного двигателя и предна-
знач. для поражения возд., на-
земных и надводных объектов. 

СНАРЯД РЕАКТИВНИЙ − 
снаряд, що переміщується у 
повітрі за рахунок наявного у 
ньому реактивного двигуна і 
признач. для ураження повітр., 
наземних і надводних об’єктів. 

СНАРЯЖЕНИЕ ШТУР-
МАНСКОЕ – снаряжение эки-
пажа ЛА, к-рое включает порт-
фель для хранения карт, инст-
рументов и различных посо-
бий; масштабную линейку и 
транспортир; навигац. линейку 
и ветрочёт; штурманские часы 
и карманный компас; штур-
манский справочник и астро-
ном. табл.; табл. углов прице-
ливания. 

СПОРЯДЖЕННЯ ШТУР-
МАНСЬКЕ – спорядження 
екіпажу ЛА, до складу якого 
входить портфель для зберіган-
ня карт, інструментів та різно-
манітних посібників; масштаб-
на лінійка та транспортир; наві-
гац. лінійка та лічильник вітрів; 
штурманський годинник і ки-
шеньковий компас; штурмансь-
кий довідник та астроном. табл.; 
табл. кутів прицілювання. 

СНИЖЕНИЕ САМОЛЁ-
ТА (СПУСК) – практически 
прямолинейный полёт с потерей 
высоты при постоянной или 
малоизменяющейся скорости и 
работающем двигателе. С.с. м. б. 
установившимся, если движу-
щая сила равна лобовому соп-
ротивлению самолёта, и неус-
тановившимся – если первая 
больше второго. Последний 
случай наз. разгоном самолёта 
со снижением. 

ЗНИЖЕННЯ ЛІТАКА 
(СПУСК) – практично прямо-
лінійний політ із втратою ви-
соти за сталої чи мало зміню-
ваної швидкості та працюючим 
двигуном. З.л. м. б. усталеним, 
якщо рушійна сила дорівнює 
лобовому опору літака, та не-
усталеним – якщо перша біль-
ша за другий. Останній випа-
док наз. розгоном літака зі 
зниженням. 

СНОС САМОЛЁТА – см. 
Угол сноса. 

ЗНЕСЕННЯ ЛІТАКА – 
див. Кут знесення. 

СОВОК РАДИАТОРА – 
см. Створки радиаторов. 

СОВОК РАДІАТОРА – 
див. Стулки радіаторів. 

СОЕДИНЕНИЕ АВИА-
НОСНОЕ УДАРНОЕ – опе-
рат. соединение боевых над-

З’ЄДНАННЯ АВІАНОС-
НЕ УДАРНЕ – операт. 
з’єднання бойових надводних 
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водных кораблей в составе 
двух-трёх авианосных ударных 
групп, предназнач. для нанесе-
ния ядерных и обычных ударов 
по объектам на территории про-
тивника, кораблям и транспор-
там в море (океане). В состав 
с.а.у. входят ударные авианос-
цы, крейсеры и корабли охраны. 

кораблів у складі двох-трьох 
авіаносних ударних груп, при-
знач. для завдання ядерних та 
звичайних ударів по об’єктах 
на території супротивника, 
човнах та транспортах у морі 
(океані). До складу з.а.у. вхо-
дять ударні авіаносці, крейсери 
та кораблі охорони.  

СОЕДИНЕНИЕ АВИА-
ЦИОННОЕ – основное так-
тич. (дивизия) или высшее так-
тич. (корпус) формирование. 

З’ЄДНАННЯ АВІАЦІЙНЕ – 
основне тактичне (дивізія) або 
вище тактичне (корпус) фор-
мування. 

СОЕДИНЕНИЕ ВАЛОВ 
(ЧАСТЕЙ ВАЛОВ) ГИБКОЕ 
(ПОДВИЖНОЕ) – соединение 
валов (частей валов), обеспечи-
вающее возможность их вра-
щения при наличии перекосов 
и смещений, не вызывая до-
полнительных деформаций ва-
лов и нагружения опор. С.в.г. 
часто примен. в авиац. ГТД. 

З’ЄДНАННЯ ВАЛІВ  
(ЧАСТИН ВАЛІВ) ГНУЧКЕ 
(РУХОМЕ) – з’єднання валів 
(частин валів), що забезпеч. 
можливість їх обертання за 
наявності перекосів та змі-
щень, не викликаючи додатко-
вих деформацій валів та наван-
таження опор. З.в.г. часто за-
стосов. в авіац. ГТД. 

СОЕДИНЕНИЕ ВАЛОВ 
(ЧАСТЕЙ ВАЛОВ) ЖЁСТ-
КОЕ – соединение валов (час-
тей валов), не допускающее их 
относительного смещения. 

З’ЄДНАННЯ ВАЛІВ (ЧАС-
ТИН ВАЛІВ) ЖОРСТКЕ – 
з’єднання валів (частин валів), 
що не допускає їх відносного 
зміщення. 

СОЕДИНЕНИЕ ДЮРИ-
ТОВОЕ – гибкое соединение 
трубопроводов с помощью 
дюритового шланга и затяж-
ных хомутов; использ. для тру-
бопроводов при т-рах до 
240 °С и давлении до 13 кГ/см².

З’ЄДНАННЯ ДЮРИТОВЕ – 
гнучке з’єднання трубопрово-
дів за допомогою дюритового 
шланга та затяжних хомутів; 
застосов. для трубопроводів 
при т-рах до 240 °С та тиску до 
13 кГ/см². 

СОЕДИНЕНИЕ ЗАКЛЁ-
ПОЧНОЕ – неразъёмное со-
единение элементов металлич. 

З’ЄДНАННЯ ЗАКЛЕПОЧ-
НЕ – нерознімне з’єднання 
елементів металев. конструкцій 
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конструкций и различных де-
талей машин, осущ. посредст-
вом заклёпок. С.з. м. б. проч-
ным (в силовых нагружённых 
конструкциях и деталях), плот-
ным (в конструкциях, требую-
щих герметич.) и прочноплот-
ным (рассчитано на внутреннее 
давление герметич. резервуа-
ра). Один или несколько рядов 
заклёпок, располож. в опреде-
лённом порядке, наз. заклёпоч-
ным швом. 

та різноманітних деталей ма-
шин, що здійсн. за допомогою 
заклепок. З.з. м. б. міцним  
(у силових навантажених конст-
рукціях і деталях), щільним  
(у конструкціях, що потребу-
ють герметич.) та міцно-
щільним (розраховане на внут-
рішній тиск герметич. резерву-
ара). Один чи декілька рядів 
заклепок, розташов. у певному 
порядку, наз. заклепочним 
швом. 

СОЕДИНЕНИЕ КРЫЛА 
КОНТУРНОЕ (ФЛАНЦЕ-
ВОЕ) – соединение половин 
крыла с центропланом с помо-
щью большого кол-ва часто рас-
ставленных стыковых точек, 
образующих фланец, располож. 
по стыковому контуру крыла. 

З’ЄДНАННЯ КРИЛА 
КОНТУРНЕ (ФЛАНЦЕВЕ) – 
з’єднання половин крила з цент-
ропланом за допомогою вели-
кої к-сті часто розставлених 
стикових точок, які утворюють 
фланець, розміщ. по стиковому 
контуру крила. 

СОЕДИНЕНИЕ ЛОПАТ-
КИ ЗАМКОВОЕ – соединение 
рабочей лопатки газовой тур-
бины или осевого компрессора 
соответственно с диском тур-
бины, диском или барабаном 
компрессора, предназнач. для 
передачи усилий от лопаток 
диску или барабану, для обес-
печ. точной у-ки лопаток, тре-
буемой стабильности их поло-
жения в рабочих условиях, 
возможности лёгкой замены 
лопаток в случае необходи-
мости, а также для облегчения 
сборки ротора турбины или 
компрессора. С.л.з. примен., 

З’ЄДНАННЯ ЛОПАТКИ 
ЗАМКОВЕ – з’єднання робо-
чої лопатки газової турбіни або 
осьового компресора відповід-
но з диском турбіни, диском 
або барабаном компресора, 
признач. для передачі зусиль 
від лопаток диску або бараба-
ну, для забезпеч. точного вста-
новл. лопаток, що потребує 
стабільності їх положення в 
робочих умовах, можливості 
легкої заміни лопаток за по-
треби, а також для полегшення 
складання ротора турбіни або 
компресора. З.л.з. крім цього 
застосов. для з’єднання неру-
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кроме того, для соединения не-
подвижных направляющих или 
спрямляющих лопаток осевого 
компрессора непосредственно 
(без промежуточного бандажа) 
с корпусом компрессора. С.л.з. 
обычно осущ. с помощью зам-
ковой части лопатки соот-
ветств. паза (пазов) в диске, 
барабане или корпусе деталей, 
фиксирующих лопатку в пазе 
(пазах). С.л.з. часто наз. замко-
вым креплением лопатки, или 
замком лопатки. 

хомих напрямних або спрям-
них лопаток осьового компре-
сора безпосередньо (без про-
міжного бандажа) з корпусом 
компресора.  

З.л.з. зазвичай здійсн. за 
допомогою замкової частини 
лопатки відповідн. паза (пазів) 
в диску, барабані чи корпусі 
деталей, що фіксують лопатку 
в пазі (пазах).  

З.л.з. часто наз. замковим 
кріпленням лопатки, або зам-
ком лопатки. 

СОЕДИНЕНИЕ НЕРАЗЪ-
ЁМНОЕ – соединение частей 
и деталей машин и конструк-
ций, исключающее возмож-
ность отделения одной детали 
от др. без разрушения крепле-
ния или самой детали. С.н. 
осущ. заклёпками, сваркой или 
напрессовкой с гарантирован-
ным натягом. 

З’ЄДНАННЯ НЕРОЗНІМ-
НЕ – з’єднання частин та дета-
лей машин та конструкцій, яке 
виключає можливість відок-
ремлення однієї деталі від ін. 
без руйнування кріплення або 
самої деталі. З.н. здійсн. закле-
пуванням, зварюванням або 
напресуванням з гарантованим 
натягом. 

СОЕДИНЕНИЕ РАЗЪ-
ЁМНОЕ – соединение частей 
машин, механизмов, приборов, 
конструкций, при к-ром одна 
деталь может отделяться от др. 
без разрушения. 

З’ЄДНАННЯ РОЗНІМНЕ – 
з’єднання частин машин, меха-
нізмів, приладів, конструкцій, 
за якого одна деталь може ві-
докремлюватися від ін. без 
руйнування. 

СОЛИДОЛ, -а, м. – кальцие-
вая консистентная смазка, при-
готовленная путём загущения 
минерального масла кальциевым 
мылом; примен. для смазки тру-
щихся деталей, где не держится 
или не желательна жидкая 
смазка. С. наз. также тавотом. 

СОЛІДОЛ, -у, ч. – кальціє-
ве консистентне мастило, виго-
товлене шляхом загущення 
мінерального масла кальцієвим 
милом; застосов. для мащення 
тертьових деталей, де не три-
мається або не бажане рідке 
мастило. С. також наз. тавотом. 
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СОЛНЦЕ СРЕДНЕЕ – во-
ображаемая точка небесной 
сферы, к-рая равномерно дви-
жется по небесному экватору в 
направлении движения истин-
ного Солнца по эклиптике, со-
вершая один полный оборот от-
носительно точки весеннего рав-
ноденствия в течение тропи-
ческого года. С.с. служит для 
измерения среднего солнечно-
го времени. 

СОНЦЕ СЕРЕДНЄ – уявна 
точка небесної сфери, яка рів-
номірно рухається по небесно-
му екватору в напрямку руху 
справжнього Сонця по екліп-
тиці, здійснюючи один повний 
оберт відносно точки весняно-
го рівнодення протягом тро-
пічного року.  

С.с. слугує для вимірювання 
середнього сонячного часу. 

СОПЛО ВЫХОДНОЕ – 
см. Сопло реактивное. 

СОПЛО ВИХІДНЕ – див. 
Сопло реактивне. 

СОПЛО КАМЕРЫ (жид-
костного ракетного двигателя) – 
часть камеры жидкостного 
ракетного двигателя, в к-рой 
осущ. преобразование тепло-
вой энергии газов в кинетич. 
энергию при истечении их в 
окружающую среду. 

СОПЛО КАМЕРИ (рідин-
ного ракетного двигуна) – час-
тина камери рідинного ракет-
ного двигуна, у якій здійсн. 
перетворення теплової енергії 
газів на кінетич. енергію при 
витіканні їх у навколишнє се-
редовище. 

СОПЛО МНОГОПОЗИ-
ЦИОННОЕ РЕАКТИВНОЕ – 
регулируемое реактивное сопло, 
обеспечивающее возможность 
получения нескольких или мно-
гих различных значений регу-
лируемого проходного сечения. 

СОПЛО БАГАТОПОЗИ-
ЦІЙНЕ РЕАКТИВНЕ – ре-
гульоване реактивне сопло, яке 
забезпеч. можливість одержан-
ня декількох або багатьох різ-
них значень регульованого 
прохідного перерізу. 

СОПЛО НЕРЕГУЛИРУ-
ЕМОЕ РЕАКТИВНОЕ – реак-
тивное сопло с неизменяемым 
при работе двигателя сечением. 

СОПЛО НЕРЕГУЛЬО-
ВАНЕ РЕАКТИВНЕ – реак-
тивне сопло з незмінюваним 
при роботі двигуна перерізом. 

СОПЛО ПОВОРОТНОЕ – 
реактивное сопло, поворачивая 
к-рое во время работы двигате-
ля на земле и в полёте изменя-
ют направление действия силы 

СОПЛО ПОВОРОТНЕ – 
реактивне сопло, повертаючи 
яке під час роботи двигуна на 
землі і в польоті змінюють 
напрямок дії сили тяги.  
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тяги. С.п. примен. в силовых 
у-ках нек-рых самолётов с вер-
тик. взлётом и посадкой, а так-
же в нек-рых ракетных двига-
телях. 

С.п. застосов. в силових  
у-ках деяких літаків з вертик. 
зльотом і посадкою, а також у 
деяких ракетних двигунах. 

СОПЛО РАСХОДОМЕР-
НОЕ – соплообразная перего-
родка, устанавливаемая в тру-
бопроводе для создания искус-
ственного перепада давлений 
(до и после сопла) и исполь-
зующаяся в сочетании с диф-
ференциальным манометром 
или к.-л. др. прибором для из-
мерения расхода жидкости или 
газа. С.р. примен. для измере-
ния расхода воздуха в авиац. 
ГТД и поршневых двигателях 
при их испытаниях.  

СОПЛО ВИТРАТОМІР-
НЕ – соплоподібна перегород-
ка, що встановл. в трубопрово-
ді для створення штучного 
перепаду тисків (до і після 
сопла) та яка використ. в поєд-
нанні з диференціальним ма-
нометром або будь-яким ін. 
приладом для вимірювання 
витрати рідини або газу. С.в. 
застосов. для вимірювання 
витрати повітря в авіац. ГТД і 
поршневих двигунах при їх 
випробуваннях. 

СОПЛО РЕАКТИВНОЕ – 
основной элемент выходного 
у-ства реактивного двигателя и 
двигателя с комбинир. тягой. 
В с.р. происходит расширение 
газа, выходящего из турбины 
или форсажной камеры ГТД 
или из камеры сгорания (или 
др. у-ства для подогрева рабо-
чего тела) реактивного двига-
теля др. типа, сопровождаемое 
увеличением его скорости и 
кинетич. энергии. Расширение 
газа в с.р. происходит до дав-
ления окружающей среды на 
расчётном режиме сопла и до 
давления, отличного от давле-
ния окружающей среды, – на 
нерасчётных режимах сопла. 
Скорость истечения газа из с.р. 

СОПЛО РЕАКТИВНЕ – 
основний елемент вихідного 
пр-рою реактивного двигуна та 
двигуна з комбінов. тягою.  
У с. р. відбувається розширен-
ня газу, який виходить із турбі-
ни або форсажної камери ГТД 
або з камери згоряння (або ін. 
пр-рою для підігрівання робо-
чого тіла) реактивного двигуна 
ін. типу, супроводжуване збіль-
шенням його швидкості і кіне-
тич. енергії. Газ розширюється 
у с.р. до тиску навколишнього 
середовища на розрахунковому 
режимі сопла і до тиску, від-
мінного від тиску навколиш-
нього середовища, – на нероз-
рахункових режимах сопла. 
Швидкість витікання газу з с.р. 
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ВРД на расчётном режиме соп-
ла опред. при данной скорости 
полёта величину удельной тяги 
двигателя. Скорость истечения 
газа из с.р. ракетного двигате-
ля на расчётном режиме сопла 
опред. величину удельной тяги 
двигателя независимо от ско-
рости полёта. Скорость истече-
ния газа из с.р. современных 
реактивных двигателей в земных 
статич. условиях доходит до 
1000 м/с и более у ВРД и до 
3000 м/с и более у ракетных 
двигателей. Различают регули-
руемое и нерегулируемое с.р. 
Регулируемое с.р. снабжается 
у-ством для измерения его се-
чения при работе двигателя. 
В дозвуковом сужающемся с.р. 
регулирование состоит, как пр., 
в изменении площади выход-
ного сечения сопла. В сверхзву-
ковом с.р. регулированию под-
вергаются как площадь критич. 
сечения, так и площадь выход-
ного сечения сопла. Регулируе-
мое с.р. примен. в ТРД с фор-
сажной камерой, а также в нек-
рых др. ГТД, ВРД и ракетных 
двигателях. С.р. ракетного дви-
гателя наз. также соплом каме-
ры двигателя или просто соплом.  

ПРД на розрахунковому режи-
мі сопла визначає при даній 
швидкості польоту величину 
питомої тяги двигуна. Швид-
кість витікання газу з с.р. ра-
кетного двигуна на розрахун-
ковому режимі сопла визначає 
величину питомої тяги двигу-
на, незалежно від швидкості 
польоту. Швидкість витікання 
газу з с.р. сучасних реактивних 
двигунів у земних статич. умо-
вах доходить до 1000 м/с і  
більше у ПРД і до 3000 м/с і 
більше у ракетних двигунах. 
Розрізняють регульоване і не-
регульоване с.р. Регульоване 
с.р. забезпеч. пр-роєм для змі-
ни його перерізу при роботі 
двигуна. У дозвуковому зву-
жуваному с.р. регулювання 
полягає зазвичай у зміні площі 
вихідного перерізу сопла. У над-
звуковому с.р. регулюванню 
піддаються як площа критич. 
перерізу, так і площа вихідного 
перерізу сопла. Регульоване 
с.р. застосов. у ТРД з форсаж-
ною камерою, а також у деяких 
ін. ГТД, ПРД і ракетних двигу-
нах. С.р. ракетного двигуна 
наз. також соплом камери дви-
гуна або просто соплом. 

СОПЛО РЕВЕРСИВНОЕ – 
реактивное сопло, из к-рого газ 
выходит в направлении, проти-
воположном норм. истечению 
продуктов сгорания из двига-
теля, благодаря чему создаётся 

СОПЛО РЕВЕРСИВНЕ – 
реактивне сопло, з якого газ ви-
ходить у напрямку, протилеж-
ному до норм. виділення про-
дуктів згоряння з двигуна, зав-
дяки чому створюється нега-
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отрицательная сила тяги. С.р. 
примен. в нек-рых ракетных 
двигателях твёрдого топлива 
для нейтрализации положи-
тельной силы тяги двигателя 
при достижении ЛА заданной 
величины скорости полёта. 

тивна сила тяги. С.р. застосов. 
у деяких ракетних двигунах 
твердого палива для нейтралі-
зації позитивної сили тяги  
двигуна при досягненні ЛА 
заданої величини швидкості 
польоту.  

СОПЛО РЕГУЛИРУЕМОЕ 
РЕАКТИВНОЕ – сопло, снаб-
жённое у-ством для изменения 
его проходного сечения при ра-
боте двигателя. Регулирование 
осущ. различными способами, в 
частности с помощью подвиж-
ных элементов сопла (передвиж-
ной иглы, створок), а также путём 
аэродинамич. поджатия критич. 
сечения сопла струёй воздуха, 
подводимого из компрессора. Ши-
рокое примен. в авиац. ГТД наш-
ло створчатое с.р.р. В зависи-
мости от числа створок, с по-
мощью к-рых осущ. регулирова-
ние, различают с.р.р. двухствор-
чатое и многостворчатое, имею-
щее значительные преимущества 
перед первым; в частности, оно 
обеспеч. почти круглое сечение 
газовой струи на выходе из 
сопла. В зависимости от разме-
ров регулируемого проходного 
сечения (проходных сечений) 
сопла, к-рые возможно получить 
во время работы двигателя, раз-
личают с.р.р. двухпозиционное и 
многопозиционное со ступенча-
тым или плавным регулировани-
ем проходного сечения (проход-
ных сечений).  

СОПЛО РЕГУЛЬОВАНЕ 
РЕАКТИВНЕ – сопло, забез-
печене пр-роєм для зміни його 
прохідного перерізу при роботі 
двигуна. Регулювання здійсн. 
різними способами, зокрема за 
допомогою рухомих елементів 
сопла (пересувної голки, сту-
лок), а також шляхом аероди-
наміч. підтиснення критич. пе-
рерізу сопла струменем повіт-
ря, що подається з компресора. 
Широко використ. в авіац. ГТД 
стулкове с.р.р. Залежно від  
к-сті стулок, за допомогою 
яких здійсн. регулювання, роз-
різняють с.р.р. двостулкове і 
багатостулкове, яке має значні 
переваги перед першим; зок-
рема, воно забезпеч. майже 
круглий переріз газового стру-
меня на виході з сопла.  

Залежно від розмірів ре-
гульованого прохідного пере-
різу (прохідних перерізів) соп-
ла, які можливо отримати під 
час роботи двигуна, розрізня-
ють с.р.р. позиційне і багато-
позиційне зі ступеневим або 
плавним регулюванням про-
хідного перерізу (прохідних 
перерізів). 
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СОПЛО СВЕРХЗВУКО-
ВОЕ РЕАКТИВНОЕ – сопло, 
предназнач. для срабатывания 
и получения сверхзвуковых 
скоростей истечения газа. 
С.с.р. состоит из двух участ-
ков: сужающегося, в к-ром 
скорость газа меньше скорости 
звука, и расширяющегося, в 
к-ром газ разгоняется до сверх-
звуковых скоростей. Расши-
ряющийся участок с.с.р. наз. 
сверхзвуковым участком соп-
ла. Наименьшее сечение с.с.р., 
в к-ром скорость газа при от-
сутствии потерь в дозвуковой 
части сопла равна местной 
скорости звука, наз. критич. 
сечением.  

СОПЛО НАДЗВУКОВЕ 
РЕАКТИВНЕ – сопло, при-
знач. для спрацьовування і 
отримання надзвукових швид-
костей витікання газу. С.н.р. 
складається з двох ділянок: тої, 
що звужується, де швидкість 
газу менша за швидкість звуку, 
і тої, що розширюється, де газ 
розганяється до надзвукових 
швидкостей. Ділянка с.н.р., що 
розширюється, наз. надзвуко-
вою ділянкою сопла. Най-
менший переріз с.н.р., у якому 
швидкість газу за відсутності 
втрат у дозвуковій частині  
сопла дорівнює місцевій швид-
кості звуку, наз. критич. пере-
різом. 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ВОЗ-
ДУШНОЙ ЦЕЛИ – непре-
рывное наблюдение (слежка) 
за движением цели, опред. её 
текущих координат и парамет-
ров движения (азимута, угла 
места, высоты, дальности, ско-
рости движения) для обеспеч. 
наведения на неё средств по-
ражения или выбора момента 
нанесения удара по цели. 
С.в.ц. м. б. ручным, полуавто-
матич. и автоматич. 

СУПРОВІД ПОВІТРЯНОЇ 
ЦІЛІ – безперервне спостере-
ження (слідкування) за рухом 
цілі, визнач. її поточних коор-
динат та параметрів руху (ази-
мута, кута місця, висоти, даль-
ності, швидкості руху) для 
забезпеч. наведення на неї за-
собів ураження або вибору 
моменту завдання удару по 
цілі. 

С.п.ц. м. б. ручним, напів-
автоматич. та автоматич. 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ИСТ-
РЕБИТЕЛЯМИ – совместный 
полёт истребителей с др. типа-
ми самолётов для прикрытия 
последних от атак истребите-
лей и от беспилотных средств 

СУПРОВІД ВИНИЩУ-
ВАЧАМИ – спільний політ 
винищувачів з ін. типами літа-
ків для прикриття останніх від 
атак винищувачів і від безпі-
лотних засобів супротивника 
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противника на всём маршруте 
или на отдельных его участках. 

на всьому маршруті або на 
окремих його відрізках. 

СОПРОТИВЛЕНИЕ ВИХ-
РЕВОЕ – такое сопротивление 
возд. (жидкой) среды движу-
щемуся в ней телу, который 
возникает вследствие образо-
вания за телом вихрей, сбе-
гающих с него при отрыве по-
тока. С.в. относится к сопро-
тивлению давления см.  

ОПІР ВИХРОВИЙ – такий 
опір повітр. (рідкого) середо-
вища рухомому в ньому тілу, 
який виникає внаслідок утво-
рення за тілом вихорів, що 
збігають із нього при відриві 
потоку.  

О.в. належить до опору  
тиску див. 

СОПРОТИВЛЕНИЕ ВОЛ-
НОВОЕ – добавочное лобовое 
сопротивление, связанное с по-
явлением и развитием местных 
скачков уплотнения (ударных 
волн) при обтекании тела пото-
ком с большими дозвуковыми и 
сверхзвуковыми скоростями. С.в. 
по своей природе представ. со-
бой сопротивление давления см.  

ОПІР ХВИЛЬОВИЙ – до-
датковий лобовий опір, 
пов’язаний з появою і розвит-
ком місцевих стрибків ущіль-
нення (ударних хвиль) при 
обтіканні тіла потоком з вели-
кими дозвуковими і надзвуко-
вими швидкостями. О.х. за 
своєю природою є опором тис-
ку див. 

СОПРОТИВЛЕНИЕ ВРА-
ЩЕНИЮ ВИНТА – см. Мо-
мент винта реактивный.  

ОПІР ОБЕРТАННЮ 
ГВИНТА – див. Момент гвин-
та реактивний. 

СОПРОТИВЛЕНИЕ ВРЕД-
НОЕ – лобовое сопротивление 
всех ненесущих частей (фюзе-
ляжа, оперения, силовой у-ки и 
др.) самолёта (вертолёта). С.в. 
и сопротивление крыла состав-
ляют полное лобовое сопро-
тивление ЛА. 

ОПІР ШКІДЛИВИЙ – ло-
бовий опір всіх ненесучих час-
тин (фюзеляжу, оперення, си-
лової у-ки й ін.) літака (вер-
тольота).  

О.ш. і опір крила складають 
повний лобовий опір ЛА. 

СОПРОТИВЛЕНИЕ ГИД-
РОДИНАМИЧЕСКОЕ – соп-
ротивление воды движению глис-
сирующего тела, состоящее из вол-
нового сопротивления и сопро-
тивления трения поверхности 
тела о воду.  

ОПІР ГІДРОДИНАМІЧ-
НИЙ – опір води руху глісую-
чого тіла, що складається з 
хвильового опору та опору 
тертя поверхні тіла об воду. 
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СОПРОТИВЛЕНИЕ ДАВ-
ЛЕНИЯ – часть лобового соп-
ротивления тела, обтекаемого по-
током, зависящая от сил давле-
ния потока на тело, т. е. вызы-
ваемая напряжениями, норм. к 
поверхности тела. Т. о. с.д. охва-
тывает давление формы (в доз-
вуковом потоке), индуктивное 
сопротивление, волновое соп-
ротивление и не включает соп-
ротивление трения.  

ОПІР ТИСКУ – частина 
лобового опору тіла, обтічного 
потоком, яка залежить від сил 
тиску потоку на тіло, тобто 
спричинена напругою, норм. 
до поверхні тіла.  

Таким чином, о.т. охоплює 
опір форми (у дозвуковому 
потоці), індуктивний опір,  
хвильовий опір і не охоплює 
опір тертя. 

СОПРОТИВЛЕНИЕ ИН-
ДУКТИВНОЕ – составляю-
щая полного лобового сопро-
тивления крыла конечного раз-
маха на углах атаки, при к-рых 
подъёмная сила не равна нулю. 
Величина с.и. возрастает с уве-
личением подъёмной силы. 
С.и. представ. собой сопротив-
ление давления. 

ОПІР ІНДУКТИВНИЙ – 
складова повного лобового 
опору крила кінцевого розмаху 
на кутах атаки, за яких підні-
мальна сила не дорівнює нулю. 

Величина о.і. зростає зі  
збільшенням піднімальної си-
ли. О.і. є опором тиску. 

СОПРОТИВЛЕНИЕ КА-
МЕРЫ СГОРАНИЯ ТЕП-
ЛОВОЕ – падение полного дав-
ления в камере сгорания ГТД 
или прямоточного ВРД, вызы-
ваемого подогревом рабочего 
тела в ней. 

ОПІР КАМЕРИ ЗГО-
РЯННЯ ТЕПЛОВИЙ – падін-
ня повного тиску в камері зго-
ряння ГТД або прямострумин-
ного ПРД, спричиненого піді-
гріванням робочого тіла в ній. 

СОПРОТИВЛЕНИЕ ЛО-
БОВОЕ – проекция полной 
аэродинамич. силы на направ-
ление полёта (потока) или сос-
тавляющая этой силы, направ-
ленная против движения само-
лёта. С.л. наз. также силой ло-
бового сопротивления. С.л. воз-
никает вследствие давления 

ОПІР ЛОБОВИЙ – проек-
ція повної аеродинаміч. сили 
на напрямок польоту (потоку) 
або складова цієї сили, спрямо-
вана проти руху літака. О.л. 
наз. також силою лобового 
опору.  

О.л. виникає внаслідок тис-
ку повітр. (рідкого) середови-
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возд. (жидкой) среды на дви-
жущееся в ней тело и от трения 
этой среды о поверхность тела. 
Поэтому с.л. подраздел. на с.л. 
давления и с.л. трения. Кроме 
этого, различают профильное, 
индуктивное и волновое соп-
ротивления крыла или самолё-
та. Волновое сопротивление 
появляется при таких скорос-
тях, когда начинает сущест-
венно проявл. свойство сжима-
емости возд. среды (когда про-
явл. местные скачки уплотне-
ния), а также при сверхзвуко-
вых скоростях полёта. 

ща на рухоме в ньому тіло і від 
тертя цього середовища об 
поверхню тіла.  

Тому о.л. поділ. на о.л. тис-
ку і о.л. тертя.  

Крім цього, розрізняють про-
фільний, індуктивний і хвильо-
вий опори крила або літака.  

Хвильовий опір з’являється 
за таких швидкостей, коли по-
чинає істотно виявл. власти-
вість стисливості повітр. сере-
довища (коли виявляються 
місцеві стрибки ущільнення), а 
також за надзвукових швид-
костей польоту. 

СОПРОТИВЛЕНИЕ НЕ-
СУЩЕГО ВИНТА – 1. Сум-
марное сопротивление лопас-
тей несущего винта в плоскос-
ти его вращения, возникающее 
при полёте вертолёта с горизонт. 
скоростью и состоящее из ин-
дуктивного и профильного со-
противлений лопастей. Про-
фильное с.н.в. возникает как 
разность профильных сопротив-
лений лопастей, идущих на-
встречу потоку и по потоку. Ин-
дуктивное сопротивление обра-
зуется проекцией на плоскость 
вращения несущего винта раз-
ности подъёмных сил лопас-
тей, идущих навстречу потоку 
и по потоку. Вследствие дейст-
вия индуктивного и профильно-
го сопротивлений полная аэро-
динамич. сила несущего винта 

ОПІР ГВИНТА-НОСІЯ – 
1. Сумарний опір лопатей  
гвинта-носія в площині його 
обертання, що виникає під час 
польоту вертольота з горизонт. 
швидкістю і складається з ін-
дуктивного і профільного опо-
рів лопатей.  

Профільний о.г.-н. виникає 
як різниця профільних опорів 
лопатей, що йдуть назустріч 
потоку і за потоком.  

Індуктивний опір утворю-
ється проекцією на площину 
обертання гвинта-носія різниці 
піднімальних сил лопатей, що 
йдуть назустріч потоку і за 
потоком.  

Унаслідок дії індуктивного і 
профільного опорів повна аеро-
динаміч. сила гвинта-носія 
відхиляється назад за потоком. 
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отклоняется назад по потоку. 
2. Осевое сопротивление само-
вращающегося несущего винта 
при вертик. снижении вертолё-
та с выключенным двигателем. 
Это сопротивление прибл. рав-
но лобовому сопротивлению 
сплошного плоского диска того 
же диаметра, что и диаметр 
несущего винта. 

2. Осьовий опір самообер-
тового гвинта-носія при вер-
тик. зниженні вертольота з 
вимкненим двигуном.  

Цей опір прибл. дорівнює 
лобовому опору суцільного 
плоского диска того самого 
діаметра, що й діаметр гвинта-
носія. 

СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРО-
ФИЛЬНОЕ – сопротивление 
движению тела в воздухе, вы-
званное разностью давлений 
перед телом и за ним (сопро-
тивлением давления) и трением 
частиц воздуха в пограничном 
слое (сопротивлением трения). 
В с.п. не входят волновое и 
индуктивное сопротивления. 

ОПІР ПРОФІЛЬНИЙ – 
опір руху тіла в повітрі, спри-
чинений різницею тисків перед 
тілом і за ним (опором тиску) і 
тертям частинок повітря в при-
межовому шарі (опором тертя). 
До о.п. не входять хвильовий 
та індуктивний опір. 

СОПРОТИВЛЕНИЕ ТРЕ-
НИЯ – часть силы лобового 
сопротивления тела, обтекаемо-
го возд. (жидким) потоком, к-рая 
возникает вследствие трения 
среды о поверхность тела, т. е. 
вызывается касательными к 
поверхности тела напряжения-
ми. При обтекании потоком 
профиля крыла с.т. явл. частью 
профильного сопротивления см. 

ОПІР ТЕРТЯ – частина си-
ли лобового опору тіла, обтіч-
ного повітр. (рідким) потоком, 
яка виникає внаслідок тертя 
середовища об поверхню тіла, 
тобто спричинена дотичними 
до поверхні тіла напругами. 

При обтіканні потоком про-
філю крила о.т. є частиною 
профільного опору див. 

СОПРОТИВЛЕНИЕ ФОР-
МЫ – часть профильного со-
противления. С.ф. возникает 
вследствие действия на про-
филь крыла сил давления и 
зависит от толщины профиля. 

 

ОПІР ФОРМИ – частина 
профільного опору.  

О.ф. виникає внаслідок дії 
на профіль крила сил тиску і 
залежить від товщини про-
філю. 
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СОРТНОСТЬ НА БОГА-
ТОЙ СМЕСИ – показатель 
детонационной стойкости топ-
лива, равный сортности такого 
эталонного топлива, к-рое по 
детонационной стойкости рав-
ноценно данному топливу, 
испытываемому на спец. дви-
гателе при усл. выбранном 
составе богатой смеси. 

СОРТНІСТЬ НА БАГА-
ТІЙ СУМІШІ – показник де-
тонаційної стійкості палива, 
що дорівнює сортності такого 
еталонного палива, яке за де-
тонаційною стійкістю рівно-
цінне даному паливу, випробу-
ваному на спец. двигуні за ум. 
обраного складу багатої суміші. 

СОРТНОСТЬ ЭТАЛОН-
НОГО ТОПЛИВА – показатель 
детонационной стойкости эта-
лонного топлива, равный про-
центному отношению макс. зна-
чений средних индикаторных 
давлений, развиваемых на эта-
лонном топливе и на чистом 
изооктане при определённой 
интенсивности детонации. 

СОРТНІСТЬ ЕТАЛОН-
НОГО ПАЛИВА – показник 
детонаційної стійкості еталон-
ного палива, що дорівнює від-
сотковому відношенню макс. 
значень середніх індикаторних 
тисків, які розвиваються на 
еталонному паливі і на чисто-
му ізооктані за певної інтен-
сивності детонації. 

СОСТАВ ВОСПЛАМЕ-
НИТЕЛЬНЫЙ – спец. состав 
(калиевая селитра, идитол, маг-
ний), примен. в светящих авиац. 
бомбах для воспламенения пере-
ходного, а затем и осветитель-
ного составов, обладающих отно-
сительно низкой чувствитель-
ностью к внешнему тепловому 
импульсу. 

СУМІШ ЗАПАЛЮВАЛЬ-
НА – спец. суміш (калієва се-
літра, ідітол, магній), застосов. 
у світних авіац. бомбах для 
запалювання перехідної, а по-
тім і освітлювальної сумішей, 
що мають відносно низьку 
чутливість до зовнішнього 
теплового імпульсу. 

СОСТАВ ГОРЮЧЕЙ СМЕ-
СИ – колличественное (весо-
вое или объёмное) соотноше-
ние между топливом и возду-
хом (или кислородом) в горю-
чей смеси. 

СКЛАД ГОРЮЧОЇ СУ-
МІШІ – кількісне (вагове або 
об’ємне) співвідношення між 
паливом і повітрям (або кис-
нем) у горючій суміші. 

СОСТАВ ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ – личный 

СКЛАД ІНЖЕНЕРНО-
ТЕХНІЧНИЙ – особовий 
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состав ВС и ГВФ, имеющий 
спец. подготовку по конструи-
рованию, производству и экс-
плуатации авиац. техники. 

склад ПС і ЦПФ, що має спец. 
підготовку з конструювання, 
виробництва й експлуатації 
авіац. техніки. 

СОСТАВ ЛЁТНЫЙ – лич-
ный состав ВС и ГВФ, имею-
щий лётную специальность по 
управлению ЛА и допущенный 
к полётам по занимаемой 
должности. 

СКЛАД ЛЬОТНИЙ – осо-
бовий склад ПС і ЦВФ, що має 
льотну спеціальність із керу-
вання ЛА і допущений до 
польотів відповідно до займа-
ної посади. 

СОСТАВ ПРОФИЛАК-
ТИЧЕСКИЙ – полужидкая 
водяная эмульсия церезина и 
масляного лака, разбавленная 
уайт-спиритом и скипидаром. 
С.п. марки ПС-3 примен. в авиа-
ции для предохранения плёнки 
лакокрасочных покрытий лю-
бого типа от преждевременно-
го старения. 

СУМІШ ПРОФІЛАК-
ТИЧНА – напіврідка водяна 
емульсія церезину і масляного 
лаку, розбавлена уайт-спіритом 
і скипидаром.  

С.п. марки ПС-3 застосов. в 
авіації для захисту плівки ла-
кофарбових покриттів будь-
якого типу від передчасного 
старіння.  

СОСТАВ ТОПЛИВА ФРАК-
ЦИОННЫЙ – выраженное в 
объёмных или весовых процен-
тах содержание в топливе раз-
личных фракций, выкипающих 
в определённых температур-
ных пределах. 

СКЛАД ПАЛИВА ФРАК-
ЦІЙНИЙ – виражений в 
об’ємних або вагових відсот-
ках вміст у паливі різних фрак-
цій, які википають у певних 
температурних межах.  

СОСТАВЫ ПИРОТЕХ-
НИЧЕСКИЕ – взрывчатые и 
горючие смеси, дающие в ре-
зультате реакции горения свето-
вой, тепловой, зажигательный и 
дымовой эффекты. Сигнальные 
с.п. состоят из окислителя, го-
рючего и спец. добавок, прида-
ющих пламени определённый 
цвет для сигнализации днём и 
ночью. Дымообразующие с.п. 
могут иметь определённые 

СУМІШІ ПІРОТЕХНІЧ-
НІ – вибухові та горючі сумі-
ші, що дають у результаті ре-
акції горіння світловий, тепло-
вий, запалювальний і димовий 
ефекти.  

Сигнальні с.п. складаються 
з окиснювача, пального і спец. 
домішок, що надають полум’ю 
певного кольору для сигналіза-
ції вдень і вночі. Димоутворю-
ючі с.п. можуть мати певні 
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цвета: в авиации примен. ды-
мовые кусты из двух-трёх пи-
ротехнич. факелов различных 
цветов для обозначения, напр., 
линии фронта или др. рубежа 
(пункта). 

кольори: в авіації застосов. 
димові кущі з двох-трьох піро-
техніч. факелів різних кольорів 
для позначення, напр., лінії 
фронту або ін. межі (пункту). 

СПАРКА, -и, ж. – 1. Две 
авиац. пушки, смонтированные 
на одной у-ке. 2. Два бомбар-
дировоч. замка, выполненных 
конструктивно так, что встав-
ляются в один бомбодержа-
тель. 3. Учебный самолёт с 
управлением для инструктора 
и обучаемого.  

СПАРКА, -и, ж. – 1. Дві 
авіац. гармати, змонтовані на 
одній у-ці.  

2. Два бомбардув. замки, 
виконані конструктивно так, 
що вставляються в один бом-
ботримач.  

3. Навчальний літак з керу-
ванням для інструктора й учня.  

СПЕЦИАЛЬНАЯ РАЗВЕД-
КА – вид операт. разведки, 
к-рая провод. с целью получе-
ния сведений о противнике 
специально подготовленными 
группами, действующими на 
его территории, с одновремен-
ным проведением диверсион-
но-террористических актов 
против важных объектов. 

СПЕЦІАЛЬНА РОЗВІД-
КА – вид операт. розвідки, яка 
провод. для отримання відо-
мостей про противника спеці-
ально підготовленими групами, 
що діють на його території, з 
одночасним проведенням ди-
версійно-терористичних актів 
проти важливих об’єктів. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЙС-
КА – воинские части и подраз-
деления, предназнач. для выпол-
нения спец. задач по обеспеч. 
боевой и повседневной деятель-
ности вооружённых сил страны 
(инженерные войска, войска 
связи, войска радиац., химич., 
биологич. защиты и т. д.). 

СПЕЦІАЛЬНІ ВІЙСЬКА – 
військові частини та підрозді-
ли, які признач. для виконання 
спец. завдань із забезпеч. бойо-
вої та повсякденної діяльності 
ЗС країни (інженерні війська, 
війська зв’язку, війська радіац., 
хіміч., біологіч. захисту тощо). 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ БОЕ-
ВОЙ ПОЛЁТ – полёт авиац. 
экипажа (группы, подразделе-
ния) для выполнения боевого за-

СПЕЦІАЛЬНИЙ БОЙО-
ВИЙ ПОЛІТ – політ авіац. 
екіпажу (групи, підрозділу) для 
виконання бойового завдання, 
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дания, к-рое не связано с задачей 
авиац. ударов или ведением возд. 
боя (полёт на разведку, десан-
тирования возд. десанта, пере-
возки войск или грузов и др.). 
При с.б.п. могут примен. сред-
ства поражения наземных и 
морских объектов и вестись 
возд. бои в интересах с.б.п. 

яке не пов’язане із завданням 
авіац. ударів чи веденням повітр. 
бою (політ на розвідку, десан-
тування повітр. десанту, пере-
везення військ або вантажів то-
що). Під час с.б.п. можуть за-
стосов. засоби ураження назем-
них і морських об’єктів і вести-
ся повітр. бої в інтересах с.б.п. 

СПИРАЛЬ, -и, ж. – фигура 
пилотажа, представ. собой про-
странственный манёвр, при 
к-ром ц. т. самолёта описывает 
траекторию в виде цилиндрич. 
винтовой линии. С., выполнен-
ная с набором высоты, наз. вос-
ходящей, а с потерей высоты – 
нисходящей. Вираж см. явл. 
частным случаем с., выполн. на 
постоянной высоте. С. м. б. ус-
тановившейся, если скорость, 
крен и наклон траектории ос-
таются постоянными; такую с. 
наз. правильной, если она вы-
полн. без скольжения. Кроме 
того, различают с. пологую 
(мелкую) – при крене прим. до 
30°, крутую (глубокую) – при 
крене до 75°, наивыгоднейшую – 
при крене около 45° и наивы-
годнейшей скоростью по тра-
ектории (в этом случае за один 
виток спирали теряется наи-
меньшая высота), предельную 
с. (без тяги или с макс. тягой), 
при к-рой её радиус и время 
одного оборота минимальны: 
эта с. хар-ется большими пере-
грузками. 

СПІРАЛЬ, -і, ж. – фігура 
пілотажу, що є просторовим 
маневром, за якого ц. в. літака 
описує траєкторію у вигляді 
циліндрич. гвинтової лінії.  

С., виконана з набором ви-
соти, наз. висхідною, а з втра-
тою висоти – низхідною.  

Віраж див. є окремим ви-
падком с., викон. на сталій 
висоті.  

С. м. б. усталеною, якщо 
швидкість, крен і нахил траєк-
торії залишаються сталими; 
таку с. наз. правильною, якщо 
вона викон. без ковзання.  

Крім того, розрізняють с. по-
логу (мілку) – з креном прибл. 
до 30°, круту (глибоку) – з кре-
ном до 75°, найвигіднішу – з 
креном близько 45° і найви-
гіднішою швидкістю по траєк-
торії (в такому випадку за один 
виток спіралі втрачається най-
менша висота), граничну с. 
(без тяги або з макс. тягою), за 
якої її радіус і час одного обер-
ту мінімальні: ця с. хар-ється 
великими перевантаженнями. 
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СПИРТОВАНИЕ, -я, с. – 
способ ускоренной сушки аэро-
фильмов и аэроснимков (отпе-
чатков), заключ. в погружении 
их в спиртовую ванну (сначала 
в слабую – 50–60°, затем в 
крепкую – 90–96°) для извле-
чения влаги из эмульсионного 
слоя. С. деформирует аэро-
фильмы, поэтому его нельзя 
примен. для сушки аэрофиль-
мов (аэроснимков), использ. 
при топографич. и измеритель-
ных работах. 

СПИРТУВАННЯ, -я, с. – 
спосіб прискореного сушіння 
аерофільмів і аерознімків (від-
битків), що полягає в зануренні 
їх у спиртову ванну (спочатку 
в слабку – 50–60°, потім у міц-
ну – 90–96°) для видалення 
вологи з емульсійного шару. С. 
деформує аерофільми, тому 
його не можна застосов. для 
сушіння аерофільмів (аеро-
знімків), використ. при топо-
графіч. і вимірювальних ро-
ботах. 

СПЛАВЫ АВИАЦИОН-
НЫЕ – цветные сплавы, при-
мен. в авиац. промышленности 
для изготовления изделий ави-
ац. техники и ремонта её в ави-
ац.-ремонтных частях. К с.а. от-
носятся разнообразные алюми-
ниевые, магниевые, медные, ти-
тановые и др. сплавы. Особенно 
широко примен. в авиац. про-
мышленности алюминиевые 
сплавы (дюралюминий и др.), 
обладающие высокими меха-
нич. свойствами и малым уд. в. 

СПЛАВИ АВІАЦІЙНІ – 
кольорові сплави, що застосов. 
в авіац. промисловості для ви-
готовлення виробів авіац. тех-
ніки і ремонту її в авіац.-
ремонтних частинах. До с.а. 
належать різноманітні алюмі-
нієві, магнієві, мідні, титанові 
й ін. сплави. Особливо широко 
застосов. в авіац. промисловос-
ті алюмінієві сплави (дюралю-
міній та ін.), що мають високі 
механіч. властивості і малу 
пит. в. 

СПЛАВЫ АЛЮМИНИЕ-
ВЫЕ – лёгкие сплавы на алю-
миниевой основе, содержащие 
один или несколько легирую-
щих компонентов, гл. обр. медь, 
марганец, магний, кремний, 
цинк. В качестве улучшающих 
добавок использ. железо, ни-
кель, титан, кобальт, бериллий, 
хром и др. С.а. обладают срав-

СПЛАВИ АЛЮМІНІЄВІ – 
легкі сплави на алюмінієвій 
основі, що містять один або 
декілька легуючих компонен-
тів, переважно мідь, марганець, 
магній, кремній, цинк. Як по-
ліпшуючі домішки використ. 
залізо, нікель, титан, кобальт, 
берилій, хром й ін. С.а. мають 
порівняно малу вагу і високі 
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нительно малым весом и высо-
кими механич. свойствами. В за-
висимости от состава, техноло-
гич. методов обработки и при-
мен. с.а. м. б. разделены на 
след. основные группы. С.а. 
высокой прочности, предназ-
нач. для изготовления силовых 
элементов самолётных конст-
рукций (лонжеронов, нервюр, 
шпангоутов, стрингеров и об-
шивки); с.а. этой группы после 
литья обрабатываются давле-
нием в горячем состоянии, а 
затем подвергаются термич. 
обработке и иногда для допол-
нительного укрепления – нагар-
товке. С.а. высокой прочности 
имеют маркировку Д-1, Д-16 и 
др. К с.а., не требующим высо-
кой прочности, относятся с.а. с 
магнием и марганцем. С.а. 
этой группы обладают высокой 
пластичностью, большой кор-
розионной стойкостью и хоро-
шо свариваются и штампуют-
ся. Они выпускаются промыш-
ленностью в виде листов, лент, 
труб и служат для изготовле-
ния самолётных металлич. ба-
ков, трубопроводов и деталей 
оборудования путём глубокой 
штамповки и сварки. С.а. 
сложного состава, предназнач. 
для ковки и прессовки в горя-
чем состоянии; из них изготав-
ливают детали, работающие в 
условиях обычных и высоких 

механіч. властивості. Залежно 
від складу, технологіч. методів 
обробки і застосув. с.а. м. б. 
поділені на такі основні групи. 

С.а. високої міцності, що 
признач. для виготовлення 
силових елементів літакових 
конструкцій (лонжеронів, нер-
вюр, шпангоутів, стрингерів і 
обшивки); с.а. цієї групи після 
лиття обробляються тиском у 
гарячому стані, а потім підля-
гають терміч. обробці й інколи 
для додаткового зміцнення – 
нагартуванню.  

С.а. високої міцності мають 
маркування Д-1, Д-16 та ін. До 
с.а., що не потребують високої 
міцності, належать с.а. з магні-
єм і марганцем.  

С.а. цієї групи мають висо-
ку пластичність, велику коро-
зійну стійкість і добре зварю-
ються і штампуються.  

Вони випускаються про-
мисловістю у вигляді листів, 
стрічок, труб і слугують для 
виготовлення літакових мета-
левих баків, трубопроводів і 
деталей устаткування шляхом 
глибокого штампування і зва-
рювання.  

С.а. складного складу, при-
знач. для кування і пресування 
в гарячому стані; з них виго-
товляють деталі, що працюють 
в умовах звичайних і високих 
т-р.  
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т-р. При невысоких т-рах при-
мен. с.а. марок АК5, АК6, АК8, 
из к-рых делают картеры и 
корпуса авиац. двигателей, 
крышки, крыльчатки и др., а при 
высоких т-рах – марок АК4, 
АК1 и ВД17, из к-рых изготов-
ляют детали компрессоров, 
поршни и др. Эти сплавы со-
держат добавки железа и нике-
ля. Литейные с.а., не обраба-
тываемые давлением, предназ-
нач. для литья различных авиац. 
деталей: корпусов блоков, кор-
пусов различных агрегатов обо-
рудования, кронштейнов, кача-
лок, дисков самолётных колёс 
и др. Наиболее распространён-
ным литейным сплавом явл. 
сплав алюминия и кремния, т. н. 
силумин, марок АЛ2, АЛ4, 
АЛ9. Кроме того, имеются с.а. 
с медью марок АЛ1 и АЛ7. 
Большое распространение по-
лучили для литья с.а. с магни-
ем АЛ8 типа альтмаг. 

За невисоких т-р застосов. 
с.а. марок АК5, АК6, АК8, з 
яких виготовляють картери і 
корпуси авіац. двигунів, криш-
ки, крильчатки та ін., а за висо-
ких т-р – марок АК4, АК1 і 
ВД17, з яких виготовляють 
деталі компресорів, поршні й 
ін. Ці сплави містять домішки 
заліза і нікелю.  

Ливарні с.а., що не оброб-
ляються тиском, признач. для 
виливання різних авіац. дета-
лей: корпусів блоків, корпусів 
різноманітних агрегатів устат-
кування, кронштейнів, качалок, 
дисків літакових коліс та ін. 
Найбільш поширеним ливар-
ним сплавом є сплав алюмінію 
і кремнію, т. з. силумін, марок 
АЛ2, АЛ4, АЛ9.  

Крім того, є с.а. з міддю ма-
рок АЛ1 і АЛ7.  

Значного поширення набули 
для виливання с.а. з магнієм 
АЛ8 типу альтмаг. 

СПЛАВЫ АНТИФРИК-
ЦИОННЫЕ – материалы, пред-
назнач. для изготовления дета-
лей, работающих в условиях 
трения скольжения (подшип-
ники, вкладыши, направляю-
щие втулки и др.). В авиации 
с.а. примен. на медной, оло-
вянной или свинцовой основе. 
С.а. на медной основе облада-
ют высокой коррозионной ус-
тойчивостью, хорошими анти-

СПЛАВИ АНТИФРИК-
ЦІЙНІ – матеріали, признач. 
для виготовлення деталей, що 
працюють в умовах тертя ков-
зання (підшипники, вкладиші, 
напрямні втулки та ін.).  

В авіації с.а. застосов. на 
мідній, олов’яній або свинце-
вій основі.  

С.а. на мідній основі мають 
високу корозійну стійкість, 
хороші антифрикційні власти-
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фрикционными свойствами и 
могут выдерживать высокие ме-
ханич. нагрузки. К ним отно-
сятся бронзы оловянистые, оло-
вянисто-цинковые, алюминие-
вые, кремнистые, бериллиевые, 
свинцовистые. С.а. на оловян-
ной или свинцовой основе с до-
бавкой меди или сурьмы при-
мен. для заливки подшипников; 
эти сплавы наз. баббитами. Они 
обладают хорошей прирабаты-
ваемостью и имеют достаточно 
высокие свойства при обычных 
т-рах, однако их теплоустойчи-
вость ниже в сравнении со 
свинцовистой бронзой. 

вості і можуть витримувати 
високі механіч. навантаження. 

До них належать бронзи 
олов’янисті, олов’янисто-цин-
кові, алюмінієві, кременисті, 
берилієві, свинцюваті.  

С.а. на олов’яній або свин-
цевій основі з домішкою міді 
або сурми застосов. для зали-
вання підшипників; ці сплави 
наз. бабітами.  

Вони хар-ться хорошою 
припрацьовуваністю і мають 
досить високі властивості за 
звичайних т-р, проте їх тепло-
стійкість нижча порівняно зі 
свинцюватою бронзою. 

СПЛАВЫ МАГНИЕВЫЕ – 
сплавы на магниевой основе с 
добавками алюминия, цинка, 
марганца и цезия. Реже вводят 
также бериллий, титан и нек-
рые др. элементы. С.м. иногда 
наз. электроном.  

С.м. имеют малый уд. в. (1,8) 
и достаточно высокую прочность 
(26–30 кг/мм2), поэтому они во 
многих случаях примен. для из-
готовления различных авиац. де-
талей (литые корпуса и картеры 
агрегатов авиац. двигателя, узлы 
крепления и детали управления в 
конструкции самолётов и др. 
узлы).  

Недостатком с.м. явл. их низ-
кая коррозионная стойкость. 

СПЛАВИ МАГНІЄВІ – 
сплави на магнієвій основі з 
домішками алюмінію, цинку, 
марганцю і цезію. Рідше вво-
дять також берилій, титан та 
деякі ін. елементи. С.м. іноді 
наз. електроном.  

С.м. мають малу пит. в. 
(1,8) і досить високу міцність 
(26–30 кг/мм2), тому вони в 
багатьох випадках застосов. 
для виготовлення різних авіац. 
деталей (литі корпуси та кар-
тери агрегатів авіац. двигуна, 
вузли кріплення та деталі керу-
вання в конструкції літаків й 
ін. вузли).  

Недоліком с.м. є їх низька 
корозійна стійкість.  

СПОЙЛЕР, -а, м. – см. Ин-
терцептор. 

СПОЙЛЕР, -а, ч. – див. Ін-
терцептор. 
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СПОСОБ БОКОВОЙ НА-
ВОДКИ КРАТНЫЙ – один из 
способов прицеливания по нап-
равлению при бомбометании, 
когда не требуется предвари-
тельного определения ветра. При 
с.б.н.к. разворачивают самолёт 
так, чтобы курсовая черта при-
цела легла на цель. В процессе 
смещения цели с курсовой чер-
ты замеряют угол схода цели и 
доворачивают самолёт в сторону 
цели на угол, в k раз больший 
угла схода (k – коэфф. кратнос-
ти). С.б.н.к. рационально при-
мен. в том случае, если поле зре-
ния прицела см. стабилизирова-
но в пространстве, т. к. в этом 
случае рыскание самолёта на 
курсе не вызывает отклонений 
курсовой черты от цели. В сов-
ременных бомбардировоч. при-
целах с.б.н.к. автоматизирован.

СПОСІБ БІЧНОГО НА-
ВЕДЕННЯ КРАТНИЙ – один 
зі способів прицілювання за 
напрямком при бомбометанні, 
коли не потрібно попередньо 
визнач. вітер. За с.б.н.к. роз-
вертають літак так, щоб курсо-
ва риска прицілу лягла на ціль. 
У процесі зміщення цілі з кур-
сової риски заміряють кут схо-
ду цілі і повертають літак у бік 
цілі на кут, який у k разів біль-
ший за кут сходу (k – коеф. 
кратності).  

С.б.н.к. раціонально засто-
сов. в тому випадку, якщо поле 
зору прицілу див. стабілізоване у 
просторі, тобто в цьому випадку 
рискання літака на курсі не спри-
чиняє відхилень курсової риски 
від цілі.  

У сучасних бомбардув. при-
цілах с.б.н.к. автоматизований. 

СПОСОБ ПРИЦЕЛИВА-
НИЯ АЭРОНАВИГАЦИОН-
НЫЙ – способ прицеливания 
при бомбометании, когда по 
предварительно определённому 
вектору ветра в р-не цели вы-
числены угол сноса, путевая ско-
рость и угол прицеливания. 
С.п.а. позволяет прицеливаться 
по направлению и по дальности в 
короткое время, прост в выпол-
нении и не требует сложных 
прицелов. Недостатком способа 
явл. то, что необходимо знать 
скорость и направление ветра в 

СПОСІБ ПРИЦІЛЮ-
ВАННЯ АЕРОНАВІГАЦІЙ-
НИЙ – спосіб прицілювання 
при бомбометанні, коли за  
заздалегідь визначеним векто-
ром вітру в р-ні цілі обчислено 
кут знесення, шляхову швид-
кість і кут прицілювання. 
С.п.а. дозволяє прицілюватися 
за напрямком і за дальністю в 
короткий час, простий у вико-
нанні і не потребує складних 
прицілів. Недоліком способу є 
те, що необхідно знати швид-
кість і напрямок вітру в р-ні 
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р-не цели и строго выдержи-
вать заданное направление 
захода на цель, что не всегда 
возможно в боевых условиях. 

цілі і суворо дотримуватися 
заданого напрямку заходу на 
ціль, що не завжди можливо в 
бойових умовах. 

СПОСОБ ПРИЦЕЛИВА-
НИЯ БАЗИСНЫЙ – способ 
прицеливания по дальности, 
при к-ром для получения угла 
прицеливания путевая ско-
рость самолёта опред. до бом-
бометания пролётом базы. 

СПОСІБ ПРИЦІЛЮ-
ВАННЯ БАЗИСНИЙ – спосіб 
прицілювання за дальністю, за 
якого для отримання кута при-
цілювання шляхова швидкість 
літака визнач. до бомбометан-
ня прольотом бази. 

СПОСОБ ПРИЦЕЛИВА-
НИЯ ВЕКТОРНЫЙ – способ 
прицеливания при бомбомета-
нии, основанный на решении 
спец. механизмом векторного 
прицела треугольника скорос-
тей, сторонами к-рого служат 
возд. скорость самолёта, ско-
рость ветра и путевая скорость 
самолёта. 

СПОСІБ ПРИЦІЛЮ-
ВАННЯ ВЕКТОРНИЙ – спо-
сіб прицілювання при бомбо-
метанні, що ґрунтується на 
розв’язуванні спец. механізмом 
векторного прицілу трикутника 
швидкостей, сторонами якого є 
повітр. швидкість літака,  
швидкість вітру і шляхова 
швидкість літака. 

СПОСОБНОСТЬ ПРИ-
ЦЕЛА РАЗРЕШАЮЩАЯ – 
способность оптич. (радиоло-
кац.) системы прицела давать 
раздельное изображение двух 
близлежащих точек (объектов). 
С.п.р. опред. качество изобра-
жения, даваемое оптикой или ин-
дикатором радиолокац. прицела. 

ЗДАТНІСТЬ ПРИЦІЛУ 
РОЗДІЛЬНА – здатність оп-
тич. (радіолокац.) системи при-
цілу давати роздільне зобра-
ження двох прилеглих точок 
(об’єктів). З.п.р. визнач. якість 
зображення, що дається опти-
кою або індикатором радіоло-
кац. прицілу. 

СПОСОБНОСТЬ РАДИО-
ЛОКАЦИОННОЙ СТАН-
ЦИИ РАЗРЕШАЮЩАЯ – 
способность радиолокац. стан-
ции получать на индикаторе 
раздельное изображение двух 
объектов. 

 

ЗДАТНІСТЬ РАДІОЛО-
КАЦІЙНОЇ СТАНЦІЇ РОЗ-
ДІЛЬНА – здатність радіоло-
кац. станції отримувати на ін-
дикаторі роздільне зображення 
двох об’єктів. 
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СПОСОБНОСТЬ РАЗРЕ-
ШАЮЩАЯ – способность раз-
личать, передавать или воспро-
извод. раздельно мелкие дета-
ли объектов; измеряется кол-
вом параллельных штрихов 
(линий) с промежутками той 
же ширины, раздельно раз-
личаемых, передаваемых или 
воспроизводимых на 1 мм дли-
ны изображения. С.р. челове-
ческого глаза 6–7 л/мм. 

ЗДАТНІСТЬ РОЗДІЛЬНА – 
здатність розрізняти, передава-
ти або відтворювати роздільно 
дрібні деталі об’єктів; вимірю-
ється к-стю паралельних штри-
хів (ліній) з проміжками тієї ж 
ширини, роздільно розрізню-
ваних, передаваних або відтво-
рених на 1 мм довжини зоб-
раження. З.р. людського ока  
6–7 л/мм. 

СПОСОБНОСТЬ ТОП-
ЛИВА ТЕПЛОТВОРНАЯ – 
кол-во теплоты, выделяемое при 
полном сгорании 1 кг топлива. 
С.т.т. явл. одной из важнейших 
хар-тик топлива для тепловых 
двигателей, в частности для 
авиац. ГТД, поршневых и пря-
моточных ВРД. Чем больше с. 
т. т., тем меньше уд. расход топ-
лива при той же величине к.п.д. 
двигателя. С.т.т. наз. также теп-
лотой сгорания топлива. 

ЗДАТНІСТЬ ПАЛИВА 
ТЕПЛОТВОРНА – к-сть теп-
лоти, що виділяється при пов-
ному згорянні 1 кг палива. 
З.п.т. є однією з найважливі-
ших хар-тик палива для тепло-
вих двигунів, зокрема для авіа-
ції. ГТД, поршневих і прямост-
руминних ПРД. Що більша 
з.п.т., то менша пит. витрата 
палива за тієї ж величини к.к.д. 
двигуна. З.п.т. наз. також теп-
лотою згоряння палива. 

СПОСОБЫ БОЕВЫХ 
ДЕЙСТВИЙ АВИАЦИИ – 
порядок выполнения боевой за-
дачи с распределением сил и 
средств по объектам и по време-
ни действия. Авиац. части и сое-
динения примен. след. основные 
способы боевых действий: по на-
земным и морским объектам – 
одновременные и последова-
тельные удары, свободный поиск 
и уничтожение целей (охота); 
при действии по возд. целям – 

СПОСОБИ БОЙОВИХ 
ДІЙ АВІАЦІЇ – порядок вико-
нання бойового завдання з роз-
поділом сил і засобів за 
об’єктами і за часом дії.  

Авіац. частини і з’єднання 
застосов. такі основні способи 
бойових дій: по наземних і 
морських об’єктах – одночасні 
та послідовні удари, вільний 
пошук і знищення цілей (по-
лювання); при дії по повітр. 
цілях – перехоплення з поло-
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перехват из положения «де-
журство на аэродроме» и «де-
журство в воздухе», а также сво-
бодный поиск и уничтожение 
целей (охота), при обеспеч. бое-
вых действий др. родов авиа-
ции истребители примен. пат-
рульное сопровождение, рас-
чистку возд. пространства и 
блокирование аэродромов ис-
требителей противника, а бом-
бардировщики и истребители-
бомбардировщики – миниро-
вание аэродромов противника.  

ження «чергування на аеро-
дромі» і «чергування в повіт-
рі», а також вільний пошук і 
знищення цілей (полювання), 
при забезпеч. бойових дій ін. 
родів авіації винищувачі засто-
сов. патрульний супровід, роз-
чищення повітр. простору і 
блокування аеродромів вини-
щувачів супротивника, а бом-
бардувальники і винищувачі-
бомбардувальники – мінування 
аеродромів супротивника. 

СПОСОБЫ ВОЕННЫХ 
ДЕЙСТВИЙ – порядок и 
приёмы примен. сил и средств 
для решения задач в операции 
(бою). Включает последователь-
ность поражения противника, 
направление главного и др. 
ударов (в наступлении), р-ны 
(рубежи) сосредоточения ос-
новных усилий (в обороне), 
операт. построение (боевой 
порядок) войск (сил), х-р ма-
нёвра, к-рый ими примен. 

СПОСОБИ ВОЄННИХ 
ДІЙ – порядок та прийоми 
застосув. сил і засобів для ви-
рішення завдань в операції 
(бою).  

Включає послідовність ура-
ження противника, напрямок 
головного та ін. ударів (у нас-
тупі), р-ни (рубежі) зосере-
дження основних зусиль (в обо-
роні), операт. шикування  
(бойовий порядок) військ (сил), 
х-р маневру, що ними застосов. 

СПОСОБЫ ПРИЦЕЛИ-
ВАНИЯ – способ вывода са-
молёта в точку сбрасывания 
авиац. бомбы при бомбомета-
нии. Различают с.п. по направ-
лению и по дальности. Первые 
м. б. аэронавигац., кратными, 
векторными, синхронными, вто-
рые – векторными, синхрон-
ными и базисными. 

 

СПОСІБ ПРИЦІЛЮ-
ВАННЯ – спосіб виведення 
літака в точку скидання авіац. 
бомби при бомбометанні. Роз-
різняють с.п. за напрямком і за 
дальністю.  

Перші м. б. аеронавігац., 
кратними, векторними, синх-
ронними, інші – векторними, 
синхронними і базисними. 
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СПУСК ПИРОТЕХНИ-
ЧЕСКИЙ – приспособл. для 
открывания замка бомбодержа-
теля электро-пиротехнич. спо-
собом. 

СПУСК ПІРОТЕХНІЧ-
НИЙ – пристосув. для відкрит-
тя замка в бомботримачі елект-
ро-піротехніч. способом. 

СПУТНИК ЗЕМЛИ ИС-
КУССТВЕННЫЙ – тело, за-
пущенное с Земли и выведен-
ное на орбиту, по к-рой оно со-
вершает своё движение вокруг 
Земли по законам небесной ме-
ханики. Впервые теорию полё-
та с.з.и. разработал К. Е. Циол-
ковский, к-рый и определил наз-
нач. первых аппаратов для заво-
евания мирового пространства. 
На с.з.и. обычно устанавл. ра-
диоаппаратура и контрольно-из-
мерительные приборы, а также 
контейнеры с подопытными жи-
вотными. В дальнейшем воз-
можно у-ство на с.з.и. межпла-
нетных обитаемых станций. Пер-
вый с.з.и. был запущен 4 октября 
1957 г. в Советском Союзе. За-
пуск его ознаменовал начало 
завоевания человеком космич. 
пространства. С.з.и., кроме чисто 
исследовательских целей, могут 
использ. как радиомаяки (нави-
гац. спутники), ретрансляцион-
ные радиостанции связи, телеви-
дения, небесные ориентиры и т.п.

СУПУТНИК ЗЕМЛІ 
ШТУЧНИЙ – тіло, запущене з 
Землі і виведене на орбіту, по 
якій воно рухається навколо 
Землі за законами небесної ме-
ханіки. Вперше теорію польоту 
с.з.ш. розробив К. Є. Ціолковсь-
кий, який і визначив признач. 
перших апаратів для завою-
вання світового простору. На 
с.з.ш. зазвичай встановл. ра-
діоапаратура і контрольно-
вимірювальні прилади, а також 
контейнери з піддослідними 
тваринами. Надалі можливе 
влаштування на с.з.ш. міжпла-
нетних жилих станцій. Перший 
с.з.ш. було запущено 4 жовтня 
1957 р. в Радянському Союзі. 
Запуск його ознаменував поча-
ток завоювання людиною кос-
міч. простору.  

С.з.ш., крім суто дослід-
ницьких цілей, можуть вико-
рист. як радіомаяки (навігац. 
супутники), ретрансляційні 
радіостанції зв’язку, телеба-
чення, небесні орієнтири і т. ін. 

СРАЖЕНИЕ ВОЗДУШ-
НОЕ – совокупность одновре-
менных или последовательных 
возд. боёв, проводимых по еди-
ному замыслу авиац. соедине-

БІЙ ПОВІТРЯНИЙ – су-
купність одночасних або пос-
лідовних повітр. боїв, які про-
вод. за єдиним задумом авіац. 
з’єднаннями (об’єднаннями) 
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ниями (объединениями) и пре-
следующих цель разгрома в 
воздухе крупных сил авиации 
противника в период операции.

для розгрому в повітрі великих 
сил авіації противника у період 
операції. 

СРЕДНИЙ РЕМОНТ 
ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕН-
НОЙ ТЕХНИКИ – ремонт, 
к-ый возобновляет исправность 
и частично ресурс образца во-
оружения и военной техники с 
заменой или обновлением её 
частиц ограниченной номенк-
латуры. Ремонт осущ. при по-
лучении средних боевых пов-
реждений и неполадок, устра-
нение к-рых предусмотрено 
нормативно-технич. докумен-
тацией при среднем ремонте. 

СЕРЕДНІЙ РЕМОНТ ОЗ-
БРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ 
ТЕХНІКИ – ремонт, який від-
новлює справність і частково 
ресурс зразка озброєння та 
військової техніки із заміною 
або відновленням її складових 
частин обмеженої номенклатури. 
Він здійсн. у разі отримання 
середніх бойових пошкоджень 
і виникнення несправностей, 
усунення яких передбачено нор-
мативно-техніч. документацією 
при середньому ремонті. 

СРЕДСТВА АВАРИЙНО-
ГО ПОКИДАНИЯ САМО-
ЛЁТА – спец. оборудование и 
приспособл., установл. на ЛА 
для спасения экипажа в ава-
рийной ситуации. К ним отно-
сят парашюты и средства ката-
пультирования. 

ЗАСОБИ АВАРІЙНОГО 
ПОКИДАННЯ ЛІТАКА – 
спец. обладнання та присто-
сув., які встановл. на ЛА для 
порятунку екіпажу в аварійній 
ситуації. До них відносять па-
рашути та засоби катапульту-
вання. 

СРЕДСТВА НАЗЕМНО-
ГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЁ-
ТОВ – спец. машины, меха-
низмы, агрегаты и вспомога-
тельное оборудование, исполь-
зуемое на аэродроме для тех-
нич. обслуж. самолётов при под-
готовке к полётам, выполнении 
регламент. работ см. и войско-
вого ремонта см. авиац. техники. 
Средства наземного обеспеч. 
полётов делятся на след. груп-

ЗАСОБИ НАЗЕМНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛЬО-
ТІВ – спец. машини, механіз-
ми, агрегати і допоміжне устат-
кування, що використ. на  
аеродромі для техніч. обслугов. 
літаків при підготовці до 
польотів, виконанні регламент. 
робіт див. і військового ремон-
ту див. авіац. техніки.  

Засоби наземного забезпеч. 
польотів поділ. на такі групи: 
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пы: заправочные автомобили для 
заправки самолётов топливом, 
маслом, сжатыми газами, спец. 
жидкостями; агрегаты энерго-
питания – подвижные генера-
торные электроагрегаты на авто-
мобилях и аккумуляторные ба-
тареи на стартовых тележках; 
подвижные аэродромные кисло-
роддобывающие и кислородно-
зарядные станции, компрессор-
ные станции; подогреватели для 
подготовки авиац. двигателей к 
запуску; грузоподъёмные ма-
шины и механизмы – подъём-
ные краны различных типов, 
гидравлич. подъёмники само-
лётные, пневматич. тканевые 
подъёмники и др.; контрольно-
измерительные стенды и агре-
гаты для обслуж. и проверки 
исправности действия самолёт-
ных агрегатов, систем и обору-
дования; автомобили: транс-
портные, тягачи-буксировщики, 
автотопливоцистерны, цистерны-
прицепы, тележки-прицепы раз-
личного назнач. 

заправні автомобілі для зап-
равки літаків паливом, маслом, 
стисненими газами, спец. ріди-
нами; агрегати енергоживлен-
ня – рухомі генераторні елект-
роагрегати на автомобілях і 
акумуляторні батареї на стар-
тових візках; рухомі аеродром-
ні киснедобувні і киснево-
зарядні станції, компресорні 
станції; підігрівники для підго-
товки авіац. двигунів до запус-
ку; вантажо-підіймальні маши-
ни і механізми – підіймальні 
крани різних типів, гідравліч. 
підйомники літакові, пневма-
тич. тканинні підйомники та 
ін.; контрольно-вимірювальні 
стенди й агрегати для обслу-
гов. і перевірки справності дії 
літакових агрегатів, систем і 
устаткування; автомобілі: 
транспортні, тягачі-буксиру-
вальники, автопаливоцистерни, 
цистерни-причепи, візки-при-
чепи різного признач. 

СРЕДСТВА РАДИОСВЕ-
ТОТЕХНИЧЕСКИЕ (самолё-
товождения и бомбометания) – 
наземные средства, обеспечи-
вающие выполнение задач са-
молётовождения и бомбомета-
ния, особенно в сложных мете-
оусловиях днём и ночью. К с.р. 
относятся радиомаяки, привод-
ные радиостанции, радиопелен-

ЗАСОБИ РАДІОСВІТЛО-
ТЕХНІЧНІ (літаководіння і 
бомбометання) – наземні за-
соби, що забезпеч. виконання 
завдань літаководіння і бом-
бометання, особливо за склад-
них метеоумов удень і вночі.  

До з.р. відносять радіомая-
ки, привідні радіостанції,  
радіопеленгатори, прожекто-
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гаторы, прожекторы, светомая-
ки, дымовые посты и др. 

ри, світломаяки, димові пости 
й ін. 

СРЕДСТВА САМОЛЁТО-
ВОЖДЕНИЯ – различная ап-
паратура, примен. для решения 
навигац. задач. С.с. подраздел. 
на автономные (бортовые или 
наземные) и неавтономные. Пос-
ледние наз. также системами са-
молётовождения; в их состав 
входит бортовая и наземная ап-
паратура. По принципу действия 
средства самолётовождения 
классифицируются так же, как и 
авиац. приборы см. 

ЗАСОБИ ЛІТАКОВО-
ДІННЯ – різноманітна апара-
тура, яка застосов. для вирі-
шення навігац. завдань. З.л. 
розподіл. на автономні (бортові 
або наземні) і неавтономні. 
Останні наз. також системами 
літаководіння; до їх складу 
входить бортова і наземна апа-
ратура. За принципом дії засо-
би літаководіння класифіку-
ються так само, як і авіац. при-
лади див. 

СРЕДСТВА САМОЛЁТО-
ВОЖДЕНИЯ НЕАВТО-
НОМНЫЕ – технич. средства, 
к-рые могут работать только во 
взаимодействии с наземными 
у-ствами. К с.с.н. относятся все 
радиотехнич. системы (угломер-
ные, дальномерные, угломерно-
дальномерные и разностнодаль-
номерные). 

ЗАСОБИ ЛІТАКОВОДІН-
НЯ НЕАВТОНОМНІ – тех-
ніч. засоби, які можуть працю-
вати лише у взаємодії з назем-
ними пр-роями.  

До з.л.н. відносять усі ра-
діотехніч. системи (кутомірні, 
далекомірні, кутомірно-далеко-
мірні і різницеводалекомірні). 

СРЕДСТВА САМОЛЁТО-
ВОЖДЕНИЯ РАДИОТЕХ-
НИЧЕСКИЕ – наиболее на-
дёжные средства, обеспечива-
ющие самолётовождение, осо-
бенно в полётах над безориен-
тирной местностью, над морем, 
вне видимости Земли и в слож-
ных метеоусловиях. К с.с.р. от-
носятся радиомаяки, радиопе-
ленгаторы, радиолокаторы, кру-
говые (дальномерные) и гипер-
болические радионавигац. сис-

ЗАСОБИ ЛІТАКОВО-
ДІННЯ РАДІОТЕХНІЧНІ – 
найбільш надійні засоби, що 
забезпеч. літаководіння, особ-
ливо в польотах над безорієн-
тирною місцевістю, над морем, 
поза видимістю Землі і за  
складних метеоумов.  

До з.л.р. належать радіома-
яки, радіопеленгатори, радіо-
локатори, кругові (далекомірні) 
і гіперболічні радіонавігац. 
системи.  
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темы. Каждое из этих средств в 
отдельности или в любом соче-
тании их позволяет вести са-
молёт по заданному направле-
нию и контролировать пра-
вильность полёта.  

Кожен із цих засобів окремо 
або в будь-якому поєднанні їх 
дозволяє вести літак за заданим 
напрямком і контролювати 
правильність польоту. 

СРЕДСТВА СПАСА-
ТЕЛЬНЫЕ ПЛАВАТЕЛЬ-
НЫЕ – спец. у-ства, предна-
знач. для индивидуального и 
группового спасения лиц эки-
пажа при вынужденном поки-
дании ЛА над водой и при вы-
нужденной посадке на воду. 
Средства спасательные плава-
тельные состоят из надувных 
лодок, плотов и жилетов. 

ЗАСОБИ РЯТУВАЛЬНІ 
ПЛАВАЛЬНІ – спец. пр-рої, 
признач. для індивідуального і 
групового порятунку осіб екі-
пажу при вимушеному поки-
данні ЛА над водою і при ви-
мушеній посадці на воду.  

Засоби рятувальні плавальні 
складаються з надувних човнів, 
плотів і жилетів. 

СРОК СЛУЖБЫ АВИА-
ЦИОННОЙ ТЕХНИКИ – 
период времени нахождения 
авиац. техники в эксплуатации, 
измеряемый в часах налёта, 
циклах работы, кол-ве выстре-
лов для авиац. вооружения, а 
также в календарном времени. 
Общий срок службы авиац. 
техники опред. от момента вы-
пуска с завода до списания с 
учёта вследствие негодности к 
дальнейшей эксплуатации. Срок 
службы авиац. техники до оче-
редного капит. ремонта наз. 
технич. ресурсом. Срок служ-
бы авиац. техники, в течение 
к-рого завод-поставщик гаран-
тирует исправную работу авиац. 
техники, наз. гарантийным сро-
ком службы авиац. техники, или 
гарантийным ресурсом. Срок 

ТЕРМІН СЛУЖБИ АВІА-
ЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ – період 
часу перебування авіац. техні-
ки в експлуатації, вимірюваний 
у годинах нальоту, циклах ро-
боти, к-сті пострілів для авіац. 
озброєння, а також у календар-
ному часі. Загальний термін 
служби авіац. техніки визнач. 
від моменту випуску із заводу 
до списання з обліку внаслідок 
непридатності до подальшої 
експлуатації. Термін служби 
авіац. техніки до чергового 
капіт. ремонту наз. техніч. ре-
сурсом. Термін служби авіац. 
техніки, впродовж якого завод-
постачальник гарантує справну 
роботу авіац. техніки, наз. га-
рантійним терміном служби 
авіац. техніки, або гарантійним 
ресурсом.  
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службы авиац. техники зависит 
от её качества, условий экс-
плуатации и опред. в соответ-
ствии с действующими поло-
жениями и технич. условиями 
на основании результатов го-
сударственных и войсковых ис-
пытаний и опыта эксплуатации.  

Термін служби авіац. техні-
ки залежить від її якості, умов 
експлуатації та визнач. відпо-
відно до чинних положень і 
техніч. умов на підставі ре-
зультатів державних і військо-
вих випробувань і досвіду екс-
плуатації. 

СРОК СЛУЖБЫ АМОР-
ТИЗАЦИОННЫЙ – срок, в 
течение к-рого предметы тех-
нич. имущества полностью изна-
шиваются. В условиях армии 
с.с.а. предметов военной тех-
ники считается от начала вы-
пуска их заводом-изготовите-
лем (поставщиком) до момента 
списания.  

ТЕРМІН СЛУЖБИ АМОР-
ТИЗАЦІЙНИЙ – термін, 
упродовж якого предмети тех-
ніч. майна повністю зношу-
ються. В умовах армії т.с.а. 
предметів військової техніки 
вважається від початку випус-
ку їх заводом-виробником (по-
стачальником) до моменту 
списання. 

СРОК СЛУЖБЫ ГАРАН-
ТИЙНЫЙ – период времени, в 
течение к-рого поставщик (за-
вод-изготовитель) авиац. тех-
ники обязуется безвозмездно 
заменить или отремонтировать 
свои изделия, если они вышли 
из строя по конструктивно-
производственным причинам. 
С.с.г. устанавл. в договорах и 
технич. условиях, составляемых 
на авиац. технику, поступающую 
на вооружение в авиац. части.  

ТЕРМІН СЛУЖБИ ГА-
РАНТІЙНИЙ – період часу, 
упродовж якого постачальник 
(завод-виробник) авіац. техніки 
зобов’язується безоплатно за-
мінити або відремонтувати свої 
вироби, якщо вони вийшли з 
ладу з конструктивно-вироб-
ничих причин. Т.с.г. встановл. 
в договорах і техніч. умовах, 
що складаються на авіац. тех-
ніку, яка надходить на озбро-
єння до авіац. частин. 

СРЫВ ПОТОКА НА 
КРЫЛЕ – образование отрыв-
ного обтекания на больших 
углах атаки крыла. С.п. на к. 
зарождается не сразу по всему 
размаху крыла, а либо на его 
концах, либо в корневой части 

ЗРИВ ПОТОКУ НА КРИ-
ЛІ – утворення відривного 
обтікання на великих кутах 
атаки крила. З.п. на к. заро-
джується не одразу по всьому 
розмаху крила, а чи на його 
кінцях, чи в кореневій частині і 
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и сопровождается падением 
подъёмной силы, а также поте-
рей поперечной устойчивости. 

супроводжується падінням 
піднімальної сили, а також 
втратою поперечної стійкості. 

СТАБИЛИЗАТОР, -а, м. – 
1. Неподвижная часть гори-
зонт. оперения самолёта, пред-
назнач. совместно с рулями 
высоты для обеспеч. продоль-
ной устойчивости и управляе-
мости самолёта. С., угол у-ки 
к-рого изменяется с помощью 
спец. у-ства в связи с измене-
нием центровки самолёта или 
режима полёта, наз. с. с изме-
няемым углом у-ки. В совре-
менных скоростных самолётах 
с., как пр., управляемый и не 
имеет руля высоты. 2. Опере-
ние бомбы для устойчивого её 
движения на траектории. По 
конструкции различают с. пе-
ристой, коробчатой, цилиндрич. 
и перисто-цилиндрич. форм. 
3. Механизм для удержания 
к.-л. детали авиац. прицела 
(вертикали и др.) в заданном 
положении в пространстве. 

СТАБІЛІЗАТОР, -а, ч. – 
1. Нерухома частина горизонт. 
оперення літака, признач. ра-
зом з рулями висоти для забез-
печ. поздовжньої стійкості та 
керованості літака. С., кут 
установл. якого змінюється за 
допомогою спец. пр-рою у 
зв’язку зі зміною центрування 
літака чи режиму польоту, наз. 
с. зі змінним кутом установл.  

У сучасних швидкісних лі-
таках с. зазвичай керований і 
не має руля висоти.  

2. Оперення бомби для стій-
кого її руху на траєкторії. За 
конструкцією розрізняють с. 
перистої, коробчастої, цилінд-
рич. та перисто-циліндрич. 
форм.  

3. Механізм для утримання 
будь-якої деталі авіац. прицілу 
(вертикалі та ін.) у заданому 
положенні в просторі. 

СТАБИЛИЗАТОР КВАР-
ЦЕВЫЙ – у-ство для поддер-
жания постоянной частоты 
колебаний; примен. в схемах 
радиопередатчиков. 

СТАБІЛІЗАТОР КВАР-
ЦОВИЙ – пр-рій для підтри-
мання постійної частоти коли-
вань; застосов. в схемах радіо-
передавачів. 

СТАБИЛИЗАТОР ПЛА-
МЕНИ – у-ство для обеспеч. 
устойчивого горения в камере. 
С.п. примен. в основных каме-
рах сгорания ВРД, а также в 
форсажной камере ТРД. 

СТАБІЛІЗАТОР ПО-
ЛУМ’Я – пр-рій для забезпеч. 
стійкого горіння в камері. С.п. 
застосов. в основних камерах 
згоряння ПРД, а також у фор-
сажній камері ТРД. 
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СТАБИЛЬНОСТЬ ГРУН-
ТА АЭРОДРОМА – способ-
ность грунта ВПП, РД и мест 
стоянки самолётов (вертолётов) 
противостоять действиям атм. 
осадков (сохранять несущую спо-
собность в период распутиц) и 
воздействию реактивной струи 
самолётов. Стабилизация грун-
та достигается периодич. его 
уплотнением, а также обработ-
кой цементом, известью, биту-
мом, нефтью и др. вяжущими 
материалами. 

СТАБІЛЬНІСТЬ ҐРУНТУ 
АЕРОДРОМУ – здатність 
ґрунту ЗПС, РД і місць сто-
янки літаків (вертольотів) про-
тистояти дії атм. опадів (збері-
гати несучу здатність у період 
розталей) та впливу реактивно-
го струменя літаків.  

Стабілізація ґрунту досяга-
ється періодич. його ущільнен-
ням, а також обробкою цемен-
том, вапном, бітумом, нафтою 
й ін. в’яжучими матеріалами. 

СТАВКА ВЕРХОВНОГО 
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕ-
ГО – высший коллегиальный 
орган военного руководства 
обороной государства в особый 
и военный период. 

СТАВКА ВЕРХОВНОГО 
ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧА – 
вищий колегіальний орган во-
єнного керівництва обороною 
держави в особливий та воєн-
ний період. 

СТАНДАРТНАЯ АТМО-
СФЕРА – см. Атмосфера 
стандартная. 

СТАНДАРТНА АТМО-
СФЕРА – див. Атмосфера 
стандартна. 

СТАНЦИЯ АВИАЦИОН-
НАЯ КОМПРЕССОРНАЯ – 
см. Авиационная компрес-
сорная станция. 

СТАНЦІЯ АВІАЦІЙНА 
КОМПРЕСОРНА – див.  

Авіаційна компресорна 
станція. 

СТАНЦИЯ АВТОМО-
БИЛЬНАЯ КИСЛОРОДО-
ДОБЫВАЮЩАЯ – см. Ав-
томобильная кислорододо-
бывающая станция. 

СТАНЦІЯ АВТОМО-
БІЛЬНА КИСНЕДОБУВНА – 
див.  

Автомобільна киснедо-
бувна станція. 

СТАНЦИЯ АВТОМО-
БИЛЬНАЯ КИСЛОРОДНО-
ЗАРЯДНАЯ – см. Автомо-
бильная кислородно-заряд-
ная станция. 

 

СТАНЦІЯ АВТОМО-
БІЛЬНА КИСНЕВО-ЗАРЯД-
НА – див.  

Автомобільна киснево-
зарядна станція. 
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СТАНЦИЯ АВТОМО-
БИЛЬНАЯ ПОСАДОЧНО-
МАЯЧНАЯ – см. Автомо-
бильная посадочно-маячная 
станция. 

СТАНЦІЯ АВТОМО-
БІЛЬНА ПОСАДКОВО-
МАЯКОВА – див. Автомо-
більна посадково-маякова 
станція. 

СТАНЦИЯ АККУМУЛЯ-
ТОРНО-ЗАРЯДНАЯ – см. 
Аккумуляторно-зарядная 
станция. 

СТАНЦІЯ АКУМУЛЯ-
ТОРНО-ЗАРЯДНА – див. 
Акумуляторно-зарядна  
станція. 

СТАНЦИЯ ДОПЛЕРОВ-
СКАЯ НАВИГАЦИОННАЯ 
САМОЛЁТНАЯ – см. Допле-
ровская навигационная са-
молётная станция. 

СТАНЦІЯ ДОПЛЕРІВ-
СЬКА НАВІГАЦІЙНА ЛІ-
ТАКОВА – див. Доплерівська 
навігаційна літакова станція. 

СТАНЦИЯ МЕТЕОРО-
ЛОГИЧЕСКАЯ – см. Метео-
рологическая станция. 

СТАНЦІЯ МЕТЕОРО-
ЛОГІЧНА – див. Метеороло-
гічна станція. 

СТАНЦИЯ ПАНОРАМ-
НАЯ РАДИОЛОКАЦИОН-
НАЯ САМОЛЁТНАЯ – при-
ёмно-передающее у-ство нап-
равленного действия, работаю-
щее в импульсном режиме в 
диапазоне сантиметровых волн 
с вращающейся антенной и 
индикатором кругового обзора. 
С.п.р.с. предназнач. для само-
лётовождения и бомбометания 
в условиях отсутствия оптич. 
видимости, т. е. экипаж само-
лёта может опред. место само-
лёта по естественным или ис-
кусственным радиолокац. ори-
ентирам, опред. навигац. эле-
менты и выводить самолёт на 
цель или на аэродром посадки. 

СТАНЦІЯ ПАНОРАМНА 
РАДІОЛОКАЦІЙНА ЛІТА-
КОВА – приймально-переда-
вальний пр-рій направленої дії, 
що працює в імпульсному ре-
жимі в діапазоні сантиметро-
вих хвиль з обертовою анте-
ною і індикатором кругового 
огляду.  

С.п.р.л. признач. для літа-
ководіння і бомбометання в 
умовах відсутності оптич. ви-
димості, тобто екіпаж літака 
може визнач. місце літака за 
природними або штучними 
орієнтирами радіолокації, ви-
знач. навігац. елементи і виво-
дити літак на ціль або на аеро-
дром посадки. 

СТАНЦИЯ ПЕРЕКАЧКИ 
ГОРЮЧЕГО – передвижной 

СТАНЦІЯ ПЕРЕКАЧУ-
ВАННЯ ПАЛЬНОГО – пере-
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агрегат, примен. для перекачки 
светлых нефтепродуктов. С. п. 
г. монтируется на автомобиле 
и оборудуется центробежным 
насосом большой мощности, 
имеющим два рабочих колеса, 
к-рые могут переключаться на 
последовательную и парал-
лельную работу. Насос приво-
дится в действие от двигателя 
автомобиля через коробку от-
бора мощности. 

сувний агрегат, що використ. 
для перекачування світлих 
нафтопродуктів. С.п.п. монту-
ється на автомобілі і обладну-
ється відцентровим насосом 
великої потужності, що має два 
робочі колеса, які можуть пе-
ремикатися на послідовну і 
паралельну роботу. Насос при-
водиться в дію від двигуна 
автомобіля через коробку від-
бору потужності. 

СТАНЦИЯ РАДИОЛО-
КАЦИОННАЯ (РЛС) – у-ка 
для обнаружения объектов 
(самолётов, кораблей) и опред. 
их местоположения в про-
странстве с помощью отражён-
ных от этих объектов радио-
волн. С.р. состоит из мощного 
импульсного передатчика, на-
правленной антенны, приёмни-
ка, индикатора и источника 
электроэнергии. С.р. хар-ется 
дальностью действия, точностью 
определения координат и раз-
решающей способностью. С.р. 
классифицируются по различ-
ным признакам, напр., по месту 
у-ки (наземные, самолётные, 
корабельные и др.), по диапа-
зону волн (метровые, децимет-
ровые), по назнач. (станции уп-
равления арт. стрельбой и др.). 
С.р. наз. также радиолокатором. 

СТАНЦІЯ РАДІОЛОКА-
ЦІЙНА (РЛС) – у-ка для ви-
явлення об’єктів (літаків, ко-
раблів) і визнач. місця їх роз-
ташування в просторі за допо-
могою відбитих від цих 
об’єктів радіохвиль.  

С.р. складається з потужно-
го імпульсного передавача, 
спрямованої антени, приймача, 
індикатора і джерела електро-
енергії.  

С.р. хар-ється дальністю дії, 
точністю визнач. координат і 
роздільною здатністю. С.р. 
класифікуються за різними 
ознаками, напр., місцем уста-
новл. (наземні, літакові, кора-
бельні й ін.), діапазоном хвиль 
(метрові, дециметрові), при-
знач. (станції керування арт. 
стрільбою й ін.). С.р. наз. та-
кож радіолокатором. 

СТАПЕЛЬ, -я, м. – 1. Прис-
пособл. для сборки агрегатов, 
крупных частей конструкции 

СТАПЕЛЬ, -я, ч. –  
1. Пр-рій для складання агрега-
тів великих частин конструкції 
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изделия или целого изделия. 
2. Помост, на к-ром смонтиро-
вано действующее бомбарди-
ровоч. вооружение самолёта с 
целью изучения и отработки 
навыков в подвеске и сбрасы-
вании бомб. 

виробу або цілого виробу. 
2. Поміст, на якому змонтовано 
діюче бомбардув. озброєння 
літака для вивчення і відпра-
цювання навичок у підвішу-
ванні та скиданні бомб. 

СТАРЕНИЕ ДЮРАЛЮ-
МИНИЯ – операция термич. 
обработки, связанная с дис-
персным твердением. С.д. при 
обычных т-рах наз. естествен-
ным, а более ускоренное при 
нагревании (не выше 250 °С) – 
искусственным. Сплавы дюра-
люминия должны подвергаться 
механич. обработке, связанной 
с пластической деформацией, 
после закалки до старения. 
Время естественного с.д. – от 
20 мин до 4 час. Исключением 
явл. сплав Д18, к-рый стареет в 
течение нескольких суток. 

СТАРІННЯ ДЮРАЛЮ-
МІНІЮ – операція терміч. 
обробки, пов’язана з диспер-
сійним твердінням. С.д. за зви-
чайних т-р наз. природним, а 
більш прискорене при нагрі-
ванні (не вище 250 °С) – штуч-
ним.  

Сплави дюралюмінію по-
винні підлягати механіч. об-
робці, пов’язаній із пластич-
ною деформацією, після загар-
тування до старіння. Час при-
родного с.д. – від 20 хв до 4 год. 
Винятком є сплав Д18, який 
старіє протягом декількох діб.  

СТАРТЁР, -а, м. – у-ство 
для запуска ГТД или поршне-
вых двигателей, способное рас-
крутить двигатель до числа обо-
ротов, при к-ром обеспеч. самос-
тоятельная устойчивая его рабо-
та. В зависимости от вида и 
носителя энергии, используе-
мых для запуска авиац. двига-
теля, различают такие с.: руч-
ной, возд. (пневматич.), поро-
ховой, электрич. (электростар-
тёр), турбинный (турбостартёр), 
поршневой (моностартёр) и ко-
ловратный. Для запуска авиац. 

СТАРТЕР, -а, ч. – пр-рій 
для запуску ГТД або поршне-
вих двигунів, здатний розкру-
тити двигун до к-сті обертів, за 
якої забезпеч. самостійна стій-
ка його робота.  

Залежно від виду і носія 
енергії, що використ. для за-
пуску авіац. двигуна, розріз-
няють такі с.: ручний, повітр. 
(пневматич.), пороховий, елект-
рич. (електростартер), турбін-
ний (турбостартер), поршневий 
(моностартер) і коловоротний. 
Для запуску авіац. ГТД най-
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ГТД наиболее распространены 
электрич. и турбинные с. 

більш поширені електрич. і 
турбінні с. 

СТАРТЁР АВИАЦИОН-
НЫЙ – служебное лицо рядо-
вого (сержантского) состава, вы-
пускающее самолёты в воздух. 
С.а. входит в состав стартового 
наряда, находящегося в подчи-
нении руководителя полётов.  

СТАРТЕР АВІАЦІЙНИЙ – 
службовець рядового (сер-
жантського) складу, що випус-
кає літаки в повітря. С.а. вхо-
дить до складу стартового на-
ряду, підпорядкованого керів-
никові польотів. 

СТАРТЁР ВОЗДУШНЫЙ – 
у-ство, в к-ром использ. энер-
гия сжатого воздуха для вра-
щения вала (ротора) запускае-
мого двигателя. С.в. часто наз. 
пневматич. 

СТАРТЕР ПОВІТРЯНИЙ – 
пр-рій, у якому використ. енер-
гія стисненого повітря для  
обертання вала (ротора) двигу-
на, що запускається. С.п. часто 
наз. пневматич. 

СТАРТЁР ГАЗОТУРБИН-
НЫЙ – у-ство для запуска 
авиац. двигателей. Основными 
элементами с.г. явл. компрес-
сор (обычно центробежный), 
камера сгорания, газовая тур-
бина, редуктор и механизм 
сцепления с валом запускаемо-
го двигателя. Для запуска са-
мого с.г. примен. электростар-
тёр. На рабочем режиме тур-
бина с.г. развивает мощность 
большую, чем мощность, необ-
ходимую для привода ком-
прессора и всех агрегатов стар-
тёра. Этот избыток мощности 
использ. для раскручивания 
ротора запускаемого двигателя. 
Примен. как одновальный с.г. с 
одной турбиной, так и двух-
вальный, имеющий две турби-
ны, одна из к-рых служит для 
привода компрессора стартёра, 

СТАРТЕР ГАЗОТУРБІН-
НИЙ – пр-рій для запуску аві-
ац. двигунів. Основними еле-
ментами с.г. є компресор (за-
звичай відцентровий), камера 
згоряння, газова турбіна, ре-
дуктор і механізм щеплення з 
валом двигуна, що запускаєть-
ся. Для запуску самого с.г. 
використ. електростартер. В ро-
бочому режимі турбіна с.г. 
розвиває потужність більшу, 
ніж потужність, необхідну для 
приводу компресора і всіх аг-
регатів стартера. Цей надли-
шок потужності використ. для 
розкручування ротора двигуна, 
що запускається. Застосов. як 
одновальний с.г. з однією тур-
біною, так і двовальний, що 
має дві турбіни, одна з яких 
слугує для приводу компресора 
стартера, а інша – для розкру-
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а др. – для раскрутки ротора 
запускаемого двигателя.  

чування ротора двигуна, що 
запускається. 

СТАРТЁР-ГЕНЕРАТОР – 
электрич. машина постоянного 
тока, использ. на самолёте в 
качестве стартёра и генератора.

СТАРТЕР-ГЕНЕРАТОР – 
електрич. машина постійного 
струму, що використ. в літаку 
як стартер і генератор. 

СТАРТЁР ИНЕРЦИОН-
НЫЙ – у-ство для запуска 
авиац. двигателя, в к-ром ис-
польз. кинетич. энергия махови-
ка, предварительно раскручен-
ного до высокой скорости. Ма-
ховик с.и. м. б. раскручен вруч-
ную или при помощи самолёт-
ного электродвигателя. 

СТАРТЕР ІНЕРЦІЙНИЙ – 
пр-рій для запуску авіац. дви-
гуна, у якому використ. кіне-
тич. енергія маховика, попе-
редньо розкрученого до висо-
кої швидкості. Маховик с.і.  
м. б. розкручений вручну або 
за допомогою електродвигуна 
літака. 

СТАРТЁР КОЛОВРАТ-
НЫЙ – пусковое у-ство, ос-
новными элементами к-рого явл. 
неподвижный корпус с точно от-
работанными внутренними по-
верхностями и вращающиеся в 
нём два ротора с сечением, на-
поминающим по своей форме 
восьмёрку. Роторы смещены друг 
относительно друга на 90° так, 
что если один из них занимает 
горизонт. положение, то др. сто-
ит вертикально; вращаются они с 
равными угловыми скоростями 
в противоположные стороны. 
Между роторами и корпусом, а 
также между самими роторами 
при их вращении имеется оп-
ределённый небольшой зазор. 
С.к. примен. для запуска 
авиац. ГТД. В зависимости от 
вида рабочего тела, используе-
мого в с.к., различают возд., 
газовый и гидравлич. с.к. 

СТАРТЕР КОЛОВОРОТ-
НИЙ – пусковий пр-рій, ос-
новними елементами якого є 
нерухомий корпус з точно від-
працьованими внутрішніми по-
верхнями і обертові в ньому 
два ротори з перерізом, що 
нагадує за своєю формою вісім-
ку. Ротори зміщені один віднос-
но ін. на 90° так, що якщо один 
з них займає горизонт. поло-
ження, то ін. стоїть вертикаль-
но; обертаються вони з рівни-
ми кутовими швидкостями в 
протилежні боки. Між ротора-
ми і корпусом, а також між 
самими роторами при їх обер-
танні є певний невеликий  
зазор.  

С.к. застосов. для запуску 
авіац. ГТД. Залежно від виду 
робочого тіла, що використ. в 
с.к., розрізняють повітр., газо-
вий і гідравлічний с.к. 
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СТАРТЁР ПОРОХОВОЙ – 
пусковое у-ство для запуска 
авиац. двигателей, в к-ром энер-
гоносителем служит пороховой 
заряд. С.п. бывают двух типов: 
пороховые двигатели и порохо-
вые газогенераторы. С.п. обла-
дают большой мощностью при 
небольшом весе и габарите, 
полной автономностью запус-
ка, при этом последний произ-
вод. за короткое время. С.п. 
наз. также пиростартёром. 

СТАРТЕР ПОРОХОВИЙ – 
пусковий пр-рій для запуску 
авіац. двигунів, у якому енер-
гоносієм є пороховий заряд. 
С.п. бувають двох типів: поро-
хові двигуни і порохові газоге-
нератори.  

С.п. мають велику потуж-
ність за невеликої ваги і габа-
ритів, повну автономність за-
пуску, при цьому останній 
здійсн. за короткий час. С.п. 
наз. також піростартером. 

СТАРТЁР ТУРБИННЫЙ 
(ТУРБОСТАРТЁР) – у-ство 
для запуска авиац. двигателей с 
помощью турбины, мощность 
к-рой полностью или частично 
использ. для раскручивания ро-
тора запускаемого двигателя. В 
зависимости от носителя энер-
гии, используемой для враще-
ния турбины, и конструктив-
ной схемы стартёра с.т. под-
раздел. на газотурбинные, тур-
боракетные, возд.-пороховые и 
парогазовые. 

СТАРТЕР ТУРБІННИЙ 
(ТУРБОСТАРТЕР) – пр-рій 
для запуску авіац. двигунів за 
допомогою турбіни, потуж-
ність якої повністю або частко-
во використ. для розкручуван-
ня ротора двигуна, що запуска-
ється.  

Залежно від носія енергії, 
яка використ. для обертання 
турбіни, і конструктивної схе-
ми стартера с.т. поділ. на газо-
турбінні, турборакетні, повітр.-
порохові і парогазові.  

СТАРТЁР ТУРБОРА-
КЕТНЫЙ – у-ство, турбина 
к-рого работает на продуктах 
сгорания или разложения ра-
кетного топлива. 

СТАРТЕР ТУРБОРА-
КЕТНИЙ – пр-рій, турбіна 
якого працює на продуктах 
згоряння або розкладання ра-
кетного палива. 

СТАРТЁР ЭЛЕКТРИЧЕС-
КИЙ – у-ство, состоящее из 
самолётного электродвигателя 
постоянного тока и передаточ-
ного механизма; служит для 
запуска авиац. двигателя. С.э. 

СТАРТЕР ЕЛЕКТРИЧ-
НИЙ – пр-рій, що складається 
з літакового електродвигуна 
постійного струму і переда-
вального механізму; слугує для 
запуску авіац. двигуна.  
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м. б. прямого и инерционного 
действия. Первые производят 
запуск авиац. ГТД за счёт не-
посредственного использ. мощ-
ности электродвигателя стартё-
ра, вторые – запуск поршневого 
авиац. двигателя за счёт использ. 
кинетич. энергии маховика с.э., 
предварительно раскрученного 
до высокой скорости. Разновид-
ностью с.э. прямого действия 
явл. электростартёр-генератор – 
электрич. машина постоянного 
тока, используемая на самолёте 
и в качестве стартёра, и в ка-
честве генератора электрич. 
энергии. С.э. наз. также электро-
стартёром. 

С.е. м. б. прямої й інерцій-
ної дії. Перші запускають  
авіац. ГТД внаслідок безпосе-
реднього використ. потужності 
електродвигуна стартера, другі – 
поршневий авіац. двигун за 
рахунок використ. кінетич. 
енергії маховика с.е., заздале-
гідь розкрученого до високої 
швидкості.  

Різновидом с.е. прямої дії є 
електростартер-генератор – 
електрич. машина постійного 
струму, яка використ. в літаках 
і як стартер, і як генератор  
електрич. енергії.  

С.е. наз. також електростар-
тером. 

СТАТОР ГАЗОВОЙ ТУР-
БИНЫ – неподвижная часть 
газовой турбины. 

СТАТОР ГАЗОВОЇ ТУР-
БІНИ – нерухома частина га-
зової турбіни.  

СТАТОР ОСЕВОГО 
КОМПРЕССОРА – неподвиж-
ная часть осевого компрессора. 

СТАТОР ОСЬОВОГО 
КОМПРЕСОРА – нерухома 
частина осьового компресора. 

СТВОРКИ БОМБОЛЮ-
КОВ – управляемые крышки, 
закрывающие бомбовые люки. 

СТУЛКИ БОМБОЛЮКІВ – 
керовані кришки, що закрива-
ють бомбові люки. 

СТВОРКИ ЛЮКОВ 
ШАССИ – см. Щитки шасси. 

СТУЛКИ ЛЮКІВ ШАСІ – 
див. Щитки шасі. 

СТВОРКИ ПРОТИВО-
ПОМПАЖНЫЕ – створки, 
управляющие перепуском воз-
духа из входного у-ства ВРД в 
окружающую атмосферу. 

СТУЛКИ ПРОТИПОМ-
ПАЖНІ – стулки, які керують 
перепуском повітря з вхідного 
пр-рою ПРД в навколишню 
атмосферу. 

СТВОРКИ РАДИАТОРОВ – 
заслонки для регулирования кол- 
ва воздуха, протекающего че-
рез радиаторы, и устанавления 

СТУЛКИ РАДІАТОРІВ – 
заслінки для регулювання к-сті 
повітря, що протікає через ра-
діатори, і встановлення у них 
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в них требуемой т-ры охлаж-
даемой жидкости или воздуха. 

необхідної т-ри охолоджуваної 
рідини або повітря. 

СТВОРКИ РЕАКТИВНО-
ГО СОПЛА РЕГУЛИРУЮ-
ЩИЕ – подвижные детали кор-
пуса регулируемого реактивного 
сопла, служащие для изменения 
его выходного сечения. 

СТУЛКИ РЕАКТИВНО-
ГО СОПЛА РЕГУЛЮ-
ВАЛЬНІ – рухомі деталі кор-
пусу регульованого реактивно-
го сопла, які слугують для змі-
ни його вихідного перерізу. 

СТЕКЛО ЖИДКОЕ (РАС-
ТВОРИМОЕ) – водный рас-
твор силиката натрия или ка-
лия, примен. в технике для 
различных целей: изготовления 
кислотоупорных цементов, за-
мазок, огнезащитных красок, 
теплоизоляц. и огнестойких по-
крытий, для получения силика-
геля, к-рый использ. для влаго-
поглотителей и осушителей. 

СКЛО РІДКЕ (РОЗЧИН-
НЕ) – водний розчин силікату 
натрію або калію, що застосов. 
в техніці для різних цілей: ви-
готовлення кислототривких 
цементів, замазок, вогнезахис-
них фарб, теплоізоляц. і вогне-
стійких покриттів, для отри-
мання силікагелю, який вико-
рист. для вологовбирачів і 
осушувачів. 

СТЕКЛО ЛАМИНИРО-
ВАННОЕ – см. Стекло сло-
истое. 

СКЛО ЛАМІНОВАНЕ – 
див. Скло шарувате. 

СТЕКЛО СЛОИСТОЕ – 
комбинир. стекло, склеенное из 
перемежающихся слоёв стекла 
и прозрачных пластиков. С.с. 
наз. также ламинированным.  

СКЛО ШАРУВАТЕ – ком-
бінов. скло, склеєне з переміж-
них шарів скла і прозорих  
пластиків. С.ш. наз. також ла-
мінованим. 

СТЕЛЛАЖ, -а, м. – складс-
кой инвентарь (стойки с полка-
ми для хранения материалов и 
запасных деталей). С. аэродром-
ный служит для раскладывания 
инструмента, деталей и чехлов во 
время работы на самолёте.  

СТЕЛАЖ, -а, ч. – складсь-
кий інвентар (стійки з поли-
цями для зберігання матеріалів 
і запасних деталей). С. аеро-
дромний слугує для розкла-
дання інструменту, деталей та 
чохлів під час роботи на літаку. 

СТЕНД ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ – у-ка для произведения 
различного рода испытаний 
агрегатов.  

СТЕНД ВИПРОБНИЙ –  
у-ка для здійснення різних ви-
пробувань агрегатів. 
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СТЕНД СБОРОЧНЫЙ – 
приспособл. для сборки слож-
ных агрегатов с точной фикса-
цией составляющих их частей.  

СТЕНД СКЛАДАЛЬНИЙ – 
пристосув. для складання  
складних агрегатів з точною 
фіксацією їх складових. 

СТЕНКА КРЫЛА – листо-
вой элемент продольного на-
бора крыла, отличающийся от 
лонжерона отсутствием силь-
ных поясов и предназнач. толь-
ко для передачи поперечных 
сил. С.к. наз. также дополни-
тельным лонжероном, вспомо-
гательным лонжероном или 
дополнительной стенкой.  

СТІНКА КРИЛА – листо-
вий елемент поздовжнього 
набору крила, що відрізняється 
від лонжерона відсутністю 
сильних поясів і признач. лише 
для передачі поперечних сил. 
С.к. наз. також додатковим 
лонжероном, допоміжним лон-
жероном або додатковою  
стінкою. 

СТЕНКА ЛОНЖЕРОНА – 
листовой элемент лонжерона, 
соединяющий пояса лонжерона 
и воспринимающий в основ-
ном поперечные силы.  

СТІНКА ЛОНЖЕРОНА – 
листовий елемент лонжерона, 
що з’єднує пояси лонжерона і 
сприймає переважно поперечні 
сили. 

СТЕПЕНЬ БОЕВОЙ ГО-
ТОВНОСТИ – установл. соот-
ветств. документами состояние 
войск (сил), из к-рого они мо-
гут подготовиться к выполне-
нию боевой задачи в установл. 
сроки. 

СТУПІНЬ БОЙОВОЇ ГО-
ТОВНОСТІ – встановл. відпо-
відн. документами стан військ 
(сил), з якого вони можуть 
підготуватися до виконання 
бойового завдання у визнач. 
строки. 

СТЕПЕНЬ ДВУХКОН-
ТУРНОСТИ – отношение 
расхода воздуха через второй 
контур двухконтурного ТРД к 
расходу воздуха через первый 
контур. Величина с.д. для по-
строенных двухконтурных ТРД 
находится в пределах прим. от 
0,3 до 2 и более.  

СТУПІНЬ ДВОКОНТУР-
НОСТІ – відношення витрати 
повітря через другий контур 
двоконтурного ТРД до витрати 
повітря через перший контур. 
Величина с.д. для побудованих 
двоконтурних ТРД перебуває в 
межах прибл. від 0,3 до 2 і  
більше. 

СТЕПЕНЬ ПОВЫШЕ-
НИЯ ДАВЛЕНИЯ – 1. В 
авиац. ГТД – см. Степень по-

СТУПІНЬ ПІДВИЩЕННЯ 
ТИСКУ – 1. У авіац. ГТД – див. 
Ступінь підвищення тиску 
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вышения давления общая. 
2. В компрессоре – отношение 
давления воздуха за компрес-
сором к давлению воздуха во 
входном сечении компрессора 
(перед направляющим аппара-
том или при его отсутствии – 
перед колесом компрессора). 
3. Во входном у-стве (входном 
диффузоре) ВРД – отношение 
давления торможения воздуха 
на выходе из входного у-ства 
(входного диффузора) к давле-
нию атм. воздуха. С.п.д. часто 
наз. степенью сжатия соответ-
ственно в авиац. ГТД, комп-
рессоре или во входном у-стве 
(входном диффузоре) двигателя.  

загальний. 2. У компресорі – 
відношення тиску повітря за 
компресором до тиску повітря 
у вхідному перерізі компресора 
(перед напрямним апаратом 
або за його відсутності – перед 
колесом компресора). 3. У вхід-
ному пр-рої (вхідному дифузо-
рі) ПРД – відношення тиску 
гальмування повітря на виході 
із вхідного пр-рою (вхідного 
дифузора) до тиску атм. по-
вітря.  

С.п.т. часто наз. ступенем 
стиснення відповідно в авіац. 
ГТД, компресорі або у вхідно-
му пр-рої (вхідному дифузорі) 
двигуна. 

СТЕПЕНЬ ПОВЫШЕ-
НИЯ ДАВЛЕНИЯ ОБЩАЯ – 
отношение давления (полного 
давления) воздуха за компрес-
сором к давлению атм. воздуха. 
Этот термин относится к ТРД и 
ТВД. Величина с.п.д.о. в зем-
ных статич. условиях для по-
строенных ТРД на номиналь-
ном и макс. режимах их работы 
находится в пределах прим. от 
3–4 до 12 и более. В полёте 
величина с.п.д.о. больше, чем в 
земных статич. условиях, и при 
сверхзвуковых скоростях мо-
жет намного превысить 20.  

СТУПІНЬ ПІДВИЩЕН-
НЯ ТИСКУ ЗАГАЛЬНИЙ – 
відношення тиску (повного 
тиску) повітря за компресором 
до тиску атм. повітря. Цей тер-
мін стосується ТРД і ТГД. Ве-
личина с.п.т.з. в земних статич. 
умовах для побудованих ТРД 
на номінальному і макс. режи-
мах їх роботи перебуває в ме-
жах прибл. від 3–4 до 12 і  
більше. У польоті величина 
с.п.т.з. більша, ніж у земних 
статич. умовах, і при надзвуко-
вих швидкостях може набагато 
перевищити 20. 

СТЕПЕНЬ ПОДОГРЕВА – 
1. В ТРД или ТВД – отношение 
т-ры торможения газа перед 
турбиной (а на форсажном 

СТУПІНЬ ПІДІГРІВУ – 
1. У ТРД або ТГД – відношен-
ня т-ри гальмування газу перед 
турбіною (а на форсажному 
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режиме работы ТРД за фор-
сажной камерой) к т-ре атм. 
воздуха. 2. В камере сгорания – 
отношение т-ры торможения 
газа за камерой згорания к т-ре 
торможения воздуха (газа) 
перед камерой сгорания. 3. В 
компрессоре – отношение т-ры 
торможения воздуха за ком-
прессором к т-ре торможения 
воздуха перед компрессором. 
4. От скоростного напора – 
отношение т-ры торможения 
набегающего на двигатель возд. 
потока к т-ре атм. воздуха.  

режимі роботи ТРД за форсаж-
ною камерою) до т-ри атм. 
повітря. 2. У камері згоряння – 
відношення т-ри гальмування 
газу за камерою згоряння до  
т-ри гальмування повітря (газу) 
перед камерою згоряння. 3. У 
компресорі – відношення т-ри 
гальмування повітря за комп-
ресором до т-ри гальмування 
повітря перед компресором. 
4. Від швидкісного напору – 
відношення т-ри гальмування 
набіжного на двигун повітр. 
потоку до т-ри атм. повітря. 

СТЕПЕНЬ ПОНИЖЕНИЯ 
ДАВЛЕНИЯ – 1. В ТРД или 
ТВД – см. Степень пониже-
ния давления общая. 2. В 
турбине – отношение давления 
(полного давления) газа перед 
турбиной к давлению (полному 
давлению) газа за турбиной. 
3. В реактивном сопле ГТД – 
отношение полного давления 
газа за турбиной к давлению 
атм. воздуха. С.п.д. часто наз. 
степенью расширения (газа) 
соответственно в ТРД или 
ТВД, турбине или реактивном 
сопле двигателя. С.п.д. в тур-
бине или реактивном сопле 
наз. также перепадом давлений 
(в этих элементах двигателя). 

СТУПІНЬ ЗНИЖЕННЯ 
ТИСКУ – 1. У ТРД або ТГД – 
див. Ступінь зниження тиску 
загальний. 2. У турбіні – від-
ношення тиску (повного тиску) 
газу перед турбіною до тиску 
(повного тиску) газу за турбі-
ною. 3. У реактивному соплі 
ГТД – відношення повного 
тиску газу за турбіною до тис-
ку атм. повітря.  

С.з.т. часто наз. ступенем 
розширення (газу) відповідно в 
ТРД або ТГД, турбіні або реак-
тивному соплі двигуна.  

С.з.т. в турбіні або реактив-
ному соплі наз. також перепа-
дом тиску (у цих елементах 
двигуна). 

СТЕПЕНЬ ПОНИЖЕНИЯ 
ДАВЛЕНИЯ ОБЩАЯ – от-
ношение давления (полного 
давления) воздуха перед каме-

СТУПІНЬ ЗНИЖЕННЯ 
ТИСКУ ЗАГАЛЬНИЙ – від-
ношення тиску (повного тиску) 
повітря перед камерою згорян-
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рой сгорания или газа перед 
сопловым аппаратом первой 
ступени турбины к давлению 
атм. воздуха. Этот термин от-
носится к ТРД и ТВД. 

ня або газу перед сопловим 
апаратом першого ступеня 
турбіни до тиску атм. повітря. 
Цей термін стосується ТРД і 
ТГД. 

СТЕПЕНЬ ПРОДОЛЬ-
НОЙ СТАТИЧЕСКОЙ УС-
ТОЙЧИВОСТИ – величина, 
характеризующая устойчивость 
самолёта при изменении рас-
стояния между ц. т. и фокусом 
самолёта (изменение коэфф. 
продольного момента в зависи-
мости от коэфф. подъёма силы). 
С.п.с.у. может указывать также 
границу между устойчивостью и 
неустойчивостью самолёта. 
Этой границей явл. безразлич-
ная устойчивость.  

СТУПІНЬ ПОЗДОВЖ-
НЬОЇ СТАТИЧНОЇ СТІЙ-
КОСТІ – величина, що хар-зує 
стійкість літака при зміні від-
стані між ц. в. і фокусом літака 
(зміна коеф. поздовжнього 
моменту залежно від коеф. 
підйому сили).  

С.п.с.с. може вказувати та-
кож межу між стійкістю і не-
стійкістю літака.  

Цією межею є байдужа стій-
кість. 

СТЕПЕНЬ ПРОДОЛЬ-
НОЙ УПРАВЛЯЕМОСТИ – 
величина, характеризующая 
зависимость изменения угла 
атаки крыла от угла отклоне-
ния руля высоты. Наибольшая 
величина с.п.у. соответств. 
наибольшему увеличению угла 
атаки крыла на 1° отклонения 
руля высоты, причём она дос-
тигается при наиболее задней 
центровке, когда продольная 
устойчивость ухудшается. 

СТУПІНЬ ПОЗДОВЖ-
НЬОЇ КЕРОВАНОСТІ – ве-
личина, що хар-зує залежність 
зміни кута атаки крила від кута 
відхилення руля висоти. Най-
більша величина с.п.к. відпові-
дає найбільшому збільшенню 
кута атаки крила на 1° відхи-
лення руля висоти, причому 
вона досягається за найбільшо-
го заднього центрування, коли 
поздовжня стійкість погіршу-
ється. 

СТЕПЕНЬ РАСШИРЕНИЯ 
ГАЗА (в авиац. ГТД, турбине и 
реактивном сопле ГТД) – часто 
употребляемое название степе-
ни понижения давления см. со-
ответственно в авиац. ГТД, тур-
бине и реактивном сопле ГТД. 

СТУПІНЬ РОЗШИРЕН-
НЯ ГАЗУ (в авіац. ГТД, турбі-
ні і реактивному соплі ГТД) – 
часто вживана назва ступеня 
зниження тиску див. відповідно 
в авіац. ГТД, турбіні і реактив-
ному соплі ГТД. 
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СТЕПЕНЬ РАСШИРЕ-
НИЯ СОПЛА – см. Степень 
расширения сопла. 

СТУПІНЬ РОЗШИРЕН-
НЯ СОПЛА – див. Ступінь 
розширення сопла. 

СТЕПЕНЬ РЕАКТИВ-
НОСТИ СТУПЕНИ ОСЕ-
ВОГО КОМПРЕССОРА – 
отношение адиабатной работы 
сжатия воздуха в рабочем ко-
лесе к адиабатной работе сжа-
тия воздуха во всей ступени. 
С.р.с.о.к. многих авиац. ГТД 
достигает 0,5, т. е. на долю 
рабочего колеса приходится 
около половины всей работы 
сжатия в ступени. С.р.с.о.к. 
наз. также степенью реакции 
ступени осевого компрессора. 

СТУПІНЬ РЕАКТИВ-
НОСТІ СТУПЕНЯ ОСЬО-
ВОГО КОМПРЕСОРА – від-
ношення адіабатної роботи стис-
нення повітря в робочому колесі 
до адіабатної роботи стиснення 
повітря у всьому ступені. 
С.р.с.о.к. багатьох авіац. ГТД 
досягає 0,5, тобто на частку ро-
бочого колеса припадає близь-
ко половини всієї роботи стис-
нення в ступені. С.р.с.о.к. наз. 
також ступенем реакції ступе-
ня осьового компресора. 

СТЕПЕНЬ РЕАКТИВ-
НОСТИ ТУРБИНЫ (СТУ-
ПЕНИ ТУРБИНЫ) – отноше-
ние адиабатного теплоперепа-
да, срабатываемого в рабочем 
колесе, к общему адиабатному 
теплоперепаду в турбине (сту-
пень турбины). Величина с.р.т. 
изменяется вдоль радиуса, воз-
растая в направлении от корня 
лопаток к периферии. В авиац. 
ГТД на среднем диаметре ко-
леса с.р.т. близка к 0,30–0,45.  

СТУПІНЬ РЕАКТИВ-
НОСТІ ТУРБІНИ (СТУПЕ-
НЯ ТУРБІНИ) – відношення 
адіабатного теплоперепаду, що 
спрацьовує в робочому колесі, до 
загального адіабатного тепло-
перепаду в турбіні (ступінь тур-
біни). Величина с.р.т. змінюєть-
ся вздовж радіуса, зростаючи в 
напрямку від кореня лопаток до 
периферії. В авіац. ГТД на се-
редньому діаметрі колеса с.р.т. 
прибл. дорівнює до 0,30–0,45. 

СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ (в 
поршневом двигателе) – отно-
шение объёма, занимаемого ра-
бочим телом в цилиндре двига-
теля в начале сжатия, к объёму, 
занимаемому в конце сжатия. 
Различают номинальную и 
действительную с.с. Номиналь-

СТУПІНЬ СТИСНЕННЯ 
(у поршневому двигуні) – від-
ношення об’єму, який займає 
робоче тіло в циліндрі двигуна 
на початку стиснення, до 
об’єму наприкінці стиснення. 
Розрізняють номінальний і 
дійсний с.с.  
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ной с.с. наз. отношение полно-
го объёма цилиндра к объёму 
камеры (пространства) сжатия; 
действительной с.с. наз. отноше-
ние объёма, занимаемого рабо-
чим телом в цилиндре в мо-
мент закрытия впускных орга-
нов (клапанов или окон), к 
объёму камеры сжатия. У авиац. 
двигателей лёгкого топлива 
номинальная с.с. обычно сос-
тавляет 5–7,2. 

Номінальним с.с. наз. від-
ношення повного об’єму ци-
ліндра до об’єму камери (прос-
тору) стиснення; дійсним с.с. 
наз. відношення об’єму, що 
займає робоче тіло в циліндрі в 
момент закриття впускних ор-
ганів (клапанів або вікон), до 
об’єму камери стиснення.  
У авіац. двигунів легкого пали-
ва номінальний с.с. зазвичай 
становить 5–7,2. 

СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ 
ВОЗДУХА (в авиац. ГТД, 
компрессоре и входном у-стве 
двигателя) – часто употребляе-
мое, но менее точное название 
степени повышения давления 
см. соответственно в авиац. 
ГТД, компрессоре и входном 
у-стве двигателя. 

СТУПІНЬ СТИСНЕННЯ 
ПОВІТРЯ (в авіац. ГТД,  
компресорі і вхідному пр-рої 
двигуна) – часто вживана, але 
менш точна назва ступеня під-
вищення тиску див. відповідно 
в авіац. ГТД, компресорі і  
вхідному пр-рої двигуна. 

СТЕПЕНЬ УШИРЕНИЯ 
СОПЛА – отношение площади 
выходного сечения сопла ка-
меры жидкостного ракетного 
двигателя или сверхзвукового 
сопла прямоточного ВРД к 
площади наименьшего сечения 
сопла. 

СТУПІНЬ РОЗШИРЕН-
НЯ СОПЛА – відношення 
площі вихідного перерізу соп-
ла камери рідинного ракетного 
двигуна або надзвукового соп-
ла прямоструминного ПРД до 
площі найменшого перерізу 
сопла. 

СТЕРЕОПАРА, -ы, ж. – 
два перекрывающихся аэро-
снимка, смонтированные на со-
единяющем их центре линии 
базиса так, что расстояние меж-
ду одинаковыми точками равно 
расстоянию между зрачками 
наблюдателя. При рассматри-
вании через стереоскоп см. 

СТЕРЕОПАРА, -и, ж. – 
два перекривні аерознімки, 
змонтовані на з’єднуючому їх 
центрі лінії базису так, що від-
стань між однаковими точками 
дорівнює відстані між зіниця-
ми спостерігача.  

Під час розглядання через 
стереоскоп див. правого аеро-
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правого аэроснимка с. правым 
глазом, а левого – левым ощу-
щается рельефность изображе-
ния сфотографированной мест-
ности. 

знімка с. правим оком, а ліво-
го – лівим відчувається рель-
єфність зображення сфотогра-
фованої місцевості. 

СТЕРЕОСКОП, -а, м. – 
оптич. прибор, служащий для 
рассматривания аэроснимков и 
получения рельефного (объём-
ного) изображения сфотогра-
фированного участка местно-
сти и объектов. Различают лин-
зовые с., дающие увеличение 
остроты стереоскопич. зрения, 
зеркальные, предусматриваю-
щие увеличение зрительного 
базиса, и зеркально-линзовые, 
дающие одновременно увели-
чение зрительного базиса и 
остроты зрения. 

СТЕРЕОСКОП, -а, ч. – оп-
тич. прилад, признач. для роз-
гляду аерознімків і отримання 
рельєфного (об’ємного) зобра-
ження сфотографованої ділян-
ки місцевості та об’єктів.  

Розрізняють лінзові с., що 
дають збільшення гостроти 
стереоскопіч. зору, дзеркальні, 
що передбач. збільшення зоро-
вого базису, і дзеркально-
лінзові, що дають одночасно 
збільшення зорового базису і 
гостроти зору. 

СТЕРЕОТРУБА, -ы, ж. – 
оптич. прибор, примен. на 
авиац. полигонах для опреде-
ления результатов бомбомета-
ний, для геодезич. и топогра-
фич. работ, связанных с раз-
бивкой полей, а также для ос-
мотра территории полигона 
перед бомбометанием и возд. 
стрельбой. 

СТЕРЕОТРУБА, -и, ж. – 
оптич. прилад, що застосов. на 
авіац. полігонах для визнач. 
результатів бомбометань, для 
геодезич. і топографіч. робіт, 
пов’язаних з розбиттям полів, а 
також для огляду території 
полігону перед бомбометанням 
та повітр. стрільбою. 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ГРУП-
ПИРОВКА – группировка 
войск, состоящая из одного или 
нескольких операт.-стратегич. 
и операт. объединений, а также 
отдельные соединения различ-
ных видов вооружённых сил. 

 

СТРАТЕГІЧНЕ УГРУПО-
ВАННЯ – угруповання військ, 
яке складається з одного або 
декількох операт.-стратегіч. і 
операт. об’єднань, а також 
окремі з’єднання різних видів 
ЗС.  
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВО-
ОРУЖЕНИЯ – разнообразные 
виды оружия, спец. информац.-
управляющие системы и обес-
печивающие технич. средства, 
предназнач. для решения стра-
тегич. задач. 

СТРАТЕГІЧНІ ОЗБРО-
ЄННЯ – різноманітні види 
зброї, спец. інформац.-керуючі 
системи та забезпечувальні 
техніч. засоби, признач. для 
вирішення стратегіч. завдань. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗА-
ПАСЫ – накопление дефи-
цитного сырья и материалов, 
сельскохозяйственных продук-
тов, важнейших видов обору-
дования, к-рые создаются го-
сударством на случай войны, 
стихийных бедствий, техно-
генных катастроф и т.п. 

СТРАТЕГІЧНІ ЗАПАСИ – 
накопичення дефіцитної сиро-
вини і матеріалів, сільськогос-
подарських продуктів, найваж-
ливіших видів обладнання, які 
створюються державою на 
випадок війни, стихійних лих, 
техногенних катастроф тощо. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
РАЙОН – географич. отделён-
ная часть поверхности плане-
ты, в пределах к-рой проявл. 
или м. б. потревожены интере-
сы государства; элемент сов-
ременного разделения геостра-
тегич. пространства в мирное 
время с целью изучения усло-
вий и факторов, способных 
повлиять на ход вооружённой 
борьбы, а также конкретного 
планирования примен. войск. 

СТРАТЕГІЧНИЙ РАЙОН – 
географіч. відокремлена части-
на поверхні планети, у межах 
якої проявл. або м. б. потурбо-
вані інтереси держави; елемент 
сучасного поділу геостратегіч. 
простору за мирного часу для 
вивчення умов і факторів, які 
здатні вплинути на хід зброй-
ної боротьби, а також конкрет-
ного планування застосув. 
військ. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕ-
ЗЕРВ – объединения, соедине-
ния, части различных видов 
вооружённых сил, родов войск, 
спец. войск и тыла, к-рые на-
ходятся в непосредственном 
подчинении высшего (верхов-
ного) командования; запасы 
военной техники, вооружения 

СТРАТЕГІЧНИЙ РЕЗЕРВ – 
об’єднання, з’єднання, частини 
різних видів ЗС, родів військ, 
спец. військ і тилу, які перебу-
вають у безпосередньому під-
порядкуванні вищого (верхов-
ного) командування; запаси 
військової техніки, озброєння і 
мат. засобів в арсеналах, на 
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и мат. средств в арсеналах, на 
базах, складах центрального 
подчинения. 

базах, складах центрального 
підпорядкування. 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ – 1. Часть 
территории государства с приб-
режными водами морей и возд. 
пространством, где располага-
ются важные экономич., адми-
нистративные и военные цент-
ры (объекты), а во время войны 
(военного конфликта) могут раз-
ворачиваться и вести военные 
действия крупные группировки 
вооружённых сил страны, к-рые 
решают операт.-стратегич. за-
дачи. 2. Часть территории, в 
пределах к-рой располагают и 
разворачивают, а во время вой-
ны проводят операции крупные 
группировки видов вооружён-
ных сил воюющих сторон. 

СТРАТЕГІЧНИЙ НА-
ПРЯМ – 1. Частина території 
держави з прибережними во-
дами морів і повітр. простором, 
де розташовуються важливі 
економіч., адміністративні та 
військові центри (об’єкти), а 
під час війни (воєнного конф-
лікту) можуть розгортатися і 
вести воєнні дії великі угрупо-
вання ЗС країни, які вирішують 
операт.-стратегічні завдання. 

2. Частина території, у ме-
жах якої розташовують і роз-
гортають, а під час війни про-
водять операції великі угрупо-
вання видів ЗС воюючих  
сторін. 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НА-
СТУПЛЕНИЕ – основной вид 
стратегич. действий вооружён-
ных сил, к-рый осущ. путём ве-
дения стратегич. наступатель-
ных операций объединениями 
и соединениями всех видов 
вооружённых сил на одном или 
нескольких стратегич. направ-
лениях для достижения страте-
гич. целей войны. 

СТРАТЕГІЧНИЙ НАС-
ТУП – основний вид стратегіч. 
дій ЗС, який здійсн. шляхом 
ведення стратегіч. наступаль-
них операцій об’єднаннями і 
з’єднаннями усіх видів ЗС на 
одному або декількох страте-
гіч. напрямах для досягнення 
стратегіч. цілей війни. 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛА-
НИРОВАНИЕ – деятельность 
органов стратегич. руководства 
относительно опред. порядка, 
способов подготовки, примен. 

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУ-
ВАННЯ – діяльність органів 
стратегіч. керівництва щодо 
визнач. порядку, способів під-
готовки, застосув. і всебічного 
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и всестороннего обеспеч. во-
оружённых сил и др. формиро-
ваний в войне (конфликте). 

забезпеч. ЗС та ін. формувань у 
війні (воєнному конфлікті). 

СТРАТЕГИЯ, -и, ж. – сос-
тавляющая военного искусства, 
охватывающая теорию и прак-
тику обеспечения военной безо-
пасности государства, подго-
товки государства и вооружён-
ных сил к отражению агрессии, 
планирование и ведение страте-
гич. операций и войны в целом. 

СТРАТЕГІЯ, -ї, ж. – скла-
дова військового мистецтва, 
яка охоплює теорію та практи-
ку забезпеч. військової безпеки 
держави, підготовки держави і 
ЗС до відбиття агресії, плану-
вання і ведення стратегіч. опе-
рацій і війни в цілому.  

СТРОЙ САМОЛЁТОВ 
(ВЕРТОЛЁТОВ) – взаимное 
размещ. самолётов (вертолё-
тов) в полёте на интервалах, 
дистанциях и превышениях 
(принижениях), предусмотрен-
ных соответств. уставами. С.с. 
примен. при выполнении груп-
повых полётов днём и ночью. 
С.с. м. б. разомкнутым и сомк-
нутым. При сомкнутом с.с. 
интервал и дистанции между 
ними не превышают двух раз-
махов и двух длин самолётов. 

СТРІЙ ЛІТАКІВ (ВЕР-
ТОЛЬОТІВ) – взаємне роз-
міщ. літаків (вертольотів) у 
польоті на інтервалах, дистан-
ціях та перевищеннях (зни-
женнях), передбачених відпо-
відн. статутами. С.л. застосов. 
при викон. групових польотів 
удень і вночі. С.л. м. б. ро-
зімкненим і зімкненим. При 
зімкненому с.л. інтервал і дис-
танція між ними не перевищує 
двох розмахів і двох довжин 
літаків. 

СТРУБЦИНА, -ы, ж. – 
приспособл. для сжимания 
деталей изделий при обработке 
и соединении. В авиации с. 
служит для зажима рулевых 
поверхностей самолёта во вре-
мя стоянки с целью предохра-
нения их от поломки ветром. 

СТРУБЦИНА, -и, ж. –  
пр-рій для стискання деталей 
виробів при обробці та 
з’єднанні. В авіації с. використ. 
для затискання рульових по-
верхонь літака під час стоянки 
для їх захисту від пошкоджень  
вітром.  

СТРУЙКА, -и, ж. – часть 
потока жидкости (газа), огра-
ниченная поверхностью, к-рая 
образована траекториями дви-
жения частиц жидкости (газа), 

СТРУМИНКА, -и, ж. –  
частина потоку рідини (газу), 
обмежена поверхнею, яка ство-
рюється траєкторіями руху 
частинок рідини (газу), що 
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проходящими через все точки 
малого замкнутого произволь-
ного контура.  

проходять через усі точки ма-
лого замкненого довільного 
контуру. 

СТРУЯ ВИНТА – поток, 
создаваемый вращающимся 
винтом и имеющий воронко-
образную, расширяющуюся 
перед винтом и сужающуюся 
за ним форму. За винтом, 
прим. на расстоянии одного 
радиуса, с.в. становится ци-
линдрич. Осевая скорость с.в. в 
плоскости его вращения равна 
сумме скорости полёта и ин-
дуктивной скорости подсасы-
вания, а скорость за винтом, в 
сжатом сечении струи, – сумме 
скорости полёта и индуктивной 
скорости отбрасывания.  

СТРУМІНЬ ГВИНТА – 
потік, що створюється оберто-
вим гвинтом і має лійкоподіб-
ну, розширювану перед гвин-
том та звужувану за ним фор-
му. За гвинтом, прибл. на від-
стані одного радіуса, с.г. стає 
циліндрич. Осьова швидкість 
с.г. в площині його обертання 
дорівнює сумі швидкості 
польоту та індуктивній швид-
кості підсмоктування, а швид-
кість за гвинтом, у стисненому 
перерізі струменя, – сумі швид-
кості польоту та індуктивній 
швидкості відкидання. 

СТУПЕНЬ БАРИЧЕС-
КАЯ – высота, на к-рую надо 
подняться или опуститься, что-
бы давление воздуха измени-
лось на 1 мм рт. ст. или на 1 мб. 
С.б. увеличивается с высотой, 
она больше в тёплом воздухе и 
меньше в холодном. В среднем 
с.б. у поверхности земли равна 
11 м, на высоте 5 км – 20 м, на 
высоте 18 км – 90 м.  

СТУПІНЬ БАРИЧНИЙ – 
висота, на яку необхідно підня-
тися чи знизитися, щоб тиск 
повітря змінився на 1 мм рт. ст. 
чи на 1 мб. С.б. збільшується з 
висотою, у теплому повітрі 
його значення вище, а в холод-
ному – нижче. В середньому 
с.б. на поверхні землі дорівнює 
11 м, на висоті 5 км – 20 м, на 
висоті 18 км – 90 м.  

СТУПЕНЬ ОСЕВОГО 
КОМПРЕССОРА – совокуп-
ность рабочего колеса и след. 
за ним (по ходу воздуха) 
спрямляющего аппарата. 

СТУПІНЬ ОСЬОВОГО 
КОМПРЕСОРА – сукупність 
робочого колеса і наступного 
за ним (за рухом повітря) 
спрямного апарата.  

СТУПЕНЬ ОСЕВОГО 
КОМПРЕССОРА СВЕРХ-
ЗВУКОВАЯ – ступень, в к-рой 
абс. или относительная ско-

СТУПІНЬ ОСЬОВОГО 
КОМПРЕСОРА НАДЗВУ-
КОВИЙ – ступінь, у якому 
абс. чи відносна швидкість 
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рость воздуха на входе в рабо-
чее колесо и (или) в спрямля-
ющий аппарат превышает мест-
ную скорость звука. В с.о.к.с. 
м. б. получена значительно боль-
шая степень повышения давле-
ния воздуха, чем в обычной 
дозвуковой ступени, при одно-
временном обеспеч. её высокой 
удельної производительности. 
Примен. одной с.о.к.с. в ка-
честве первой ступени много-
ступенчатого осевого компрес-
сора позволяет существенно 
увеличить общую степень по-
вышения давления в компрес-
соре при неизменном числе его 
ступеней или сократить число 
ступеней при неизменной ве-
личине общей степени повы-
шения давления. 

повітря при вході у робоче 
колесо і (чи) у спрямний апа-
рат перевищує місцеву швид-
кість звуку.  

В с.о.к.н. м. б. отримано 
значно більший рівень підви-
щення тиску повітря, ніж у 
звичайному дозвуковому сту-
пені, при одночасному забез-
печ. його високої питомої про-
дуктивності.  

Застосув. одного с.о.к.н. як 
першого ступеня багатоступе-
невого осьового компресора 
дозволяє істотно збільшити 
загальну ступінь підвищення 
тиску в компресорі за незмін-
ної к-сті його ступенів або ско-
ротити к-сть ступенів за не-
змінної величини загального 
ступеня підвищення тиску. 

СТУПЕНЬ ТУРБИНЫ – 
совокупность соплового (направ-
ляющего) аппарата и след. за ним 
(по ходу газа) рабочего венца. 

СТУПІНЬ ТУРБІНИ – су-
купність соплового (напрямно-
го) апарата і наступного за ним 
(за рухом газу) робочого вінця. 

СТУПЕНЬ ЦЕНТРО-
БЕЖНОГО КОМПРЕССО-
РА – совокупность рабочего 
колеса и след. за ним (по ходу 
воздуха) диффузора. 

СТУПІНЬ ВІДЦЕНТРО-
ВОГО КОМПРЕСОРА – су-
купність робочого колеса і 
наступного за ним (за рухом 
повітря) дифузора. 

СУБСТРАТОСТАТ, -а, м. – 
свободный аэростат, подни-
мающийся до верхних слоёв 
тропосферы. 

СУБСТРАТОСТАТ, -а, ч. – 
вільний аеростат, що підніма-
ється до верхніх шарів тропо-
сфери. 

СУВЕРЕНИТЕТ, -а, м. – 
верховенство государственной 
власти внутри страны в преде-
лах государственной террито-
рии и её независимость в меж-
дународных отношениях. 

СУВЕРЕНІТЕТ, -у, ч. – 
верховенство державної влади 
всередині країни в межах дер-
жавної території та її незалеж-
ність у міжнародних відно-
синах. 
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СУЖЕНИЕ КРЫЛА – от-
ношение длины корневой хор-
ды крыла к длине его концевой 
хорды. 

ЗВУЖЕННЯ КРИЛА –  
відношення довжини кореневої 
хорди крила до довжини його 
кінцевої хорди.  

СУМЕРКИ, мн. – явление 
свечения небесного свода, наб-
людаемое после захода (вечер-
ние с.) или перед восходом 
(утренние с.) Солнца. Концом 
вечерних и началом утренних 
с. усл. считают момент, когда 
центр Солнца ниже горизонта 
на 7° (гражданские с.) и на 18° 

(астроном. с.). В авиац. астро-
ном. ежегоднике приведена про-
должительность с. на меридиа-
не Гринвича для нек-рых широт.  

ПРИСМЕРКИ, мн. – явище 
світіння небесного склепіння, 
що спостерігається після захо-
ду Сонця (вечірні п.) або на 
світанку (ранкові п.). Кінцем 
вечірніх і початком ранкових 
п. ум. вважають момент, коли 
центр Сонця нижче горизонту 
на 7° (громадянські п.) і на 18° 
(астроном. п.). В авіац. астро-
ном. щорічнику наведено три-
валість п. на меридіані  
Гринвіча для деяких широт.  

СУПЕРАЭРОДИНАМИ-
КА, -и, ж. – аэродинамика 
сильно разрежённых газов, у к-
рых свободный пробег молекул 
соизмерим с размерами тела, 
движущегося в этих газах. В от-
личие от аэродинамики в с. газ 
(воздух) уже нельзя рассматри-
вать как непрерывную среду. 
Такие условия имеются на вы-
сотах более 100 км. 

СУПЕРАЕРОДИНАМІКА, 
-и, ж. – аеродинаміка сильно 
розріджених газів, у яких віль-
ний пробіг молекул сумірний з 
розмірами тіла, що рухається в 
цих газах. На відміну від аеро-
динаміки в с. газ (повітря) вже 
не можна розглядати як безпе-
рервне середовище. Такі умови 
спостерігаються на висотах 
понад 100 км. 

СУРДОКАМЕРА, -ы, ж. – 
изолированное от внешнего шу-
ма и звуков помещение, пред-
назнач. для тренировки нерв-
ной системы и психологич. 
состояния космонавтов с целью 
приучения их к космич. тишине. 

СУРДОКАМЕРА, -и, ж. – 
ізольоване від зовнішнього 
шуму і звуків приміщення, 
признач. для тренування нер-
вової системи та психологіч. 
стану космонавтів для призви-
чаєння їх до косміч. тиші. 

СУТКИ ЗВЁЗДНЫЕ – 
промежуток времени между дву-
мя последовательными кульми-

ДОБА ЗОРЯНА – промі-
жок часу між двома послідов-
ними кульмінаціями точки 
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нациями точки весеннего рав-
ноденствия. За начало с.з. в 
каждом пункте на Земле при-
нимается момент верхней куль-
минации этой точки. Продол-
жительность с.з. постоянная; они 
короче средних солнечных су-
ток на время, равное 3 мин 
55,91 с, потому что в годовом 
движении по эклиптике Солн-
це смещается за сутки к восто-
ку почти на 1°. 

весняного рівнодення. За поча-
ток д.з. в кожному пункті на 
Землі береться момент верх-
ньої кульмінації цієї точки. 

Тривалість д.з. стала; вона 
коротша, ніж середня сонячна 
доба на час, що дорівнює 3 хв 
55,91 с, тому що в річному русі 
за екліптикою Сонце зміщуєть-
ся за добу на схід майже на 1°. 

СУФЛЁР, -а, м. – элемент 
системы, служащий для сооб-
щения масляных полостей дви-
гателя с атмосферой, а также 
для уменьшения выброса масла 
из системы в атмосферу. В 
авиац. ГТД с. часто представ. 
собой канал, сообщающий мас-
ляные полости двигателя с 
атмосферой, в к-ром (канале) 
размещ. перегородки, пропус-
кающие воздух, др. газы и па-
ры, но препятствующие выхо-
ду масла. На многих ТРД и 
ТВД примен. центробежный с. 

СУФЛЕР, -а, ч. – елемент 
системи, признач. для сполу-
чення масляних порожнин дви-
гуна з атмосферою, а також для 
зменшення викиду масла із 
системи в атмосферу. В авіац. 
ГТД с. часто є каналом, який 
сполучає масляні порожнини 
двигуна з атмосферою, у якому 
(каналі) розміщ. перегородки, 
що пропускають повітря, ін. 
гази й пари, але перешкоджа-
ють виходу масла. На багатьох 
ТРД і ТГД застосов. відцентро-
вий с. 

СУФЛИРОВАНИЕ, -я, с. – 
сообщение масляного бака, 
внутренних масляных полостей 
корпусов в ГТД и картера в 
поршневом двигателе с атмо-
сферой, осущ. для предотвраще-
ния повышения давления в них 
вследствие прорыва газов через 
лабиринтные уплотнения в ГТД, 
кольцевое контактное уплот-
нение и зазор между поршнем 
и цилиндром в поршневом 

СУФЛЮВАННЯ, -я, с. – 
сполучення масляного бака, 
внутрішніх масляних порож-
нин корпусів у ГТД і картера в 
поршневому двигуні з атмос-
ферою, здійсн. для запобігання 
підвищенню тиску в них унас-
лідок прориву газів через лабі-
ринтові ущільнення в ГТД, 
кільцеве контактне ущільнення 
і проміжок між поршнем і ци-
ліндром у поршневому двигу-
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двигателе, для предотвращения 
нагревания и испарения масла. 

ні, для запобігання нагріванню 
і випаровуванню масла. 

СУХОПУТНЫЕ ВОЙСКА – 
вид вооружённых сил, к-рый 
предназнач. для ведения воен-
ных действий преимущ. на суше. 

СУХОПУТНІ ВІЙСЬКА – 
вид збройних сил, який при-
знач. для ведення воєнних дій 
переважно на суші. 

СФЕРА ДЕЙСТВИЯ ЗЕМ-
ЛИ – область вокруг Земли, в 
пределах к-рой космич. ко-
рабль (ракета, спутник) испы-
тывает её притяжение. Радиус 
этой области зависит от небес-
ных тел, относительно к-рых дви-
гается корабль. Так, сфера, 
разграничивающая влияние 
Земли и Луны, имеет радиус 
320 000 км, а Земли и Солнца – 
930 000 км.  

СФЕРА ДІЇ ЗЕМЛІ – об-
ласть навколо Землі, у межах 
якої косміч. корабель (ракета, 
супутник) відчуває її тяжіння.  

Радіус цієї області залежить 
від небесних тіл, відносно яких 
рухається корабель.  

Так, сфера, що розмежовує 
вплив Землі і Місяця, має ра-
діус 320 000 км, а Землі і Сон-
ця – 930 000 км.  

СФЕРА НЕБЕСНАЯ – во-
ображаемая сфера произволь-
ного радиуса, центр к-рой на-
ходится в к.-л. точке простран-
ства в зависимости от условий 
задачи. С.н. широко примен. в 
астрономии для угловых изме-
рений между светилами. Эти 
измерения удобнее всего про-
извод. в ед. дуги на поверх-
ности шара, в центре к-рого 
находится наблюдатель. 

СФЕРА НЕБЕСНА – уявна 
сфера довільного радіуса, 
центр якої міститься в будь-
якій точці простору, залежно 
від умов завдання.  

С.н. широко застосов. в аст-
рономії для кутових вимірю-
вань між світилами. Ці вимі-
рювання найзручніше прово-
дити в од. дуги на поверхні 
кулі, у центрі якої перебуває 
спостерігач. 

СФЕРА РАЗРУШЕНИЯ –
область, образующаяся в грун-
те вокруг места взрыва фугас-
ной бомбы. Радиус с.р. опред. 
по формуле: 3

pR k= ω , где 
k – коэфф., зависящий от 
свойств грунта и лежащий в 
пределах 0,8–1,4; ω – к-во 
взрывчатого вещества в бомбе.

СФЕРА РУЙНУВАННЯ – 
область, що утворюється в ґрунті 
навколо місця вибуху фугасної 
бомби. Радіус с.р. визнач. за фор-
мулою: 3

pR k= ω , де k – коеф., 
що залежить від властивостей 
ґрунту і коливається в межах  
0,8–1,4; ω – к-сть вибухової ре-
човини в бомбі. 
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СФЕРА СЖАТИЯ – об-
ласть, образующаяся в грунте 
непосредственно вокруг места 
взрыва фугасной бомбы, в 
к-рой частицы грунта вытесне-
ны давлением газов к границам 
сферы разрушения см. Радиус 
с.с. равен 0,36 радиуса сферы 
разрушения. 

СФЕРА СТИСНЕННЯ – 
область, що утворюється в 
ґрунті безпосередньо навколо 
місця вибуху фугасної бомби, у 
якій частинки ґрунту витіснені 
тиском газів до межі сфери 
руйнування див. Радіус с.с. 
дорівнює 0,36 радіуса сфери 
руйнування. 

СФЕРА СОТРЯСЕНИЯ – 
область, образующаяся в грун-
те при взрыве фугасной бомбы 
вслед за сферой разрушения. 
В с.с. отмечается небольшое 
колебание частиц грунта, не 
приносящее существенного 
поражения объектам, находя-
щимся в пределах этой сферы. 

СФЕРА СТРУСУ – об-
ласть, що утворюється в ґрунті 
внаслідок вибуху фугасної 
бомби після сфери руйнування. 
У с.с. відзначається невелике 
коливання частинок ґрунту, що 
не завдає істотної шкоди 
об’єктам, які перебувають у 
межах цієї сфери. 

СХЕМА ВООРУЖЕНИЯ – 
графич. изображение в гори-
зонт. и вертик. плоскостях рас-
полож. на самолёте авиац. ору-
жия и прицела с указанием рас-
стояний между осями каналов 
стволов и оптич. осью прицела. 
С.в. составляется для прист-
релки неподвижных авиац. у-ок. 

СХЕМА ОЗБРОЄННЯ – 
графіч. зображення в горизонт. 
і вертик. площинах розташув. 
на літаку авіац. зброї і прицілу 
із зазначенням відстаней між 
осями каналів стволів і оптич. 
віссю прицілу. С.о. складається 
для пристрілки нерухомих аві-
ац. у-ок. 

СХЕМА ПРИЦЕЛЬНАЯ – 
геометрич. схема, опред. положе-
ние цели относительно самолё-
та в момент сбрасывания бомбы. 

СХЕМА ПРИЦІЛЬНА – 
геометрич. схема, що визнач. 
положення цілі щодо літака в 
момент скидання бомби. 

СХЕМА САМОЛЁТА – 
форма и взаимное располож. 
частей самолёта, обуславли-
вающие определённые аэроди-
намич. тактико-технич. и экс-
плуатац. качества самолёта. 

СХЕМА ЛІТАКА – форма і 
взаємне розташув. частин літа-
ка, що зумовлюють певні аеро-
динаміч. тактико-техніч. та 
експлуатац. якості літака. 

СХЕМА СИЛОВАЯ – схе-
ма взаимного располож. ос-

СХЕМА СИЛОВА – схема 
взаємного розташув. основних 
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новных силовых элементов 
конструкции самолёта (или его 
части), воспринимающих внеш-
ние нагрузки. 

силових елементів конструкції 
літака (або його частини), що 
сприймають зовнішні наванта-
ження. 

СХЕМА ТОПЛИВНАЯ – 
схема, на к-рой показано вза-
имное располож. агрегатов и 
трубопроводов топливной сис-
темы (принципиальная с.т.) или 
даны размеры трубопроводов и 
арматуры, точное положение и 
крепление агрегатов, частей и 
деталей (монтажная с.т.). 

СХЕМА ПАЛИВНА – схе-
ма, на якій показано взаємне 
розташув. агрегатів і трубо-
проводів паливної системи 
(принципова с.п.) або дані роз-
міри трубопроводів і арматури, 
точне положення і кріплення 
агрегатів, частин і деталей  
(монтажна с.п.). 

СЦЕНАРИЙ ВОЕННОГО 
КОНФЛИКТА – прогнозное 
описание возможного начала, 
развития, завершения и послед-
ствий вооружённой борьбы на 
основе оценки х-ра современ-
ных военных конфликтов и гео-
политич. положения государства.

СЦЕНАРІЙ ВОЄННОГО 
КОНФЛІКТУ – прогнозний 
опис можливого початку, роз-
витку, завершення і наслідків 
збройної боротьби на основі 
оцінки х-ру сучасних воєнних 
конфліктів і геополітич. поло-
ження держави. 

СЧЁТЧИК СУММАР-
НЫЙ (оборотов) – прибор, 
предназнач. для измерения 
суммарного (общего) числа 
оборотов вала за определённый 
промежуток времени; примен. 
в качестве контрольного при-
бора при испытаниях авиац. 
ГТД и поршневых двигателей. 

ЛІЧИЛЬНИК СУМАР-
НИЙ (обертів) – прилад, при-
знач. для вимірювання сумар-
ної (загальної) к-сті обертів 
вала за певний проміжок часу; 
застосов. як контрольний при-
лад при випробуваннях авіац. 
ГТД і поршневих двигунів. 

СЪЁМНИК, -а, м. – спец. 
монтажный инструмент, пред-
назнач. для разъёма цилинд-
рич. или конических деталей с 
тугой посадкой путём вып-
рессовки внутренней детали 
или стаскивания наружной 
детали с помощью нажимного 
винта. 

ЗНІМАЧ, -а, ч. – спец. мон-
тажний інструмент, признач. 
для рознімання циліндрич. або 
конічних деталей з тугою по-
садкою випресуванням внут-
рішньої деталі або стягуванням 
зовнішньої деталі за допомо-
гою натискного гвинта. 
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Т 
 

ТАБЛИЦА ВЗАИМОДЕЙ-
СТВИЯ ПЛАНОВАЯ – боевой 
документ, в к-ром устанавл. по-
рядок совместных действий 
войск (сил) при выполнении 
боевых задач. – см. Плановая 
таблица взаимодействия. 

ТАБЛИЦЯ ВЗАЄМОДІЇ 
ПЛАНОВА – бойовий доку-
мент, у якому встановл. поря-
док спільних дій військ (сил) 
під час виконання бойових 
завдань. – див. Планова таб-
лиця взаємодії. 

ТАБЛИЦА ПЛАЗОВЫХ 
КООРДИНАТ – табл. коорди-
нат теоретич. обводов обтекае-
мого тела, взятых с разбивки 
на плазе см. 

ТАБЛИЦЯ ПЛАЗОВИХ 
КООРДИНАТ – табл. коорди-
нат теоретич. ліній обводів 
обтічного тіла, які взяті з роз-
бивки на плазі див.  

ТАБЛИЦА ПОЛЁТОВ 
ПЛАНОВАЯ – см. Плановая 
таблица полётов. 

ТАБЛИЦЯ ПОЛЬОТІВ 
ПЛАНОВА – див. Планова 
таблиця польотів. 

ТАБЛИЦЫ АСТРОНО-
МИЧЕСКИЕ – табл., рассчи-
танные по формулам сферич. 
тригонометрии и предназнач. 
для вычисления горизонт. ко-
ординат (высоты и азимута) 
при определении места само-
лёта по наблюдениям светил.  

ТАБЛИЦІ АСТРОНО-
МІЧНІ – табл., розраховані за 
формулами сферич. тригоно-
метрії та признач. для обчис-
лення горизонт. координат 
(висоти і азимута) при визна-
ченні місця літака за спостере-
женнями світил.  

ТАБЛИЦЫ ВЫСОТ И 
АЗИМУТОВ ЗВЁЗД – см. 
Таблицы астрономические. 

ТАБЛИЦІ ВИСОТ І АЗИ-
МУТІВ ЗІРОК – див. Таблиці 
астрономічні. 

ТАБЛИЦЫ ВЫСОТ И 
АЗИМУТОВ СОЛНЦА, ЛУ-
НЫ И ПЛАНЕТ – см. Табли-
цы астрономические. 

ТАБЛИЦІ ВИСОТ І АЗИ-
МУТІВ СОНЦЯ, МІСЯЦЯ І 
ПЛАНЕТ – див. Таблиці аст-
рономічні. 

ТАВОТ, -а, м. – см. Солидол. ТАВОТ, -у, ч. – див. Солідол. 
ТАВОТНИЦА, -ы, ж. – кол-

пачковая маслёнка (штауфер-
маслёнка), заполняемая кон-
систентной смазкой (солидо-

ТАВОТНИЦЯ, -і, ж. – ков-
пачкова маслянка (штауфер-
маслянка), що заповнюється 
консистентним мастилом (со-
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лом, тавотом), края подаются 
подвинчиванием колпачка вруч-
ную. Т. непригодны для смазы-
вания ответственных или быст-
ровращающихся частей (с ок-
ружной скоростью более 4 м/с). 

лідолом, тавотом), краї пода-
ються підгвинчуванням ков-
пачка вручну. Т. непридатні 
для змащування головних або 
швидкообертових частин (з ко-
ловою швидкістю понад 4 м/с). 

ТАКЕЛАЖ АЭРОСТАТА – 
верёвочная и тросовая оснастка 
аэростата. Т.а. делятся на при-
вязные, подвесные, бивачные и 
стартовые. Т.а. привязные слу-
жат для присоединения к аэро-
стату привязного троса, под-
весные – для присоединения 
гондолы к аэростату, бивачные – 
для закрепления аэростата при 
стоянке на биваке, стартовые – 
для обеспеч. сдавания аэроста-
та на тросе и подтягивания при 
его снижении. 

ТАКЕЛАЖ АЕРОСТАТА – 
мотузкове і тросове оснащення 
аеростата. Т.а. поділ. на 
прив’язні, підвісні, бівачні і 
стартові. Т.а. прив’язні при-
знач. для приєднання до аеро-
стата прив’язного троса, під-
вісні – для приєднання гондоли 
до аеростата, бівачні – для зак-
ріплення аеростата при стоянці 
на біваку, стартові – для забез-
печ. здавання аеростата на тро-
сі і підтягування при його зни-
женні. 

ТАКТ, -а, м. – часть цикла в 
цилиндре поршневого двигате-
ля в интервале между двумя, 
след. одна за др. мёртвыми точ-
ками (между верхней и нижней 
или нижней и верхней).  

ТАКТ, -у, ч. – частина цик-
лу в циліндрі поршневого дви-
гуна в інтервалі між двома мерт-
вими точками, які йдуть одна за 
одною (між верхньою і ниж-
ньою або нижньою і верхньою).  

ТАКТ ВПУСКА – такт, ос-
новным процессом к-рого явл. 
процесс впуска свежего заряда в 
цилиндр двигателя. Т.в. имеют 
только четырёхтактные двигатели. 

ТАКТ ВПУСКУ – такт, ос-
новним процесом якого є про-
цес впуску свіжого заряду в 
циліндр двигуна. Т.в. мають 
лише чотиритактні двигуни. 

ТАКТ ВЫПУСКА – такт, 
основным процессом к-рого 
явл. процесс удаления продук-
тов сгорания из цилиндра дви-
гателя. Т.в. имеют только че-
тырёхтактные двигатели. 

 

ТАКТ ВИПУСКУ – такт, 
основним процесом якого є 
процес видалення продуктів 
згоряння із циліндра двигуна. 
Т.в. мають лише чотиритактні 
двигуни. 
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ТАКТ РАСШИРЕНИЯ – 
такт, основным процессом к-рого 
явл. процесс расширения рабо-
чего тела в цилиндре двигателя. 
Т.р. имеют как четырёхтактные, 
так и двухтактные двигатели. 
Т.р. наз. также рабочим тактом. 

ТАКТ РОЗШИРЕННЯ – 
такт, основним процесом якого 
є процес розширення робочого 
тіла в циліндрі двигуна. Т.р. 
мають як чотиритактні, так і 
двотактні двигуни. Т.р. наз. 
також робочим тактом. 

ТАКТ СЖАТИЯ – такт, 
основным процессом к-рого явл. 
процесс сжатия рабочей смеси 
в цилиндре двигателя с прину-
дительным зажиганием и смеси 
воздуха с остаточными газами 
в цилиндре двигателя с вос-
пламенением от сжатия. Т.с. 
имеют как четырёхтактные, так 
и двухтактные двигатели. 

ТАКТ СТИСКУ – такт, ос-
новним процесом якого є про-
цес стиснення робочої суміші в 
циліндрі двигуна з примусовим 
запалюванням і суміші повітря 
із залишковими газами в ци-
ліндрі двигуна із запалюванням 
від стиснення. Т.с. мають як 
чотиритактні, так і двотактні 
двигуни. 

ТАКТИКА, -и, ж. – сос-
тавная часть военного искусст-
ва, охватывающая теорию и 
практику подготовки и ведения 
боя подразделениями, частями 
(кораблями) и соединениями раз-
личных видов вооружённых сил, 
родов войск (сил), спец. войск. 

ТАКТИКА, -и, ж. – скла-
дова військового мистецтва, 
яка охоплює теорію і практику 
підготовки та ведення бою 
підрозділами, частинами (ко-
раблями) і з’єднаннями різних 
видів збройних сил, родів 
військ (сил), спец. військ. 

ТАКТИКА ВС – часть во-
енного искусства, включающая 
теорию и практику организа-
ции и ведения боевых действий 
авиац. подразделениями, частя-
ми и соединениями при выпол-
нении боевых задач в различ-
ных условиях обстановки. В за-
висимости от рода авиации так-
тика ВС подраздел. на тактику 
истребительной, бомбардировоч., 
разведывательной авиации, авиа-
ции ВМС, АА и др. Основны-

ТАКТИКА ПС – частина 
військового мистецтва, до якої 
входять теорія і практика орга-
нізації та ведення бойових дій 
авіац. підрозділами, частинами 
і з’єднаннями при виконанні 
бойових завдань у різних умо-
вах обстановки.  

Залежно від роду авіації  
тактика ПС поділ. на тактику 
винищувальної, бомбардув., 
розвідувальної авіації, авіації 
ВМС, АА й ін.  
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ми задачами тактики явл. изу-
чение сущности боевых дейст-
вий авиац. подразделений, час-
тей и соединений, разработка 
наиболее целесообразных спо-
собов организации и ведения бо-
евых действий в различных ус-
ловиях обстановки, исследование 
свойств и возможностей авиац. 
подразделений, частей и соеди-
нений, а также опред. их задач и 
способов использ. как самосто-
ятельно, так и во взаимодейст-
вии с др. частями СВ, ВМС и 
силами и средствами ПВО. 

Основними завданнями так-
тики є вивчення сутності бойо-
вих дій авіац. підрозділів, час-
тин і з’єднань, розробка най-
більш доцільних способів ор-
ганізації та ведення бойових 
дій у різних умовах обстанов-
ки, дослідження властивостей і 
можливостей авіац. підрозді-
лів, частин і з’єднань, а також 
визнач. їх завдань і способів 
використ. як самостійно, так і у 
взаємодії з ін. частинами СВ, 
ВМС та з силами і засобами 
ППО. 

ТАКТИЧЕСКАЯ АВИА-
ЦИЯ – обобщенное название 
части авиации ВС в ВСУ и 
часть авиации нек-рых иност-
ранных государств, предназнач. 
для решения операт.-тактич. 
задач как самостоятельно, так и 
во взаимодействии с формиро-
ваниями др. видов ВС. Т.а. явл. 
главной ударной силой авиа-
ции ВС. На вооружении т.а. 
находятся ЛА истребительной, 
бомбардировоч., штурмовой, раз-
ведывательной и спец. авиации. 

ТАКТИЧНА АВІАЦІЯ – 
узагальнена назва частини 
авіації ПС у ЗСУ та частина 
авіації деяких іноземних дер-
жав, що призначена для вирі-
шення операт.-тактич. завдань 
як самостійно, так і у взаємодії 
з формуваннями ін. видів ЗС. 
Т.а. є головною ударною си-
лою авіації ПС. На озброєнні 
т.а. перебувають ЛА винищу-
вальної, бомбардув., штурмо-
вої, розвідувальної та спец. 
авіації. 

ТАКТИЧЕСКАЯ ГРУП-
ПИРОВКА – группировка 
войск, состоящая из несколь-
ких частей и подразделений со 
средствами усиления. 

ТАКТИЧНЕ УГРУПО-
ВАННЯ – угруповання військ, 
яке складається з декількох 
частин і підрозділів із засобами 
підсилення. 

ТАКТИЧЕСКАЯ ОБСТА-
НОВКА – совокупность усло-
вий и факторов, что складыва-
ются до определённого време-

ТАКТИЧНА ОБСТА-
НОВКА – сукупність умов та 
чинників, що складаються до 
певного часу у смузі (на ділян-
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ни в полосе (на участке, в р-не) 
подготовки и ведения действий 
соединением (частью, подраз-
делением) и его соседом. 

ці, в р-ні) підготовки і ведення 
дій з’єднанням (частиною, під-
розділом) і його сусідом.  

ТАКТИЧЕСКАЯ РАЗВЕД-
КА – вид военной разведки, по 
масштабам задач, к-рая провод. 
с целью получения разведыва-
тельных данных, необходимых 
для подготовки и успешного 
ведения боевых действий. 

ТАКТИЧНА РОЗВІДКА – 
вид воєнної розвідки, за масш-
табами завдань, яка провод. 
для отримання розвідувальних 
даних, необхідних для підго-
товки і успішного ведення  
бойових дій. 

ТАКТИЧЕСКИЙ ИС-
ТРЕБИТЕЛЬ – боевой само-
лёт, предназнач. для пораже-
ния наземных (морских), в том 
числе малоразмерных и под-
вижных объектов, а также для 
уничтожения возд. целей. Т.и., 
взлётная масса к-рого состав-
ляет от 15 до 42 т, имеет макс. 
скорость 1180–2350 км/час, прак-
тический потолок 15–21 тыс. м, 
радиус действия 400–1700 км, 
экипаж 1–2 чел. Для пораже-
ния наземных (морских) объ-
ектов т.и. могут примен. обыч-
ные авиац. бомбы, зажигатель-
ные баки, управляемые и неуп-
равляемые авиац. ракеты клас-
са «воздух–поверхность». Для 
поражения возд. целей примен. 
ракеты класса «воздух–воздух». 
Арт. вооружение может использ. 
против всех видов целей. Совре-
менные т.и. оснащены радио-
локац., оптич. и тепловыми 
прицелами, аппаратурой нави-
гации, средствами постановки 
помех. 

ТАКТИЧНИЙ ВИНИ-
ЩУВАЧ – бойовий літак, при-
знач. для ураження наземних 
(морських), у тому числі мало-
розмірних та рухомих об’єктів, 
а також для знищення повітр. 
цілей.  

Т.в., злітна маса якого ста-
новить від 15 до 42 т, має макс. 
швидкість 1180–2350 км/год, 
практичну стелю 15–21 тис. м, 
радіус дії 400–1700 км, екіпаж 
1–2 ocoби.  

Для ураження наземних 
(морських) об’єктів т.в. мо-
жуть застосов. звичайні авіац. 
бомби, запалювальні баки, 
керовані та некеровані авіац. 
ракети класу «повітря–поверх-
ня». Для ураження повітр. ці-
лей застосов. ракети класу 
«повітря–повітря». Арт. озбро-
єння може використ. проти 
всіх видів цілей. Сучасні т.в. 
оснащені радіолокац., оптич. і 
тепловими прицілами, апара-
турою навігації, засобами по-
становки перешкод. 
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ТАКТИЧЕСКИЙ РЕЗЕРВ – 
части (подразделения), непо-
средственно подчинённые ко-
мандиру соединения, части; 
элемент боевого порядка. 

ТАКТИЧНИЙ РЕЗЕРВ – 
частини (підрозділи), які без-
посередньо підпорядковані 
командиру з’єднання, частини; 
елемент бойового порядку. 

ТАКТИЧЕСКИЙ УСПЕХ – 
результат действий тактич. 
масштаба, в результате к-рых 
своевременно и полностью 
выполнены тактич. задачи, 
поставленные подразделениям, 
частям и соединениям в бою. 

ТАКТИЧНИЙ УСПІХ – 
результат дій тактич. масшта-
бу, у результаті яких своєчасно 
і повністю виконані тактич. 
завдання, поставлені підрозді-
лам, частинам і з’єднанням у 
бою. 

ТАКТИЧЕСКОЕ ВЗАИ-
МОДЕЙСТВИЕ – согласован-
ные совместные действия сое-
динений, частей, подразделений 
между собой и соседями, а так-
же с силами (средствами), к-рые 
примен. старшие начальники 
для достижения цели боя. 

ТАКТИЧНА ВЗАЄМОДІЯ – 
узгоджені спільні дії з’єднань, 
частин, підрозділів між собою і 
сусідами, а також із силами 
(засобами), які застосов. старші 
начальники для досягнення 
мети бою. 

ТАКТИЧЕСКОЕ НАПРАВ-
ЛЕНИЕ – полоса местности в 
пределах операт. направления, 
к-рая по своим размерам и опе-
рат. оборудованию позволяет 
осущ. развёртывание и ведение 
боевых действий одним или 
несколькими соединениями 
родов войск. 

ТАКТИЧНИЙ НАПРЯ-
МОК – смуга місцевості в ме-
жах операт. напрямку, яка за 
своїми розмірами і операт. 
обладнанням дозволяє здійсн. 
розгортання та ведення бойо-
вих дій одним або декількома 
з’єднаннями родів військ. 

ТАКТИЧЕСКОЕ УЧЕ-
НИЕ – основная форма воен-
ного обучения и совместной 
подготовки командиров, шта-
бов и войск к ведению боя. 

ТАКТИЧНЕ НАВЧАННЯ – 
основна форма військового 
навчання та спільної підготов-
ки командирів, штабів і військ 
до ведення бою. 

ТАНГАЖ, -а, м. – угловое 
движение ЛА относительно 
поперечной оси инерции. 

ТАНГАЖ, -а, ч. – кутовий 
рух ЛА відносно поперечної 
осі інерції. 

ТАНДЕМ, -а, м. (ТЕН-
ДЕМ) – порядок располож. на 

ТАНДЕМ, -а, ч. (ТЕН-
ДЕМ) – порядок розташув. на 
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самолёте элементов крыльев, 
двигателей, винтов, колёс один 
за др.; примен. для уменьшения 
лобового сопротивления, а так-
же по конструктивным сообра-
жениям. 

літаку елементів крил, двигу-
нів, гвинтів, коліс один за од-
ним; застосов. для зменшення 
лобового опору, а також з  
конструктивних міркувань. 

ТАНДЕР, -а, м. – винтовая 
стяжка для тросовых и прово-
лочных расчалок и тросов 
управления. 

ТАНДЕР, -а, ч. – гвинтова 
стяжка для тросових і дротяних 
розчалок і тросів керування. 

ТАНКОВЫЕ ВОЙСКА – 
главная ударная сила СВ ВСУ, 
к-рая предназнач. для пораже-
ния бронированных объектов, 
живой силы и низколетящих 
малоскоростных возд. целей 
противника. 

ТАНКОВІ ВІЙСЬКА – го-
ловна ударна сила СВ ЗСУ, яка 
признач. для ураження броньо-
ваних об’єктів, живої сили та 
низьколетючих малошвидкіс-
них повітр. цілей противника. 

ТАНКО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ – комплекс 
мероприятий, к-рые организу-
ются и осущ. с целью своевре-
менного обеспеч. войск (сил) 
бронетанковой техникой, воору-
жением, боеприпасами, воен-
но-технич. имуществом и под-
держания их в постоянной бое-
вой готовности к примен. 

ТАНКО-ТЕХНІЧНЕ ЗА-
БЕЗПЕЧЕННЯ – комплекс 
заходів, які організовуються та 
здійсн. для своєчасного забез-
печ. військ (сил) бронетанко-
вою технікою, озброєнням, 
боєприпасами, військово-тех-
ніч. майном і підтримання їх у 
постійній бойовій готовності 
до застосув. 

ТАРА ЖИДКОСТНАЯ 
ПАРАШЮТНО-ДЕСАНТ-
НАЯ – металлич. резервуары 
цилиндрич. формы с вогнуты-
ми днищами, предназнач. для 
перевозки по воздуху жидкос-
тей (воды, спирта, горючего и 
смазочных материалов) с по-
следующим сбрасыванием их с 
парашютом. 

 

ТАРА РІДИННА ПАРА-
ШУТНО-ДЕСАНТНА – ме-
талев. резервуари циліндрич. 
форми з увігнутими днищами, 
признач. для перевезення по-
вітрям рідин (води, спирту, 
пального й мастильних матері-
алів) з подальшим скиданням 
їх з парашутом. 
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ТАРА МЯГКАЯ ПАРА-
ШЮТНАЯ – ёмкость, изго-
товленная из авиазента и со-
стоящая из двух камер – грузо-
вой и парашютной. Т.м.п. в 
комплекте с грузовым пара-
шютом предназнач. для сбра-
сывания различных грузов с 
самолёта (вертолёта). Т.м.п. 
имеет световую сигнализацию 
для быстрого обнаружения 
сброшенного ночью груза. 

ТАРА М’ЯКА ПАРА-
ШУТНА – місткість, яка виго-
товлена з авіазента і складаєть-
ся з двох камер – вантажної і 
парашутної. Т.м.п. у комплекті 
з вантажним парашутом при-
знач. для скидання різноманіт-
них вантажів з літака (вер-
тольота). Т.м.п. має світлову 
сигналізацію для швидкого 
виявлення скинутого вночі 
вантажу. 

ТАРАН, -а, м. – вид атаки, 
примен. лётчиком в возд. бою 
и заключ. в преднамеренном 
ударе своим самолётом само-
лёта противника с целью его 
уничтожения. 

ТАРАН, -а, ч. – вид атаки, 
що застосов. льотчиком у по-
вітр. бою, який полягає в нав-
мисному завданні удару своїм 
літаком літаку супротивника 
для його знищення. 

ТАХОМЕТР, -а, м. – при-
бор для измерения скорости 
вращения вала. В зависимости 
от принципа действия различа-
ют механич., гидравлич., пнев-
матич., магнитные и электрич. т. 
В авиац. силовых у-ках с ГТД и 
поршневыми двигателями т. 
служит для измерения мгно-
венного значения числа оборо-
тов двигателя и явл. одним из 
наиболее важных приборов конт-
роля за его работой. В авиац. 
силовых у-ках часто использ. 
магнитоиндукционные т. 

ТАХОМЕТР, -а, ч. – при-
лад для вимірювання швид-
кості обертання вала. Залежно 
від принципу дії розрізняють 
механіч., гідравліч., пневма-
тич., магнітні й електрич. т.  
У авіац. силових у-ках з ГТД і 
поршневими двигунами т. слу-
гує для вимірювання миттєвого 
значення числа обертів двигуна 
і є одним з найбільш важливих 
приладів контролю за його ро-
ботою. У авіац. силових у-ках 
часто використ. магніто-індук-
ційні т. 

ТЕАТР ВОЕННЫХ ДЕЙ-
СТВИЙ – значительная часть 
континента с морями, к-рые её 
омывают, или акватория океа-
на (моря) с островами и приле-

ТЕАТР ВОЄННИХ ДІЙ – 
значна частина континенту з 
морями, що її омивають, або 
акваторія океану (моря) з ост-
ровами і прилеглими узбереж-
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гающими побережьями конти-
нентов, а также возд.-космич. 
пространство над ними, в преде-
лах к-рых разворачиваются стра-
тегич. группировки вооружён-
ных сил и могут вестись военные 
действия стратегич. масштаба. 

жями континентів, а також 
повітр.-косміч. простір над 
ними, у межах яких розгорта-
ються стратегіч. угруповання 
ЗС і можуть вестися воєнні дії 
стратегіч. масштабу. 

ТЕКСТОЛИТ, -а, м. – мно-
гослойная ткань, пропитанная 
резольной смолой и спрессо-
ванная под большим давлени-
ем при 150 °С. Т. обладает 
большой механич. прочностью 
и высокими диэлектрич. свой-
ствами; примен. в авиац. про-
изводстве для изготовления 
роликов, бесшумных шестерён 
и электроизоляц. деталей. 

ТЕКСТОЛІТ, -у, ч. – бага-
тошарова тканина, просочена 
резольною смолою і спресова-
на під великим тиском при  
150 °С.  

Т. має велику механіч. міц-
ність і високі діелектрич. влас-
тивості; застосов. в авіац. ви-
робництві для виготовлення 
роликів, безшумних шестерень 
і електроізоляц. деталей. 

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 
ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕН-
НОЙ ТЕХНИКИ – ремонт, 
к-рый обеспеч. или восстанав-
ливает работоспособность об-
разцов вооружения и военной 
техники путём замены и (или) 
восстановления их отдельных 
частей. Он осущ. при получе-
нии незначительных боевых 
повреждений и неисправностей, 
устранение к-рых предусмот-
рено нормативно-технич. доку-
ментацией при текущем ре-
монте. 

ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ 
ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬ-
КОВОЇ ТЕХНІКИ – ремонт, 
який забезпечує або відновлює 
працездатність зразків озбро-
єння та військової техніки 
шляхом заміни і (або) віднов-
лення їх окремих частин. Він 
здійсн. під час отримання не-
значних бойових пошкоджень і 
виникнення несправностей, 
усунення яких передбачено 
нормативно-техніч. докумен-
тацією під час поточного ре-
монту. 

ТЕЛЕЖКА СТАРТОВАЯ 
(ПУСКОВАЯ) – передвижной 
электроагрегат с аккумулятор-
ными батареями, смонтирован-
ный на двухколёсной тележке 

ВІЗОК СТАРТОВИЙ  
(ПУСКОВИЙ) – пересувний 
електроагрегат з акумулятор-
ними батареями, змонтований 
на двоколісному візку і при-
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и предназнач. для обслуж. са-
молётов (запуск авиац. двига-
телей и проверка электрообо-
рудования самолёта под током). 

знач. для обслугов. літаків (за-
пуск авіац. двигунів і перевірка 
електроустаткування літака під 
струмом). 

ТЕЛО ВХОДНОГО ДИФ-
ФУЗОРА ЦЕНТРАЛЬНОЕ – 
один из основных элементов 
многоскачкового сверхзвуко-
вого входного диффузора ВРД, 
представ. собой тело, выдвину-
тое из канала диффузора на-
встречу набегающему потоку, 
имеющее форму ступенчатого 
конуса или клина и предназ-
нач. для создания требуемой 
системы скачков уплотнения. 
Т.в.д.ц. м. б. неподвижным или 
подвижным. Осевое перемеще-
ние подвижного т.в.д.ц. ис-
польз. для регулирования вход-
ного диффузора на нерасчёт-
ных режимах его работы. Мно-
госкачковые диффузоры с цент-
ральным телом широко примен. 
на сверхзвуковых самолётах. 

ТІЛО ВХІДНОГО ДИФУ-
ЗОРА ЦЕНТРАЛЬНЕ – один 
з основних елементів багато-
стрибкового надзвукового вхід-
ного дифузора ПРД, який ста-
новить собою тіло, яке висуну-
те з каналу дифузора назустріч 
набіжному потоку, що має  
форму східчастого конуса або 
клина і признач. для створення 
необхідної системи стрибків 
ущільнення. Т.в.д.ц. м. б. не-
рухомим або рухомим. Осьове 
переміщення рухомого т.в.д.ц. 
використ. для регулювання 
вхідного дифузора на нерозра-
хункових режимах його робо-
ти. Багатострибкові дифузори з 
центральним тілом широко 
застосов. на надзвукових  
літаках. 

ТЕЛО ДИСКА ТУРБИНЫ – 
часть диска турбины, связы-
вающая обод диска и закреп-
лённые на нём лопатки с валом 
турбины. 

ТІЛО ДИСКА ТУРБІНИ – 
частина диска турбіни, що 
з’єднує обід диска і закріплені 
на ньому лопатки з валом тур-
біни. 

ТЕЛО РАБОЧЕЕ – тело, 
служащее для осущ. рабочего 
цикла двигателя. В поршневых 
двигателях внутреннего сгора-
ния рабочим телом в такте сжа-
тия явл. смесь свежего заряда с 
остаточными газами, а в такте 
расширения – продукты сгора-

ТІЛО РОБОЧЕ – тіло, яке 
слугує для здійснення робочо-
го циклу двигуна. У поршне-
вих двигунах внутрішнього 
згоряння робочим тілом у такті 
стиску є суміш свіжого заряду 
із залишковими газами, а в 
такті розширення – продукти 
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ния в цилиндре двигателя. 
В авиации ВРД рабочим телом 
в процессе сжатия явл. воздух, 
поступающий в двигатель из 
окружающей среды, а в про-
цессе расширения – продукты 
сгорания топливно-возд. смеси. 
В жидкостных ракетных двига-
телях источником рабочего 
тела явл. компоненты топлива 
(горючее и окислитель), пере-
возимые вместе с двигателем. 

згоряння в циліндрі двигуна.  
В авіації ПРД робочим тілом у 
процесі стиску є повітря, що 
надходить у двигун з навко-
лишнього середовища, а у про-
цесі розширення – продукти 
згоряння паливно-повітр. су-
міші. У рідинних ракетних 
двигунах джерелом робочого 
тіла є компоненти палива  
(пальне і окиснювач), що пере-
возяться разом із двигуном. 

ТЕМП ДЕСАНТИРОВА-
НИЯ – кол-во личного состава 
(подразделений, частей), воен-
ной техники и мат. средств 
возд. десанта, к-рые выбрасы-
ваются (высаживаются) в р-н 
десантирования за ед. времени. 

ТЕМП ДЕСАНТУВАННЯ – 
к-сть особового складу (під-
розділів, частин), військової 
техніки і мат. засобів повітр. 
десанту, які викидаються (ви-
саджуються) в р-н десантуван-
ня за од. часу. 

ТЕМП НАСТУПЛЕНИЯ – 
скорость продвижения насту-
пающих войск, к-рая измеряет-
ся в километрах в сутки, один из 
показателей размаха операции. 

ТЕМП НАСТУПУ – швид-
кість просування наступаючих 
військ, яка вимірюється у кі-
лометрах за добу; один з по-
казників розмаху операції. 

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУ-
ХА – степень нагретости (теп-
лового состояния) воздуха. На 
метеостанциях т.в. измеряется 
ртутными и спиртовыми тер-
мометрами. В ряде метеоролог. 
и аэрологич. приборов, а также 
на самолётах т.в. измеряется 
термометрами сопротивления. 
Т.в. непрерывно изменяется и 
зависит от кол-ва тепла, посту-
пающего от Солнца, х-ра под-
стилающей поверхности и атм. 
процессов, развивающихся под 

ТЕМПЕРАТУРА ПОВІТ-
РЯ – ступінь нагрітості (тепло-
вого стану) повітря. На метео-
станціях т.п. вимірюється  
ртутними і спиртовими термо-
метрами. У низці метеоролог. і 
аерологіч. приладів, а також на 
літаках т.п. вимірюється тер-
мометрами опору. Т.п. безпе-
рервно змінюється і залежить 
від к-сті тепла, що надходить 
від Сонця, х-ру підстильної 
поверхні і атм. процесів, що 
розвиваються під дією цих 
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действием этих факторов. Т.в. 
имеет важное значение для авиа-
ции, т. к. явл. одним из основ-
ных физич. параметров, харак-
теризующих атмосферу как 
среду, в к-рой происходят по-
лёты. Данные о т.в. необходи-
мы для выбора работы двига-
телей, определения условий 
обледенения, расчёта длины 
разбега при взлёте и т. д. 

факторів. Т.п. має важливе 
значення для авіації, оскільки є 
одним з основних фізич. пара-
метрів, що хар-ють атмосферу 
як середовище, у якому відбу-
ваються польоти.  

Дані про т.п. необхідні для 
вибору роботи двигунів, ви-
знач. умов обмерзання, розра-
хунку довжини розбігу під час 
зльоту і т. ін. 

ТЕМПЕРАТУРА 
ВСПЫШКИ АВИАБЕНЗИНА 
(МАСЛА) – т-ра, при к-рой па-
ры бензина (масла), нагревае-
мого в стандартных условиях, 
образуют с окружающим воз-
духом смесь, вспыхивающую 
при поднесении к ней пламени. 

ТЕМПЕРАТУРА ЗАЙ-
МАННЯ АВІАБЕНЗИНУ 
(МАСЛА) – т-ра, за якої пари 
бензину (масла), що нагріва-
ється за стандартних умов, 
утворюють із навколишнім 
повітрям суміш, що займається 
при піднесенні до неї полум’я.  

ТЕМПЕРАТУРА ГАЗА 
ПЕРЕД ТУРБИНОЙ МАК-
СИМАЛЬНАЯ – наибольшая 
допустимая из соображений 
надёжности работы двигателя 
т-ра газа перед турбиной. 

ТЕМПЕРАТУРА ГАЗУ 
ПЕРЕД ТУРБІНОЮ МАК-
СИМАЛЬНА – найбільша 
допустима з міркувань надій-
ності роботи двигуна т-ра газу 
перед турбіною. 

ТЕМПЕРАТУРА ГАЗА 
ПЕРЕД ТУРБИНОЙ МИ-
НИМАЛЬНАЯ – т-ра газа 
перед турбиной, при к-рой вся 
индикаторная работа ГТД расхо-
дуется на преодоление гидрав-
лич. и механич. потерь в нём, 
вследствие чего эффект. работа, 
мощность и тяга двигателя рав-
ны нулю. При этом двигатель 
как бы работает вхолостую. 
Величина миним. т-ры тем 
выше, чем больше степень 

ТЕМПЕРАТУРА ГАЗУ 
ПЕРЕД ТУРБІНОЮ МІНІ-
МАЛЬНА – т-ра газу перед 
турбіною, за якої вся індика-
торна робота ГТД витрач. на 
подолання гідравліч. і механіч. 
втрат у ньому, внаслідок чого 
ефект. робота, потужність і 
тяга двигуна дорівнюють ну-
лю. При цьому двигун ніби 
працює вхолосту. Величина мі-
нім. т-ри тим вище, чим біль-
ший ступінь підвищення тиску 
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повышения давления в двига-
теле и чем ниже к.п.д. процес-
сов сжатия и расширения. 

у двигуні і чим нижчий к.к.д. 
процесів стиснення та розши-
рення. 

ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТЫ-
ВАНИЯ МАСЛА – т-ра, при 
к-рой масло теряет подвиж-
ность в заданных условиях. 

ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТИ-
ГАННЯ МАСЛА – т-ра, за 
якої масло втрачає рухливість 
за заданих умов. 

ТЕМПЕРАТУРА КИПЕ-
НИЯ АВИАЦИОННОГО 
ТОПЛИВА – т-ра, при к-рой 
упругость паров авиац. топлива 
становится равной атм. дав-
лению. Авиац. топлива состоят 
из смеси различных углеводо-
родов, имеющих различную 
т-ру кипения, поэтому выки-
пают в достаточно широком 
интервале т-тур (40–280 °С).  

ТЕМПЕРАТУРА КИПІН-
НЯ АВІАЦІЙНОГО ПАЛИ-
ВА – т-ра, за якої пружність 
парів авіац. палива дорівнює 
атм. тиску.  

Авіац. палива складаються з 
суміші різних вуглеводнів, що 
мають різну т-ру кипіння, тому 
википають у досить широкому 
інтервалі т-тур (40–280 °С).  

ТЕМПЕРАТУРА ПОМУТ-
НЕНИЯ АВИАЦИОННОГО 
ТОПЛИВА – т-ра, при к-рой 
топливо мутнеет вследствие 
выделения капель воды, крис-
таллов бензина или парафина. 
По т.п.а.т. судят о содержании 
в нём растворённой воды: чем 
она ниже, тем воды меньше.  

ТЕМПЕРАТУРА ПОМУТ-
НІННЯ АВІАЦІЙНОГО ПА-
ЛИВА – т-ра, за якої паливо 
мутніє внаслідок виділення 
крапель води, кристалів бензи-
ну або парафіну. За т.п.а.п. 
роблять висновок про вміст у 
ньому розчиненої води: чим 
вона нижча, тим води менше.  

ТЕМПЕРАТУРА ТОРМО-
ЖЕНИЯ – т-ра в рассматри-
ваемой точке потока газа, оп-
ределяемая расчётом в предпо-
ложении адиабатного торможе-
ния газа в этой точке до нуле-
вой скорости. Т.т. больше т-ры 
набегающего потока на величи-
ну, к-рую наз. динамич. добавкой. 

ТЕМПЕРАТУРА ГАЛЬ-
МУВАННЯ – т-ра в розгляну-
тій точці потоку газу, що виз-
нач. розрахунком у припущен-
ні адіабатного гальмування 
газу в цій точці до нульової 
швидкості. Т.г. більше т-ри 
набіжного потоку на величину, 
яку наз. динаміч. додатком. 

ТЕНЗОМЕТР, -а, м. – при-
бор, предназнач. для измерения 

ТЕНЗОМЕТР, -а, ч. – при-
лад, який признач. для вимірю-
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величин деформаций нагру-
жённых элементов сооружений 
и деталей машин. В зависи-
мости от принципа действия 
различают механич. и элект-
рич. т. При испытаниях авиац. 
ГТД и их основных элементов 
часто примен. электрич. т. для 
измерения вибраций лопаток 
осевого компрессора с помо-
щью наклеиваемых на них тен-
зодатчиков. 

вання величин деформацій 
навантажених елементів спо-
руд і деталей машин. Залежно 
від принципу дії розрізняють 
механіч. і електрич. т. При 
випробуваннях авіац. ГТД і їх 
основних елементів часто за-
стосов. електрич. т. для вимі-
рювання вібрацій лопаток 
осьового компресора за допо-
могою наклеєних на них тензо-
датчиків.  

ТЕНЬ, -и, ж. (на аэросним-
ке) – демаскирующий признак 
(непостоянный), к-рый дополня-
ет представление о форме пред-
мета, даёт возможность судить о 
его высоте и рельефе местности. 
Т. может скрывать объекты, мас-
кировать их, усложняя дешиф-
рирование. Различают т. собст-
венную (неосвещённая сторона 
предмета) и подающую (отбра-
сываемую на землю или на 
соседние объекты). Направле-
ние т. позволяет ориентировать 
аэроснимок относительно сто-
рон света, для чего нужно знать 
время фотографирования. 

ТІНЬ, -і, ж. (на аерознімку) – 
демаскувальна ознака (не-
постійна), яка доповнює уяв-
лення про форму предмета, дає 
можливість судити про його 
висоту і рельєф місцевості.  

Т. може приховувати об’єк-
ти, маскувати їх, ускладнюючи 
дешифрування.  

Розрізняють т. власну (не-
освітлений бік предмета) і по-
давальну (відкинуту на землю 
або на сусідні об’єкти). Напря-
мок т. дозволяє орієнтувати 
аерознімок відносно сторін 
світу, для чого потрібно знати 
час фотографування. 

ТЕОРЕМА ЖУКОВСКО-
ГО – теорема о подъёмной 
силе: если в поток воздуха по-
местить тело (крыло), то обяза-
тельно возникнет подъёмная 
сила, перпендикулярная к век-
тору скорости потока и равная 
произведению циркуляции ско-
рости вихря на массовую плот-

ТЕОРЕМА ЖУКОВСЬ-
КОГО – теорема про підні-
мальну силу: якщо в потік по-
вітря помістити тіло (крило), то 
обов’язково виникне піднімальна 
сила, яка перпендикулярна до 
вектора швидкості потоку і до-
рівнює добутку циркуляції швид-
кості вихору на масову густину 
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ность воздуха и скорость пото-
ка. Возникновение подъёмной 
силы объясняется тем, что над 
телом (крылом) скорости вихря 
и потока суммируются, а под 
ним – вычитаются. Вследствие 
разности скоростей образуется 
разность давлений. 

повітря і швидкість потоку. Ви-
никнення піднімальної сили по-
яснюється тим, що над тілом 
(крилом) швидкості вихору і 
потоку підсумовуються, а під 
ним – віднімаються. Внаслідок 
різниці швидкостей утворюється 
різниця тисків. 

ТЕОРИЯ ВОЗДУШНОГО 
ВИНТА – раздел аэродинами-
ки, изучающий методы расчёта 
и формы возд. винтов, преоб-
разующих мощность двигателя 
в тягу, для различных режимов 
движения самолёта или верто-
лёта. Современные методы рас-
чёта винтов базируются на 
вихревой теории возд. винта, 
созданной Н. Е. Жуковским. 
В этой теории рассмотрены все 
случаи работы винтовых аппа-
ратов и лопастных машин в 
воздухе (винта самолёта, не-
сущего винта вертолёта, ветря-
ного двигателя и вентилятора). 

ТЕОРІЯ ПОВІТРЯНОГО 
ГВИНТА – розділ аеродинамі-
ки, що вивчає методи розра-
хунку і форми повітр. гвинтів, 
що перетворюють потужність 
двигуна на тягу, для різних 
режимів руху літака або верто-
льота. Сучасні методи розра-
хунку гвинтів базуються на 
вихровій теорії повітр. гвинта, 
створеній М. Є. Жуковським.  
У цій теорії розглянуто всі 
випадки роботи гвинтових апа-
ратів і лопатевих машин у по-
вітрі (гвинта літака, гвинта 
носія вертольота, вітряного 
двигуна і вентилятора). 

ТЕОРИЯ ПАРАБОЛИ-
ЧЕСКАЯ – упрощённая теория 
движения центра массы сбро-
шенной с самолёта бомбы, 
предполагающая отсутствие со-
противления воздуха. При этом 
предположении траектория бом-
бы представ. собой параболу, 
вершина к-рой располож. в 
точке бросания. 

ТЕОРІЯ ПАРАБОЛІЧНА – 
спрощена теорія руху центра 
маси скинутої з літака бомби, 
що передбач. відсутність опору 
повітря.  

При цьому припущенні тра-
єкторія бомби є параболою, 
вершина якої розташов. в точці 
кидання. 

ТЕОРИЯ ПОДОБИЯ 
ВИНТОВ – теория, устанавли-
вающая связь аэродинамич. 

ТЕОРІЯ ПОДІБНОСТІ 
ГВИНТІВ – теорія, що вста-
новл. зв’язок аеродинаміч. хар-
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хар-тик геометрически подоб-
ных винтов с условиями их 
работы, т.п.в. примен. при пере-
ходе от модели к натуре винта. 
Согласно т.п.в., геометрич. 
подобие винтов явл. необходи-
мым, но недостаточным усло-
вием их динамич. подобия, и 
поэтому при переходе от моде-
ли к натуре должны быть вы-
полнены условия кинематич. 
подобия (подобия режима ра-
боты), а также равенства кри-
териев подобия, учитывающих 
деформацию лопастей модели 
и натуры под действием аэро-
динамич. и инерционных сил и 
их моментов. При выполнении 
этих условий геометрически 
подобные винты будут и дина-
мически подобными. 

тик геометрично подібних гвин-
тів з умовами їх роботи, т.п.г. 
застосов. при переході від мо-
делі до натури гвинта.  

Згідно з т.п.г., геометрич. 
подібність гвинтів є необхід-
ною, але недостатньою умовою 
їх динаміч. подібності й тому 
при переході від моделі до 
натури мають бути виконані 
умови кінематич. подібності 
(подібності режиму роботи), а 
також рівності критеріїв подіб-
ності, які враховують дефор-
мацію лопатей моделі й натури 
під дією аеродинаміч. і інер-
ційних сил і їх моментів.  

При виконанні цих умов 
геометрично подібні гвинти 
будуть і динамічно подібними. 

ТЕПЛОНАПРЯЖЁН-
НОСТЬ КАМЕРЫ СГОРА-
НИЯ – см. Напряжённость 
камеры сгорания тепловая. 

ТЕПЛОНАПРУЖЕНІСТЬ 
КАМЕРИ ЗГОРЯННЯ – див. 
Напруженість камери зго-
ряння теплова. 

ТЕПЛОПЕРЕПАД, -а, м. – 
разность теплосодержаний 
рабочего тела в начале и конце 
расширения в тепловом двига-
теле или части двигателя. 

ТЕПЛОПЕРЕПАД, -у, ч. – 
різниця тепловмісту робочого 
тіла на початку і в кінці роз-
ширення в тепловому двигуні 
або частині двигуна.  

ТЕПЛОПЕРЕПАД В 
АВИАЦИОННОМ ГТД 
ПОЛНЫЙ АДИАБАТИЧЕС-
КИЙ – разность теплосодер-
жаний газа перед турбиной и в 
выходном сечении реактивного 
сопла при адиабатическом рас-
ширении газа от полного дав-

ТЕПЛОПЕРЕПАД В 
АВІАЦІЙНОМУ ГТД ПОВ-
НИЙ АДІАБАТИЧНИЙ – 
різниця тепловмісту газу перед 
турбіною і у вихідному перері-
зі реактивного сопла при адіа-
батичному розширенні газу від 
повного тиску перед турбіною 
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ления перед турбиной до конеч-
ного статич. давления в выход-
ном сечении реактивного сопла. 

до кінцевого статич. тиску у 
вихідному перерізі реактивно-
го сопла. 

ТЕПЛОПЕРЕПАД В ТУР-
БИНЕ АДИАБАТНЫЙ 
(АДИАБАТИЧЕСКИЙ) – раз-
ность теплосодержаний газа пе-
ред турбиной и за ней при адиа-
батном расширении его полного 
давления перед турбиной до 
конечного статич. давления за 
турбиной. Т. в т.а. наз. также 
располагаемым теплоперепадом 
в турбине. 

ТЕПЛОПЕРЕПАД У ТУР-
БІНІ АДІАБАТНИЙ (АДІА-
БАТИЧНИЙ) – різниця теп-
ловмісту газу перед турбіною і 
за нею при адіабатному розши-
ренні його повного тиску перед 
турбіною до кінцевого статич. 
тиску за турбіною.  

Т. у т.а. наз. також наявним 
теплоперепадом у турбіні. 

ТЕПЛОСОДЕРЖАНИЕ 
ГАЗА (ЭНТАЛЬПИЯ) – па-
раметр состояния газа, опреде-
ляемый кол-вом тепла, к-рое 
нужно затратить на нагрев 1 кг 
газа при постоянном его давле-
нии от абc. нуля или от 0° до 
т-ры газа. 

ТЕПЛОВМІСТ ГАЗУ (ЕН-
ТАЛЬПІЯ) – параметр стану 
газу, який визнач. к-стю тепла, 
яку потрібно витратити на на-
грівання 1 кг газу при сталому 
його тиску від абc. нуля або від 
0° до т-ри газу. 

ТЕПЛОСОДЕРЖАНИЕ 
ГАЗА ПОЛНОЕ – теплосо-
держание газа, соответств. т-ре 
его торможения. 

ТЕПЛОВМІСТ ГАЗУ 
ПОВНИЙ – тепловміст газу, 
що відповідає т-рі його галь-
мування. 

ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ 
ТОПЛИВА – см. Способность 
топлива теплотворная. 

ТЕПЛОТА ЗГОРЯННЯ 
ПАЛИВА – див. Здатність 
палива теплотворна. 

ТЕПЛЯКИ, мн. – передвиж-
ные домики, предназнач. для 
обогрева в зимнее время лётно-
го и технич. состава, а также 
для выполн. ремонтных и рег-
ламент. работ на авиац. технике. 

ТЕПЛЯКИ, мн. – пересувні 
будиночки, признач. для обі-
гріву в зимовий час льотного і 
техніч. складу, а також для 
викон. ремонтних і регламент. 
робіт на авіац. техніці. 

ТЕРМОБАРОКАМЕРА, -ы, 
ж. – у-ка, дающая возможность 
изучать влияние на человека 

ТЕРМОБАРОКАМЕРА, -и, 
ж. – у-ка, що дає можливість 
вивчати вплив на людину зни-
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пониженного атм. давления од-
новременно с пониженными или 
повышенными т-рами воздуха. 

женого атм. тиску одночасно зі 
зниженими або підвищеними 
т-рами повітря. 

ТЕРМОДИНАМИКА, -и, 
ж. – наука, изучающая пре-
вращение теплоты в др. виды 
энергии (и обратно), а также 
тепловое равновесие тел. Т. 
основывается на двух экспери-
ментально установл. законах, т. 
н. началах т. Первое начало 
(первый закон) т. явл. следст-
вием закона сохранения и пре-
вращения энергии, устанавл. 
эквивалентность между тепло-
вой и механич. энергией, даёт 
баланс энергии в различных 
процессах, но не указывает, в 
каких случаях и какая часть 
тепловой энергии тела м. б. 
преобразована в механич. ра-
боту. На этот вопрос отвечает 
второе начало (второй закон) 
т., к-рое состоит в утвержде-
нии невозможности создать та-
кое у-ство, в результате дейст-
вия к-рого производ. бы работа 
только за счёт охлаждения к.-н. 
одного тела без к.-л. изменений 
в др. телах. Из второго начала 
т. следует, что для создания 
теплового двигателя необхо-
димо наличие двух источников 
тепла с различными т-рами – 
теплоотдатчика, передающего 
тепло рабочему телу двигателя, 
и теплоприёмника, к-рому ра-

ТЕРМОДИНАМІКА, -и, 
ж. – наука, що вивчає перетво-
рення тепла на ін. види енергії 
(й навпаки), а також теплову 
рівновагу тіл. Т. базується на 
двох експериментально вста-
новл. законах, т. зв. початках т. 
Перший початок (перший за-
кон) т. є наслідком закону збе-
реження та перетворення енер-
гії, встановл. еквівалентність 
між тепловою та механіч. енер-
гією, дає баланс енергії в різ-
номанітних процесах, але не 
вказує, у яких випадках і яка 
частина теплової енергії тіла м. 
б. перетворена на механіч. ро-
боту. На це питання відповідає 
другий початок (другий закон) 
т., який полягає в ствердженні 
неможливості створити такий 
прилад, у результаті дії якого 
здійсн. б робота лише внаслі-
док охолодження якого-небудь 
одного тіла без будь-яких змін 
у ін. тілах.  

З другого початку т. випли-
ває, що для створення теплово-
го двигуна необхідна наявність 
двох джерел тепла з різними  
т-рами – тепловіддавача, що 
передає тепло робочому тілу 
двигуна, і теплоприймача, яко-
му робоче тіло віддає частину 
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бочее тело отдаёт часть тепла, 
полученного им от теплоотдат-
чика. При этом в механич. ра-
боту м. б. преобразована тем 
большая часть тепла, получен-
ного рабочим телом от тепло-
отдатчика, чем больше раз-
ность или отношение абс. 
т-р теплоотдатчика и тепло-
приёмника. В зависимости от 
круга рассматриваемых вопро-
сов, т. делят на общую, или 
физич., химич. и технич. 

тепла, отриману ним від тепло-
віддавача. При цьому на меха-
ніч. роботу м. б. перетворена 
тим більша частина тепла, 
отриманого робочим тілом від 
тепловіддавача, чим більша 
різниця чи відношення абс. т-р 
тепловіддавача та тепло-
приймача.  

Залежно від кола питань, що 
розглядаються, т. поділ. на 
загальну, чи фізич., хіміч. та 
техніч.  

ТЕРМОМЕТР, -а, м. – при-
бор, предназнач. для измерения 
т-ры. В зависимости от прин-
ципа действия различают жид-
костные, биметаллич., маномет-
рич., термоэлектрич. т. и элект-
рич. т. сопротивления. В авиац. 
силовых у-ках с ГТД и порш-
невыми двигателями для кон-
троля теплового режима рабо-
ты двигателя широко примен. 
термоэлектрич. т. и электрич. 
т. сопротивления. При испыта-
ниях авиац. двигателей при-
мен. также жидкостные т. 

ТЕРМОМЕТР, -а, ч. – при-
лад, признач. для вимірювання 
т-ри. Залежно від принципу дії 
розрізняють рідинні, бімета-
лев., манометрич., термоелект-
рич. т. та електрич. т. опору. 

В авіац. силових у-ках з 
ГТД та поршневими двигунами 
для контролю теплового режи-
му роботи двигуна широко 
застосов. термоелектрич. т. і 
електрич. т. опору.  

Під час випробувань авіац. 
двигунів застосов. також рі-
динні т. 

ТЕРМОСФЕРА, -ы, ж. – 
верхний слой земной атмосфе-
ры, располагающийся над ме-
зосферой (выше 80–85 км) и 
совпадающий с ионосферой. Для 
т. хар-но повышение т-ры с 
высотой. 

ТЕРМОСФЕРА, -и, ж. – 
верхній шар земної атмосфери, 
що розташований над мезо-
сферою (вище 80–85 км) та 
збігається з іоносферою. Для т. 
хар-не підвищення т-ри з висо-
тою. 

ТЕРМОЭЛЕКТРОБАТА-
РЕЯ ПОЛУПРОВОДНИКО-
ВАЯ – совокупность электрич. 
соединённых полупроводнико-

ТЕРМОЕЛЕКТРОБАТА-
РЕЯ НАПІВПРОВІДНИКО-
ВА – сукупність електрич. 
з’єднаних напівпровідникових 
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вых термоэлементов. Т.п. при-
мен. в различных областях нау-
ки и техники, в частности в 
космонавтике в качестве источ-
ника электрич. энергии и в атом-
ной энергетике. Т.п. использ. в 
качестве одного из основных 
элементов первого в мире совет-
ского ядерного реактора-пре-
образователя «Ромашка». 

термоелементів. Т.н. застосов. 
в різних галузях науки і техні-
ки, зокрема в космонавтиці як 
джерело електрич. енергії та в 
атомній енергетиці.  

Т.н. використ. як один із 
основних елементів першого у 
світі радянського ядерного 
реактора-перетворювача «Ро-
машка». 

ТЕРМОЭЛЕКТРОБАТА-
РЕЯ СОЛНЕЧНАЯ – сово-
купность электрич. соединён-
ных солнечных термоэлемен-
тов см. Т.с. может примен. на 
космич. ЛА. 

ТЕРМОЕЛЕКТРОБАТА-
РЕЯ СОНЯЧНА – сукупність 
електрич. з’єднаних сонячних 
термоелементів див.  

Т.с. може застосов. на кос-
міч. ЛА. 

ТЕРМОЭЛЕМЕНТ ПОЛУ-
ПРОВОДНИКОВЫЙ – полу-
проводниковый прибор, действие 
к-рого основано на использ. тер-
моэлектрич. эффекта или элек-
тротермич. эффекта Пельтье и 
предназнач. для непосредствен-
ного преобразования теплоты в 
электрич. энергию и обратно. 

ТЕРМОЕЛЕМЕНТ НА-
ПІВПРОВІДНИКОВИЙ – 
напівпровідниковий прилад, 
дія якого ґрунтується на вико-
рист. термоелектрич. ефекту чи 
електротерміч. ефекту Пельтьє 
і признач. для безпосереднього 
перетворення тепла на елект-
рич. енергію і навпаки. 

ТЕРМОЭЛЕМЕНТ СОЛ-
НЕЧНЫЙ – полупроводнико-
вый или др. термоэлемент, пред-
назнач. для непосредственного 
преобразования теплоты, полу-
чаемой за счёт энергии солнеч-
ных лучей, в электрич. энергию. 

ТЕРМОЕЛЕМЕНТ СО-
НЯЧНИЙ – напівпровіднико-
вий або ін. термоелемент, при-
знач. для безпосереднього пе-
ретворення теплоти, одержува-
ної за рахунок енергії сонячних 
променів, на електрич. енергію. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ОБОРОНА – совокупность 
общегосударственных военных 
и спец. мероприятий, осущест-
вляемых в целях защиты объ-
ектов и коммуникаций на тер-
ритории страны от действий 

ТЕРИТОРІАЛЬНА ОБО-
РОНА – сукупність загально-
державних військових і спец. 
заходів, що здійсн. для захисту 
об’єктів та комунікацій на те-
риторії країни від дій против-
ника, його терористичних та 
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противника, его террористи-
ческих и диверсионных актов в 
особый период. 

диверсійних актів в особливий 
період. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ 
ВОДЫ (ТЕРРИТОРИАЛЬ-
НОЕ МОРЕ) – полоса моря 
шириной до 12 морских миль, 
непосредственно прилегающая 
к сухопутной территории или 
внешней границе внутренних 
вод, и к-рая находится под су-
веренитетом прибрежного го-
сударства и является составной 
частью её территории. 

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ВОДИ 
(ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МОРЕ) – 
смуга моря завширшки до 12 
морських миль, яка безпосе-
редньо прилягає до сухопутної 
території або зовнішнього кор-
дону внутрішніх вод і перебу-
ває під суверенітетом прибе-
режної держави та є складовою 
частиною її території.  

ТЕРРИТОРИЯ ГОСУ-
ДАРСТВА – в международном 
праве – определённая часть 
земной поверхности, к-рая 
находится под суверенитетом 
данного государства. 

ТЕРИТОРІЯ ДЕРЖАВИ – 
у міжнародному праві – певна 
частина земної поверхні, яка 
перебуває під суверенітетом 
даної держави. 

ТЕРРОР, -а, м. – организо-
ванная государством или юри-
дическим лицом особая форма 
индивидуального, группового 
или массового физич. насилия, 
к-рая хар-ется целенаправлен-
ностью и жестокостью. 

ТЕРОР, -у, ч. – організова-
на державою або юридичною 
особою особлива форма інди-
відуального, групового або 
масового фізич. насильства, що 
хар-ється цілеспрямованістю і 
жорстокістю.  

ТЕРРОРИЗМ, -а, м. – об-
щественно опасная деятель-
ность, к-рая заключ. в сознатель-
ном, целенаправленном примен. 
насилия путём захвата заложни-
ков, поджогов, убийств, пыток, 
запугивания населения и орга-
нов власти или совершения др. 
посягательств на жизнь или 
здоровье ни в чём не повинных 
людей или угрозы совершения 

ТЕРОРИЗМ, -у, ч. – сус-
пільно небезпечна діяльність, 
яка полягає у свідомому, ціле-
спрямованому застосув. на-
сильства шляхом захоплення 
заручників, підпалів, убивств, 
тортур, залякування населення 
та органів влади або вчинення 
ін. посягань на життя чи здо-
ров’я ні в чому не винних лю-
дей або погрози вчинення та-
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таких действий с целью дости-
жения преступных целей. 

ких дій для досягнення зло-
чинних цілей. 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ – устойчи-
вое объединение группы лиц, 
созданное с целью осущ. тер-
рористической деятельности, в 
рамках к-рого осущ. распреде-
ление функций, установл. опре-
делённые правила поведения, 
обязательные для этих лиц во 
время подготовки и соверше-
ния террористических актов см. 

ТЕРОРИСТИЧНА ОР-
ГАНІЗАЦІЯ – стійке об’єд-
нання групи осіб, створене для 
здійснення терористичної ді-
яльності, у межах якого здійс-
нено розподіл функцій, вста-
новл. певні правила поведінки, 
обов’язкові для цих осіб під 
час підготовки та вчинення 
терористичних актів див. 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ 
АКТ – проявление терроризма 
см., преступное деяние в форме 
примен. оружия, совершение 
взрыва, поджога или иных дей-
ствий, к-рое предусматривает 
уголовную ответственность. 

ТЕРОРИСТИЧНИЙ АКТ – 
прояв тероризму див., злочинне 
діяння у формі застосув. зброї, 
вчинення вибуху, підпалу чи 
ін. дій, яке передбач. кримі-
нальну відповідальність. 

ТЕХНИКА АВИАЦИОН-
НАЯ – см. Авиационная тех-
ника. 

ТЕХНІКА АВІАЦІЙНА – 
див. Авіаційна техніка. 

ТЕХНИКА ПИЛОТИРО-
ВАНИЯ – приёмы управления 
самолётом. Т.п. на самолётах 
различных типов опред. инст-
рукциями лётчику. 

ТЕХНІКА ПІЛОТУВАН-
НЯ – прийоми керування літа-
ком. Т.п. на літаках різних 
типів визнач. інструкціями 
льотчику. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ РАЗ-
ВЕДКА – получение сведений 
о местонахождении и состоя-
нии повреждённой военной 
техники, возможности её вос-
становления и эвакуации, а 
также об условиях обеспеч. 
войск (сил) боеприпасами, во-
енным и технич. имуществом. 

 

ТЕХНІЧНА РОЗВІДКА – 
отримання відомостей про міс-
цезнаходження та стан пошко-
дженої військової техніки,  
можливості її відновлення й 
евакуації, а також про умови 
забезпеч. військ (сил) боєпри-
пасами, військовим та техніч. 
майном. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕС-
ПЕЧЕНИЕ – комплекс меро-
приятий, к-рые организуются и 
осущ. с целью обеспеч. войск 
(сил) вооружением и военной 
техникой, ракетами и боеприпа-
сами, др. мат. средствами; под-
держания их в работоспособ-
ном состоянии и готовности к 
боевому примен.; восстановле-
ние вооружения и военной тех-
ники при выходе их из строя.  

ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕ-
ЧЕННЯ – комплекс заходів, 
які організуються і здійсн. для 
забезпеч. військ (сил) озброєн-
ням і військовою технікою, ра-
кетами і боєприпасами, ін. мат. 
засобами; підтримки їх у пра-
цездатному стані і готовності 
до бойового застосув.; віднов-
лення озброєння і військової 
техніки при виході їх з ладу. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ТЕРРОРИЗМ – общественно 
опасные действия, связанные с 
примен. или угрозой примен. 
экстремистами ядерного, хи-
мич., биологич. оружия или 
захват ядерных, химич. и др. 
промышленных объектов с 
целью их повреждения и соз-
дания повышенной опасности 
для жизни и здоровья людей. 

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ТЕ-
РОРИЗМ – суспільно небез-
печні дії, які пов’язані із засто-
сув. або загрозою застосув. 
екстремістами ядерної, хіміч., 
біологіч. зброї або захоплення 
ядерних, хіміч. й ін. промисло-
вих об’єктів для їх пошко-
дження та створення підвище-
ної небезпеки для життя і здо-
ров’я людей. 

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ 
КОНСТРУКЦИИ – сумма 
свойств в конструкции, опред. 
приспособленность её для се-
рийного производства в задан-
ных кол-вах при наименьших 
сроках освоения, производст-
венных циклах, затратах труда 
и материалов на ед. изделия с 
учётом реальных возмож-
ностей и технич. перспектив 
промышленности.  

ТЕХНОЛОГІЧНІСТЬ 
КОНСТРУКЦІЇ – сума влас-
тивостей у конструкції, що 
визнач. пристосованість її для 
серійного виробництва в зада-
них к-стях за найменших тер-
мінів освоєння, виробничих 
циклів, витрат праці й матеріа-
лів на од. виробу з урахуван-
ням реальних можливостей і 
техніч. перспектив промисло-
вості. 

ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОН-
ТА – описание способов ре-
монта – инструкции, чертежи, 

ТЕХНОЛОГІЯ РЕМОН-
ТУ – опис способів ремонту – 
інструкції, креслення, графіки – 



Російсько-український авіаційний військовий словник 

 439

графики – и технологич. про-
цессов ремонта. Т.р. авиац. 
техники разрабатывается заво-
дами-поставщиками, авиац. ре-
монтными частями на основа-
нии статистики, систематиза-
ции и анализа данных о пов-
реждениях, износе и неисправ-
ностях, возникающих в процес-
се эксплуатации авиац. техни-
ки. Типовые технологич. про-
цессы ремонта м. б. заранее раз-
работаны в общей технологии 
ремонта и могут примен. ко 
многим типам самолётов, а част-
ная технология на ремонт авиац. 
изделия того или иного типа 
разрабатывается и использ. 
только для данного изделия. 

і технологіч. процесів ремонту. 
Т.р. авіац. техніки розробля-
ється заводами-постачальни-
ками, авіац. ремонтними части-
нами на підставі статистики, 
систематизації та аналізу даних 
про пошкодження, спрацюван-
ня і несправності, що виника-
ють у процесі експлуатації 
авіац. техніки.  

Типові технологіч. процеси 
ремонту м. б. заздалегідь роз-
роблені в загальній технології 
ремонту і можуть застосов. для 
багатьох типів літаків, а окрема 
технологія на ремонт авіац. 
виробу того чи ін. типу роз-
робляється і використ. тільки 
для даного виробу. 

ТЕЧЕНИЕ ЛАМИНАР-
НОЕ – поток жидкости (газа), 
в к-ром все её струйки (или 
частицы) перемещаются па-
раллельно друг другу, т. е. по-
ток, в к-ром не происходит 
поперечного перемешивания 
частиц жидкости (газа), дви-
жущихся в различных слоях. 
Т.л. можно наблюдать в ка-
пиллярных трубках и в тонком 
пограничном слое.  

ТЕЧІЯ ЛАМІНАРНА – 
потік рідини (газу), у якому всі 
її струминки (або частинки) 
переміщаються паралельно од-
на одній, тобто потік, у якому 
не відбувається поперечного 
перемішування частинок ріди-
ни (газу), що рухаються в різ-
них шарах.  

Т.л. можна спостерігати в 
капілярних трубках і в тонкому 
примежовому шарі. 

ТЕЧЕНИЕ СТРУЙНОЕ – 
узкая зона очень сильного вет-
ра, располож. обычно в верх-
ней тропосфере и простираю-
щаяся на тыс. километров в 
длину, сотни километров в 
ширину и несколько километ-

ТЕЧІЯ СТРУМИННА – 
вузька зона дуже сильного 
вітру, яка розташов. зазвичай у 
верхній тропосфері й простяга-
ється на тис. кілометрів у дов-
жину, сотні кілометрів у ши-
рину й декілька кілометрів у 
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ров в высоту. Миним. скорость 
вдоль оси т.с. принимается 
равной 30 м/с, вертик. сдвиг 
скорости ветра (градиент) 5–
10 м/с на 1 км, а горизонт. – 
10 м/с на 100 км. Над террито-
рией Европы скорость ветра в 
т.с. достигает 150–200 км/час, а 
иногда 400 км/час и более, а 
над Японией и прилегающими 
р-нами Тихого океана – 
600 км/час и более. Различают 
два типа т.с.: фронтальное, 
связанное с атм. фронтами и 
бесфронтальное. Т.с. представ. 
большой практич. интерес для 
авиации, т. к. наблюдающиеся 
в нём сильные ветры оказыва-
ют значительное влияние на 
самолётовождение и бомбоме-
тание с больших высот. Для 
т.с. хар-но повышение турбу-
лентности атмосферы, усили-
вающее болтанку самолёта. 

висоту. Мінім. швидкість уз-
довж осі т.с. береться рівною 
30 м/с, вертик. зсув швидкості 
вітру (градієнт) 5–10 м/с на 
1 км, а горизонт. – 10 м/с на 
100 км.  

Над територією Європи швид-
кість вітру в т.с. досягає 150–
200 км/год, а іноді 400 км/год і 
більше, а над Японією і приле-
глими р-нами Тихого океану – 
600 км/год і більше. Розрізня-
ють два типи т.с.: фронтальну, 
пов’язану з атм. фронтами, й 
безфронтальну. Т.с. становить 
велику практич. зацікавленість 
для авіації, оскільки сильні 
вітри, що спостерігаються в 
ній, значно впливають на літа-
ководіння і бомбометання з 
великих висот. Для т.с. хар-не 
підвищення турбулентності 
атмосфери, що підсилює бов-
танку літака. 

ТЕЧЕНИЕ ТУРБУЛЕНТ-
НОЕ – поток жидкости (газа), 
в к-ром происходит сильное 
перемешивание её частиц в 
направлении, перпендикуляр-
ном к потоку, что сопровожда-
ется завихрением последнего. 
Т.т. наступает в результате 
потери устойчивости ламинар-
ного течения см. 

ТЕЧІЯ ТУРБУЛЕНТНА – 
потік рідини (газу), у якому 
відбувається сильне перемішу-
вання її частинок у напрямку, 
перпендикулярному до потоку, 
що супроводжується завихрен-
ням останнього.  

Т.т. настає в результаті 
втрати стійкості ламінарної 
течії див. 

ТИОКОЛ, -а, м. – синте-
тич. каучукоподобный матери-
ал. Из тиоколовой резины из-
готовляют топливные шланги, 
рукава, прокладки, замазку для 

ТІОКОЛ, -у, ч. – синтетич. 
каучукоподібний матеріал.  

З тіоколової гуми виготов-
ляють паливні шланги, рукави, 
прокладки, замазку для герме-
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герметизации остекления ка-
бин самолётов и др. технич. 
резиновые изделия, устойчи-
вые к действию бензина, керо-
сина и смазочных масел. 

тизації засклення кабін літаків і 
ін. техніч. гумові вироби, стійкі 
до дії бензину, гасу і мастила. 

ТИРАТРОН, -а, м. – трёх-
электродная электрич. лампа, 
наполненная аргоном или па-
рами ртути при низком давле-
нии; использ. в качестве реле в 
радиосхемах. 

ТИРАТРОН, -у, ч. – три-
електродна електрич. лампа, 
наповнена аргоном або парами 
ртуті при низькому тиску; ви-
корист. як реле в радіосхемах. 

ТОЛЩИНА ПРОФИЛЯ 
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ – отно-
шение макс. толщины профи-
ля, измеренной по перпендику-
ляру к хорде, к величине хор-
ды. Т.п.о. обычно выражают в 
процентах длины хорды. 

ТОВЩИНА ПРОФІЛЮ 
ВІДНОСНА – відношення 
макс. товщини профілю, вимі-
ряної по перпендикуляру до 
хорди, до величини хорди. 
Т.п.в. зазвичай виражають у 
відсотках довжини хорди. 

ТОЛЩИНОМЕР, -а, м. – 
прибор для измерения линей-
ных размеров малой величины. 
В авиац. ремонтных частях при-
мен. магнитный т. для измере-
ния толщины немагнитных пок-
рытий, нанесённых на ферро-
магнитную основу. Толщина 
хромовых, бронзовых и др. пок-
рытий может измеряться с точ-
ностью до сотых долей милли-
метра. Действие магнитного т. 
основывается на принципе из-
мерения усилия отрыва магни-
та от детали, к-рое обратно про-
порционально толщине покрытия.

ТОВЩИНОМІР, -а, ч. – 
прилад для вимірювання ліній-
них розмірів малої величини.  
У авіац. ремонтних частинах 
застосов. магнітний т. для ви-
мірювання товщини немагніт-
них покриттів, нанесених на 
феромагнітну основу. Товщина 
хромових, бронзових та ін. 
покриттів може вимірюватися з 
точністю до сотих часток мі-
ліметра. Дія магнітного т.  
ґрунтується на принципі вимі-
рювання зусилля відриву маг-
ніту від деталі, яке обернено 
пропорційне товщині покриття. 

ТОН, -а, м. (аэроснимка) – 
демаскирующий признак, по-
зволяющий различать объекты 
на фоне окружающей местно-

ТОН, -у, ч. (аерознімка) – 
демаскувальна ознака, що доз-
воляє розрізняти об’єкти на тлі 
оточуючої місцевості і один від 
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сти и друг от друга. Всё много-
образие яркостей объектов и 
местности передаётся на чёр-
но-белой фотографич. эмуль-
сии различными оттенками от 
светлого и серого до тёмного 
т., т. е. той или иной степенью 
почернения (плотностью). Объект 
м. б. обнаружен на аэроснимке в 
том случае, если его т. отлича-
ется от т. окружающей местнос-
ти и т. др., соседних объектов. 

одного. Все розмаїття яскраво-
стей об’єктів і місцевості пере-
дається на чорно-білій фото-
графіч. емульсії різними від-
тінками від світлого і сірого до 
темного т., тобто тією або ін. 
мірою почорніння (щільністю). 
Об’єкт м. б. виявлений на аеро-
знімку в тому випадку, якщо 
його т. відрізняється від т. ото-
чуючої місцевості і т. ін. сусід-
ніх об’єктів. 

ТОПЛИВО АВИАЦИОН-
НОЕ – см. Авиационное топливо.

ПАЛИВО АВІАЦІЙНЕ – 
див. Авіаційне паливо. 

ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ – 
жидкое топливо, примен. в 
двигателях (дизелях) внутрен-
него сгорания с воспламенени-
ем от сжатия. 

ПАЛИВО ДИЗЕЛЬНЕ – 
рідке паливо, що використ. у 
двигунах (дизелях) внутріш-
нього згоряння із запалюван-
ням від стиснення. 

ТОПЛИВО КОМБИНИ-
РОВАННОЕ РАКЕТНОЕ – 
химич. ракетное топливо сме-
шанного агрегатного состояния, 
состоящее как из твёрдого 
(твёрдых), так и из жидкого 
(жидких) компонентов. Наибо-
лее простым его видом явл. 
двухкомпонентное топливо, 
состоящее из твёрдого горюче-
го и жидкого окислителя или, 
наоборот – из жидкого горюче-
го и твёрдого окислителя. 

ПАЛИВО КОМБІНОВА-
НЕ РАКЕТНЕ – хіміч. ракетне 
паливо змішаного агрегатного 
стану, до складу якого вхо-
дять як тверді, так і рідкі 
компоненти.  

Найпростішим його видом є 
двокомпонентне паливо, до 
складу якого входять тверде 
пальне та рідкий окиснювач 
або навпаки – рідке пальне і 
твердий окиснювач. 

ТОПЛИВО МОЛЕКУ-
ЛЯРНОЕ – химич. топливо, 
находящееся в молекулярном 
(а не в атомарном) состоянии. 
Т.м. явл. основным видом топ-
лива в авиации. 

ПАЛИВО МОЛЕКУЛЯР-
НЕ – хіміч. паливо, яке пере-
буває у молекулярному (а не в 
атомарному) стані.  

Т.м. є основним видом па-
лива в авіації. 
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ТОПЛИВО МОТОРНОЕ – 
употребляемое в литературе 
название топлива, предназнач. 
к использ. в двигателях внут-
реннего сгорания, не являю-
щихся ракетными двигателями.

ПАЛИВО МОТОРНЕ – 
вживана в літературі назва 
палива, признач. для використ. 
у двигунах внутрішнього зго-
ряння, крім ракетних двигунів. 

ТОПЛИВО НЕСАМО-
ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ 
РАКЕТНОЕ – топливо, для 
воспламенения к-рого необхо-
димо принудительное зажигание.

ПАЛИВО НЕСАМО-
ЗАЙМИСТЕ РАКЕТНЕ – 
паливо, для спалахування яко-
го необхідне примусове запа-
лювання. 

ТОПЛИВО ОДНОКОМ-
ПОНЕНТНОЕ РАКЕТНОЕ – 
1. Топливо, в к-ром горючее и 
окислитель объединены в од-
ном компоненте в виде химич. 
соединения или устойчивой 
смеси. 2. Топливо, выделяю-
щее тепло при химич. реакции 
разложения (а не горения). 
К т.о.р. относятся все твёрдые 
ракетные топлива, а также нек-
рые жидкие ракетные топлива, 
напр., нитрометан, изопропил-
нитрат и концентрированная 
перекись водорода. Жидкие 
т.о.р. использ. в основном для 
вспомогательных целей – пи-
тания привода насосной пода-
чи топлива в ракетном двигате-
ле и др. Т.о.р. наз. также уни-
тарным ракетным топливом. 

ПАЛИВО ОДНОКОМ-
ПОНЕНТНЕ РАКЕТНЕ – 
1. Паливо, у якому пальне й 
окиснювач об’єднані в один 
компонент як хіміч. сполука 
або стійка суміш. 2. Паливо, 
що виділяє тепло в результаті 
хіміч. реакції розпаду (а не 
горіння).  

До твердого п.о.р. належать 
усі тверді ракетні палива, а 
також деякі рідкі ракетні пали-
ва, напр., нітрометан, ізопро-
пілнітрат і концентрований 
перекис водню. Рідкі п.о.р. 
використ. здебільшого для 
допоміжних цілей – живлення 
приводу насосної подачі пали-
ва в ракетному двигуні і ін. 
П.о.р. наз. також унітарним 
ракетним паливом. 

ТОПЛИВО ПУСКОВОЕ – 
топливо, используемое в авиац. 
двигателе только в период за-
пуска для обеспеч. выхода дви-
гателя на рабочий режим. 

ПАЛИВО ПУСКОВЕ – па-
ливо, яке використ. в авіац. 
двигуні (двигунах літаків) під 
час запуску для забезпеч. ви-
ходу двигуна у робочий режим. 

ТОПЛИВО РАДИОИЗО-
ТОПНОЕ – вещество, исполь-

ПАЛИВО РАДІОІЗОТОП-
НЕ – речовина, яка використ. 
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зуемое в качестве источника 
энергии в радиоизотопной энер-
гетич. (силовой) у-ке. В качестве 
т.р. примен. плутоний-238 и 
кюрий-242. Возможно примен. 
для этой цели и нек-рых др. ра-
диоактивных изотопов, в част-
ности полоння-210, кюрия-244 и 
стронция-90. 

як джерело енергії у радіоізо-
топній енергетич. (силовій)  
у-ці. Як п.р. використ. плуто-
ній-238 та кюрій-242.  

Можливе застосув. з цією ме-
тою і деяких ін. радіоактивних 
ізотопів, зокрема полонію-210, 
кюрію-244 та стронцію-90. 

ТОПЛИВО РАКЕТНОЕ – 
совокупность веществ, исполь-
зуемых в ракетном двигателе в 
качестве источника энергии и 
рабочего тела для непосредст-
венного создания реактивной си-
лы. Процессами, при к-рых по-
лучаются энергия и рабочее те-
ло, м. б. горение, разложение и 
др. процессы при условии, что 
они сопровождаются выделе-
нием тепла. 

ПАЛИВО РАКЕТНЕ – су-
купність речовин, що вико-
рист. в ракетному двигуні як 
джерело енергії та робочого 
тіла для безпосереднього ство-
рення реактивної сили.  

Процесами, за яких 
утворюється енергія та робоче 
тіло, м. б. горіння, розкладання 
й ін. процеси за умови, що во-
ни супроводжуються виділен-
ням тепла. 

ТОПЛИВО САМОВОС-
ПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ РА-
КЕТНОЕ – топливо, воспламе-
няющееся при смешении окис-
лителя и горючего в результате 
развивающейся при их взаимо-
действии химич. реакции. 

ПАЛИВО САМОЗАЙ-
МИСТЕ РАКЕТНЕ – паливо, 
що займається при змішуванні 
окиснювача та пального в ре-
зультаті хіміч. реакції, що від-
бувається при їх взаємодії. 

ТОПЛИВО СИНТЕТИ-
ЧЕСКОЕ – топливо, получае-
мое методом химич. переработ-
ки каменного угля или нефти. 

ПАЛИВО СИНТЕТИЧНЕ – 
паливо, що отримують мето-
дом хіміч. переробки кам’я-
ного вугілля чи нафти. 

ТОПЛИВО УНИТАРНОЕ 
РАКЕТНОЕ – см. Топливо 
однокомпонентное ракетное. 

ПАЛИВО УНІТАРНЕ 
РАКЕТНЕ – див. Паливо од-
нокомпонентне ракетне. 

ТОПЛИВО ХИМИЧЕС-
КОЕ – топливо, при примен. 
к-рого использ. его химич. 

ПАЛИВО ХІМІЧНЕ – па-
ливо, при застосув. якого вико-
рист. його хіміч. (а не ядерна) 
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(а не ядерная) энергия, обычно 
преобразуемая в двигателе сна-
чала в тепловую, а затем в ме-
ханич. Процессами, при к-рых 
химич. энергия топлива преоб-
разуется в тепловую, явл. экзо-
термич. (протекающие с выде-
лением тепла) реакции. Наибо-
лее распространённая из таких 
реакций – окисление (горение). 
Т.х. явл. основным видом топ-
лива в различных областях 
техники, в т. ч. в авиации. 

енергія, зазвичай перетворюва-
на в двигуні спочатку на теп-
лову, а потім на механіч. Про-
цесами, за яких хіміч. енергія 
палива перетворюється на теп-
лову, є екзотерміч. (що відбу-
ваються з виділенням тепла) 
реакції. Найбільш поширена з 
таких реакцій – окиснення (го-
ріння).  

П.х. є основним видом па-
лива в різних галузях техніки, 
зокрема в авіації включно.  

ТОПЛИВО ЭТАЛОННОЕ – 
жидкое топливо, известная 
детонационная стойкость или 
самовоспламеняемость (или др. 
свойство) к-рого служит мерой 
при оценке соответств. свойст-
ва моторного топлива. 

ПАЛИВО ЕТАЛОННЕ – 
рідке паливо, відома детона-
ційна стійкість або самозай-
мистість (або ін. властивість) 
якого слугує мірою при оціню-
ванні відповідн. властивості 
моторного палива. 

ТОПЛИВО ЯДЕРНОЕ – 
вещество или совокупность ве-
ществ, использ. в энергетич. 
(силовых) у-ках в качестве ис-
точника внутриядерной энер-
гии, выделяемой и преобразу-
емой в электрич., механич. или 
др. энергию в соответствии с 
назнач. у-ки. 

ПАЛИВО ЯДЕРНЕ – речо-
вина або сукупність речовин, 
що використ. в енергетич. (си-
лових) у-ках як джерело внут-
рішньоядерної енергії, що ви-
діляється і перетворюється на 
електрич., механіч. або ін. енер-
гію відповідн. до признач.  
у-ки. 

ТОПЛИВОЗАПРАВЩИК, 
-а, м. – спец. машина, предна-
знач. для подвоза топлива к 
самолётам и механизированной 
заправки их профильтрован-
ным топливом. Т. состоит из 
шасси грузового автомобиля, 
полуприцепа или прицепа и 
спец. оборудования, к к-рому 

ПАЛИВОЗАПРАВНИК,  
-а, ч. – спец. машина, признач. 
для підвезення палива до літа-
ків та механізованого заправ-
лення їх профільтрованим па-
ливом. П. складається із шасі 
вантажного автомобіля, напів-
причепа або причепа і спец. 
обладнання, до якого належать 
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относятся цистерна, насос, 
привод насоса, приёмо-разда-
точная арматура, система 
фильтрации и рукава. 

цистерна, насос, привід насоса, 
приймально-роздавальна арма-
тура, система фільтрації та 
рукава. 

ТОПЛИВОХРАНИЛИЩЕ, 
-а, с. – место располож. резер-
вуаров топлива на складе (ре-
зервуарная группа). Т. пред-
назнач. для приёма и хранения 
определённого запаса авиац. 
топлива, а также для изготовле-
ния (при необходимости) смесей. 

ПАЛИВОСХОВИЩЕ, -а, 
с. – місце розташув. резервуа-
рів палива на складі (резерву-
арна група). П. признач. для 
приймання та зберігання пев-
ного запасу авіац. палива, а 
також для виготовлення (за 
потреби) суміші. 

ТОПЛИВОЦИСТЕРНА, -ы, 
ж. – спец. машина, предна-
знач. для транспортирования 
жидкого топлива со станций 
разгрузки и нефтебаз на аэро-
дромные склады и подвоза топ-
лива к местам заправки само-
лётов. Из т. заправка самолётов 
производ. при помощи топли-
возаправщиков или заправоч-
ных агрегатов. 

ПАЛИВОЦИСТЕРНА, -и, 
ж. – спец. машина, признач. 
для транспортування рідкого 
палива зі станцій розвантажен-
ня та нафтобаз на аеродромні 
склади та підвезення палива до 
місць заправки літаків.  

Із п. літаки заправляються 
за допомогою паливозаправни-
ків або заправних агрегатів. 

ТОПОГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ – комплекс 
мероприятий, к-рые организу-
ются и осущ. с целью подго-
товки и доведения до штабов 
(войск) топогеодезич. данных в 
интересах успешного решения 
поставленных задач. 

ТОПОГЕОДЕЗИЧНЕ ЗА-
БЕЗПЕЧЕННЯ – комплекс 
заходів, які організовуються та 
здійсн. для підготовки та дове-
дення до штабів (військ) топо-
геодезич. даних задля успішно-
го вирішення поставлених  
завдань. 

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ 
РАЗВЕДКА – получение све-
дений, необходимых для реше-
ния задач топогеодезич. и на-
вигац. обеспеч. войск (сил). 

ТОПОГРАФІЧНА РОЗ-
ВІДКА – отримання відомос-
тей, необхідних для вирішення 
завдань топогеодезич. і наві-
гац. забезпеч. військ (сил).  

ТОРМОЖЕНИЕ САМО-
ЛЁТА – прямолинейный ма-

ГАЛЬМУВАННЯ ЛІТА-
КА – прямолінійний маневр по 
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нёвр по горизонт. или наклон-
ной траектории, при к-ром 
уменьшается только скорость 
движения. Уменьшение ско-
рости самолёта на земле и в 
воздухе осущ. искусственными 
средствами. Т.с. на земле про-
извод. при помощи колёсных 
тормозов, тормозного парашю-
та и реверса тяги (создание 
отрицательной, обратной тяги). 
Для т.с. в воздухе примен. 
возд. тормоза и реверс тяги. 
В обоих случаях использ. 
уменьшение тяги двигателя. 

горизонт. або похилій траєкто-
рії, за якого зменшується лише 
швидкість руху.  

Зменшення швидкості літа-
ка на землі і в повітрі здійсн. 
штучними засобами. Г.л. на 
землі здійсн. за допомогою 
колісних гальм, гальмового 
парашута і реверсу тяги (ство-
рення негативної, зворотної 
тяги).  

Для г.л. в повітрі застосов. 
повітр. гальма і реверс тяги.  
В обох випадках використ. 
зменшення тяги двигуна. 

ТОРМОЖЕНИЕ СПУС-
КА АЭРОСТАТА БАЛ-
ЛАСТНОЕ – уменьшение ско-
рости снижения аэростата пу-
тём сбрасывания спец. груза. 

ГАЛЬМУВАННЯ СПУС-
КУ АЕРОСТАТА БАЛАС-
ТОВЕ – зменшення швидкості 
зниження аеростата шляхом 
скидання спец. вантажу. 

ТОРМОЗ ВОЗДУШНЫЙ 
(АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ) – 
управляемое приспособл. на 
самолёте, напр., в виде вы-
движных щитков, создающее 
увеличенное аэродинамич. соп-
ротивление для уменьшения 
скорости самолёта. 

ГАЛЬМО ПОВІТРЯНЕ 
(АЕРОДИНАМІЧНЕ) – керо-
ваний пр-рій на літаку, напр., у 
вигляді висувних щитків, що 
створює підвищений аероди-
наміч. опір для зменшення 
швидкості літака. 

ТОРМОЗ ДИНАМОМЕТ-
РИЧЕСКИЙ – у-ство для тор-
можения двигателя при испы-
тании в лаборатории или на 
испытательной станции. Т.д. 
поглощает развиваемую двига-
телем мощность и имеет при-
способл., при помощи к-рых 
можно менять нагрузку двига-
теля и замерять величину его 
крутящего момента. 

ГАЛЬМО ДИНАМОМЕТ-
РИЧНЕ – пр-рій для  гальму-
вання двигуна під час випро-
бувань у лабораторії або на 
випробувальній станції. Г.д. 
поглинає потужність, що роз-
вивається двигуном, і має при-
стосув., за допомогою яких мож-
на регулювати навантаження 
двигуна і заміряти величину його 
крутного моменту. 



Російсько-український авіаційний військовий словник 

 448

ТОРМОЗ СТВОЛЬНЫЙ – 
приспособл., навинчиваемое на 
ствольную часть авиац. огне-
стрельного оружия, уменьша-
ющее при выстреле длину от-
ката и силу отдачи оружия на 
25–30 %. Действие т.с. основа-
но на том, что вырывающиеся 
из ствола пороховые газы, 
встречая на своём пути эле-
менты т.с. (кольцевые уступы, 
каналы), толкают ствол вперёд, 
что ослабляет откат и отдачу. 

ГАЛЬМО СТВОЛЬНЕ – 
пристосув., що нагвинчується 
на ствольну частину авіац. вог-
непальної зброї і зменшує при 
пострілі довжину відкату і си-
лу відбою зброї на 25–30 %. 
Дія г.с. ґрунтується на тому, 
що порохові гази, які вирива-
ються зі ствола, зустрічаючи на 
своєму шляху елементи г.с. 
(кільцеві уступи, канали), штов-
хають ствол уперед, що по-
слаблює відкат і відбій. 

ТОРПЕДОМЕТАНИЕ 
ВЫСОТНОЕ – прицельное 
сбрасывание торпеды с таких 
высот, когда необходимо учи-
тывать время падения торпеды 
и действие ветра (вынос точки 
приводнения торпеды относи-
тельно точки прицеливания). 

ТОРПЕДОМЕТАННЯ 
ВИСОТНЕ – прицільне ски-
дання торпеди з таких висот, 
коли необхідно брати до уваги 
час падіння торпеди і дію вітру 
(винесення точки приводнення 
торпеди відносно точки приці-
лювання). 

ТОРПЕДОМЕТАНИЕ 
НИЗКОЕ – способ прицельно-
го сбрасывания торпеды с ма-
лой высоты, при к-ром время 
падения торпеды и действие 
ветра могут не учитываться 
вследствие незначительного 
влияния их на решение тор-
педного треугольника. 

ТОРПЕДОМЕТАННЯ 
НИЗЬКЕ – спосіб прицільного 
скидання торпеди з малої висо-
ти, за якого час падіння торпе-
ди і дія вітру можуть не брати-
ся до уваги внаслідок незнач-
ного впливу їх на розв’язання 
торпедного трикутника. 

ТОЧКА ИНЕЯ – т-ра, при 
к-рой водяной пар, находящий-
ся в воздухе, явл. насыщаю-
щим по отношению к поверх-
ности льда, т. е. относительная 
влажность воздуха достигает 
надо льдом 100 %. Т.и. лежит 
выше точки росы см. 

ТОЧКА ІНЕЮ – т-ра, за 
якої водяна пара, що міститься 
в повітрі, є насиченою віднос-
но поверхні льоду, тобто від-
носна вологість повітря дося-
гає над поверхнею льоду  
100 %. Т.і. лежить вище точки 
роси див. 
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ТОЧКА КРИТИЧЕСКАЯ – 
точка расхождения потока при 
обтекании им тела; давление в 
т.к. повышается, а скорость по-
тока падает до нуля.  

Т.к. наз. также точкой тор-
можения потока. 

ТОЧКА КРИТИЧНА – точ-
ка розходження потоку при 
обтіканні ним тіла; тиск у т.к. 
підвищується, а швидкість по-
току зменшується до нуля. Т.к. 
наз. також точкою гальмування 
потоку.  

ТОЧКА «МЁРТВАЯ» – 
крайнее положение поршня в 
цилиндре; различают верхнюю 
и нижнюю т.«м.». Расстояние 
между верхней и нижней т.«м.» 
наз. ходом поршня. Он соот-
ветств. углу поворота коренно-
го (коленчатого) вала на 180°. 

ТОЧКА «МЕРТВА» – 
крайнє положення поршня в 
циліндрі; розрізняють верхню і 
нижню т.«м.». Відстань між 
верхньою і нижньою т.«м.» 
наз. ходом поршня. Він відпо-
відає куту повороту корінного 
(колінчастого) вала на 180°. 

ТОЧКА НЕВОЗВРАТА – 
точка на маршруте полёта, 
к-рая при данном режиме по-
лёта и навигац. обстановке с 
учётом запаса топлива явл. 
предельно достижимой. В т.н. 
необходимо развернуться на 
обратный маршрут или так 
изменить режим полёта, чтобы 
уменьшить расход топлива. 

ТОЧКА НЕПОВЕРНЕН-
НЯ – точка на маршруті 
польоту, яка за даного режиму 
польоту і навігац. обстановки з 
урахуванням запасу палива є 
гранично досяжною. У т.н. 
необхідно розвернутися на 
протилежний маршрут або так 
змінити режим польоту, щоб 
зменшити витрату палива.  

ТОЧКА ОТРЫВА – точка, 
в к-рой происходит отрыв по-
граничного слоя потока в рас-
сматриваемом сечении тела. 
Возникновение срыва потока с 
крыла вызывает падение подъ-
ёмной силы и рост лобового 
сопротивления. 

ТОЧКА ВІДРИВУ – точка, 
у якій відривається примежо-
вий шар потоку в розглядува-
ному перерізі тіла.  

Виникнення зриву потоку з 
крила спричиняє спад підні-
мальної сили і зростання лобо-
вого опору.  

ТОЧКА ПЕРЕХОДА – см. 
Слой пограничный. 

ТОЧКА ПЕРЕХОДУ – див. 
Шар примежовий.  

ТОЧКА РАДИОНАВИ-
ГАЦИОННАЯ – наземная 
радиостанция, составляющая 

ТОЧКА РАДІОНАВІГА-
ЦІЙНА – наземна радіостан-
ція, складова частина радіона-
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часть радионавигац. системы, 
напр., приводная радиостанция, 
радиопеленгаторный пункт. 

вігац. системи, напр., привідна 
радіостанція, радіопеленгатор-
ний пункт.  

ТОЧКА РОСЫ – т-ра, до 
к-рой должен охладиться воз-
дух при неизменном давлении, 
чтобы содержащийся в нём во-
дяной пар достиг насыщения. 
Т.р. равна т-ре воздуха при от-
носительной влажности 100 % 
и ниже т-ры воздуха, если его 
относительная влажность мень-
ше 100 %. При достижении т.р. 
начинается конденсация водяно-
го пара. 

ТОЧКА РОСИ – т-ра, до 
якої повинно охолонути повіт-
ря при незмінному тиску, щоб 
водяна пара, яка міститься в 
ньому, досягла насичення.  

Т.р. дорівнює т-рі повітря за 
відносної вологості 100 % і 
нижча т-ри повітря, якщо його 
відносна вологість менша 100 %.  

При досягненні т.р. почина-
ється конденсація водяної  
пари.  

ТОЧКА (РУБЕЖ) НАЧА-
ЛА ПРОБИВАНИЯ ОБЛА-
КОВ ВВЕРХ – хар-ный ориен-
тир вблизи аэродрома, над к-рым 
поочерёдно или одновременно 
взлетающие самолёты начина-
ют вход в облака. 

ТОЧКА (РУБІЖ) ПО-
ЧАТКУ ПРОБИВАННЯ 
ХМАР УГОРУ – хар-ний орі-
єнтир поблизу аеродрому, над 
яким по черзі або одночасно 
літаки, що злітають, почина-
ють входження в хмари. 

ТОЧКА ТОРМОЖЕНИЯ 
ПОТОКА – см. Точка крити-
ческая. 

ТОЧКА ГАЛЬМУВАННЯ 
ПОТОКУ – див. Точка кри-
тична. 

ТОЧКА ЦЕЛИ НАЧАЛЬ-
НАЯ – точка, в к-рой находит-
ся цель в момент выстрела. 

ТОЧКА ЦІЛІ ПОЧАТКО-
ВА – точка, у якій перебуває 
ціль у момент пострілу. 

ТОЧКИ НИВЕЛИРО-
ВОЧНЫЕ – контрольные точ-
ки, помеченные в определён-
ных местах конструкции само-
лёта (на лонжеронах, нервю-
рах, шпангоутах) красными 
кружками и служащие для ни-
велировки самолёта. При ниве-
лировке самолёта к этим точ-
кам прикладываются нивелир-

ТОЧКИ НІВЕЛЮВАЛЬНІ – 
контрольні точки, помічені у 
певних місцях конструкції лі-
така (на лонжеронах, нервю-
рах, шпангоутах) червоними 
кружечками, які слугують для 
нівелювання літака.  

При нівелюванні літака до 
цих точок прикладаються ніве-
лірні рейки, за допомогою яких 
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ные рейки, с помощью к-рых 
измеряется превышение т.н. 
друг относительно друга. Схе-
ма располож. т.н. приводится в 
инструкции по эксплуатации 
самолёта. 

вимірюється перевищення т.н. 
одна відносно ін.  

Схему розташув. т.н. наве-
дено в інструкції з експлуатації 
літака. 

ТОЧКИ РАВНОДЕНСТ-
ВИЯ – точки пересечения эк-
липтики с небесным эквато-
ром. При нахождении Солнца в 
т.р. склонение его равно нулю, 
день равен ночи. Различают 
точку весеннего равноденствия, 
к-рую Солнце проходит 21 мар-
та, переходя из Южн. полу-
шария в Сев., и точку осеннего 
равноденствия, к-рую Солнце 
проходит 23 сентября, перехо-
дя из Сев. полушария в Южн. 

ТОЧКИ РІВНОДЕННЯ – 
точки перетину екліптики з 
небесним екватором. Коли 
Сонце перебуває в т.р. схилен-
ня його дорівнює нулю, день 
дорівнює ночі. Розрізняють 
точку весняного рівнодення, 
яку Сонце проходить 21 берез-
ня, переходячи з Пд. півкулі в 
Пн., і точку осіннього рівно-
дення, яку Сонце проходить  
23 вересня, переходячи з Пн. 
півкулі в Пд. 

ТОЧКИ СОЛНЦЕСТОЯ-
НИЯ – точки эклиптики, наи-
более удалённые от экватора и 
располож. в плоскости, пер-
пендикулярной к линии, со-
единяющей точки равноденст-
вия. Вблизи т.с. дуга эклипти-
ки почти параллельна эквато-
ру, вследствие чего склонение 
Солнца нек-рое время изменя-
ется мало. Различают точку 
зимнего солнцестояния, к-рую 
Солнце, находясь в Южн. по-
лушарии, проходит 22 декабря, 
и точку летнего солнцестояния, 
к-рую Солнце, находясь в Сев. 
полушарии, проходит 22 июня. 

 
 

ТОЧКИ СОНЦЕСТОЯН-
НЯ – точки екліптики, най-
більш віддалені від екватора і 
розташов. у площині, яка пер-
пендикулярна до лінії, що 
з’єднує точки рівнодення. По-
близу т.с. дуга екліптики май-
же паралельна екватору, вна-
слідок чого схилення Сонця 
деякий час змінюється мало. 
Розрізняють точку зимового 
сонцестояння, яку Сонце, пе-
ребуваючи в Пд. півкулі, про-
ходить 22 грудня, і точку літ-
нього сонцестояння, яку Сон-
це, перебуваючи в Пн. півкулі, 
проходить 22 червня. 
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ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕ-
НИЯ НАВИГАЦИОННЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ – точность, 
характеризуемая отклонением 
измеряемой величины от её ис-
тинного значения. Задача штур-
мана – из всех средств, к-рыми 
он располагает в данной обста-
новке полёта, выбрать такие, 
к-рые обеспеч. наибольшую 
т.и.н.э. 

ТОЧНІСТЬ ВИМІРЮ-
ВАННЯ НАВІГАЦІЙНИХ 
ЕЛЕМЕНТІВ – точність, яка 
хар-ється відхиленням вимірю-
ваної величини від її справж-
нього значення.  

Завдання штурмана – із усіх 
засобів, які він має за даних 
обставин польоту, вибрати 
такі, які забезпеч. найбільшу 
т.в.н.е. 

ТОЧНОСТЬ САМОЛЁ-
ТОВОЖДЕНИЯ – точность, 
характеризуемая отклонениями 
от заданного маршрута и на-
знач. времени выхода на цель. 
Т.с. зависит от качества штур-
манской подготовки экипажа 
самолёта и от тактико-технич. 
средств самолётовождения. 
Эффект. средство повышения 
т.с. – систематический контроль 
и оценка самолётовождения. 

ТОЧНІСТЬ ЛІТАКОВО-
ДІННЯ – точність, яка хар-
ється відхиленнями від задано-
го маршруту і признач. часу 
виходу на ціль.  

Т.л. залежить від якості 
штурманської підготовки екі-
пажу літака і від тактико-
техніч. засобів літаководіння. 
Ефект. засіб підвищення т.л. – 
систематичний контроль та 
оцінка літаководіння. 

Т ПОСАДОЧНОЕ – поса-
дочный знак для обозначения 
места приземления самолёта. 
Тп. выкладывают из двух по-
лотнищ днём и из электролам-
почек (фонарей) ночью в 10–15 м 
левее ВПС и на удалении от её 
начала, обеспеч. безопасность 
посадки. 

Т ПОСАДКОВЕ – посад-
ковий знак для позначення 
місця приземлення літака. Тп. 
викладають із двох полотнищ 
удень і з електролампочок (ліх-
тарів) уночі за 10–15 м лівіше 
від ЗПС і на відстані від її по-
чатку, що забезпеч. безпеку 
посадки. 

ТРАВЕРЗ, -а, м. – направле-
ние, перпендикулярное к курсу 
ЛА (корабля). Быть на т. к.-н. 
предмета означает, что предмет 
виден в направлении, перпенди-
кулярном к линии курса ЛА. 

ТРАВЕРЗ, -а, ч. – напрямок, 
перпендикулярний до курсу ЛА 
(корабля). Бути на т. будь-якого 
предмета означає, що предмет 
видно в напрямку, перпенди-
кулярному до лінії курсу ЛА. 
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ТРАЕКТОРИЯ БАЛЛИС-
ТИЧЕСКАЯ – пассивный уча-
сток траектории полёта ЛА, на 
к-ром движение происходит 
под действием силы тяжести 
как движение свободно бро-
шенного тела в поле тяготения 
Земли. 

ТРАЄКТОРІЯ БАЛІС-
ТИЧНА – пасивний відрізок 
траєкторії польоту ЛА, на яко-
му рух відбувається під дією 
сили тяжіння як рух вільно 
кинутого тіла в полі тяжіння 
Землі. 

ТРАЕКТОРИЯ ПОЛЁТА – 
линия, к-рую ЛА описывает в 
пространстве. 

ТРАЄКТОРІЯ ПОЛЬОТУ – 
лінія, яку ЛА описує в прос-
торі. 

ТРАЕКТОРИЯ СРЕДНЯЯ – 
воображаемая траектория сна-
ряда (бомбы), проходящая че-
рез центр рассеивания. 

ТРАЄКТОРІЯ СЕРЕДНЯ – 
уявна траєкторія снаряда (бом-
би), що проходить через центр 
розсіювання. 

ТРАНСПОРТ ВОЗДУШ-
НЫЙ – вид транспорта, осу-
ществляющий перевозки пас-
сажиров, почты и грузов само-
лётами (вертолётами). 

ТРАНСПОРТ ПОВІТРЯ-
НИЙ – вид транспорту, що 
здійсн. перевезення пасажирів, 
пошти і вантажів літаками  
(вертольотами). 

ТРАНСПОРТНАЯ АВИА-
ЦИЯ (ТрА) – род авиации ВС, 
к-рая предназнач. для высадки 
(выкидки) возд. десантов, возд. 
транспортировки войск, дос-
тавки вооружения, горючего, 
продовольствия и др. мат. 
средств, эвакуации раненых и 
больных. Оснащена ЛА боль-
шого радиуса действия и раз-
ной грузоподъёмности. Состо-
ит из авиац. частей. 

ТРАНСПОРТНА АВІА-
ЦІЯ (ТрА) – рід авіації ПС, яка 
признач. для висадки (вики-
дання) повітр. десантів, повітр. 
транспортування військ, дос-
тавки озброєння, пального, 
продуктів харчування й ін. мат. 
засобів, евакуації поранених і 
хворих. Оснащується ЛА вели-
кого радіусу дії й різної ван-
тажопідйомності. Складається 
з авіац. частин.  

ТРАНСПОРТНОЕ ОБЕС-
ПЕЧЕНИЕ – комплекс меро-
приятий, к-рые организуются и 
осущ. с целью подготовки, 
эксплуатации, технич. прикры-
тия, восстановления всех видов 

ТРАНСПОРТНЕ ЗАБЕЗ-
ПЕЧЕННЯ – комплекс захо-
дів, які організовуються та 
здійсн. для підготовки, експлу-
атації, техніч. прикриття, від-
новлення усіх видів транс-
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транспортных коммуникаций, 
а также выделения (распреде-
ления) и подготовки транс-
портных средств в интересах 
использ. для перевозки войск, 
подвоза мат. средств и их эва-
куации. 

портних комунікацій, а також 
виділення (розподілу) і підго-
товки транспортних засобів в 
інтересах використ. їх для пе-
ревезення військ, підвезення 
мат. засобів та їх евакуації. 

ТРАПЕЦИЕВИДНОСТЬ 
РАБОЧЕЙ ЛОПАТКИ ТУР-
БИНЫ – отношение хорды 
профиля в концевом сечении 
рабочей лопатки турбины к хор-
де профиля в корневом сече-
нии лопатки. В примен. конст-
рукциях авиац. ГТД величина 
т.р.л.т. составляет 0,8–1,35. 

ТРАПЕЦІЄПОДІБНІСТЬ 
РОБОЧОЇ ЛОПАТКИ ТУР-
БІНИ – відношення хорди 
профілю в кінцевому перерізі 
робочої лопатки турбіни до хор-
ди профілю в кореневому перері-
зі лопатки. У застосов. конст-
рукціях авіац. ГТД величина 
т.р.л.т. становить 0,8–1,35. 

ТРАССА ВОЗДУШНАЯ – 
см. Воздушная трасса. 

ТРАСА ПОВІТРЯНА – 
див. Повітряна траса. 

ТРЕВОГА ВОЗДУШНАЯ – 
сигнал для предупреждения 
войск и населения об угрозе 
нападения возд. противника. 
По этому сигналу части, учреж-
дения, заведения (в том числе и 
авиац.) приводятся в боевую 
готовность для отражения на-
падения возд. противника. 

ТРИВОГА ПОВІТРЯНА – 
сигнал для попередження 
військ і населення про загрозу 
нападу повітр. супротивника. 
За цим сигналом частини, уста-
нови, заклади (у тому числі й 
авіац.) приводяться в бойову 
готовність для відбиття нападу 
повітр. супротивника. 

ТРЕНАЖЁР, -а, м. – учеб-
ное оборудование, предназнач. 
для выработки лётных навыков 
у лётного состава в процессе 
наземной подготовки. 

ТРЕНАЖЕР, -а, ч. – нав-
чальне обладнання, признач. 
для вироблення льотних нави-
чок у льотного складу в проце-
сі наземної підготовки. 

ТРЕНАЖЁР НАВИГА-
ЦИОННЫЙ – спец. у-ство, 
позволяющее на земле имити-
ровать условия полёта и произ-
вод. различные навигац. изме-
рения и опред. Т.н. состоит из 

ТРЕНАЖЕР НАВІГА-
ЦІЙНИЙ – спец. пр-рій, що 
дозволяє на землі імітувати 
умови польоту і здійсн. різні 
навігац. вимірювання та виз-
нач. Т.н. складається з трьох 
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трёх основных частей: кабины 
самолёта, оборуд. имитаторами 
всех пилотажно-навигац. при-
боров, бомбардировоч. (стрел-
ковым) вооружением и под-
вижной картой, имитирующей 
местность, над к-рой пролетает 
самолёт; пульта управления конт-
роля и вычислительного у-ства, с 
помощью к-рого задаётся опре-
делённая программа полёта. 

основних частин: кабіни літака, 
облад. імітаторами всіх піло-
тажно-навігац. приладів, бом-
бардув. (стрілецьким) озброєн-
ням та рухомою картою, що 
імітує місцевість, над якою 
пролітає літак; пульта керу-
вання контролю та обчислю-
вального пp-рою, за допомо-
гою якого задається певна про-
грама польоту. 

ТРЕНИЕ ВОЗДУХА 
(ЖИДКОСТИ) О ТВЁРДУЮ 
СТЕНКУ – трение, возникаю-
щее вследствие взаимодейст-
вия движущихся частиц возду-
ха (жидкости) с поверхностью 
тела, в результате к-рого воз-
никает сопротивление трения. 
Величина коэфф. трения зави-
сит от х-ра пограничного слоя. 

ТЕРТЯ ПОВІТРЯ (РІДИ-
НИ) ОБ ТВЕРДУ СТІНКУ – 
тертя, що виникає внаслідок 
взаємодії рухомих частинок 
повітря (рідини) з поверхнею 
тіла, у результаті якого вини-
кає опір тертя.  

Величина коеф. тертя зале-
жить від х-ру примежового 
шару. 

ТРЕНИЕ ПОВЕРХНОСТ-
НОЕ – трение воздуха (жидко-
сти) о твёрдую стенку. 

ТЕРТЯ ПОВЕРХНЕВЕ – 
тертя повітря (рідини) об твер-
ду стінку. 

ТРЕНИРОВКА ВЕСТИ-
БУЛЯРНАЯ – повышение 
устойчивости вестибулярного 
аппарата к действию ускоре-
ний в полёте в результате вы-
полнения спец. наземных уп-
ражнений. Различают актив-
ную т.в. (различные гимнасти-
ческие упражнения) и пассив-
ную (на четырёх штанговых 
качелях, вращающемся кресле 
и центрифуге).  

ТРЕНУВАННЯ ВЕСТИ-
БУЛЯРНЕ – підвищення стій-
кості вестибулярного апарата 
до дії прискорень у польоті в 
результаті виконання спец. 
наземних вправ.  

Розрізняють активне т.в. 
(різні гімнастичні вправи) і 
пасивне (на чотирьох штанго-
вих гойдалках, обертовому 
кріслі та центрифузі). 

ТРЕУГОЛЬНИК БАЛ-
ЛИСТИЧЕСКИЙ – треуголь-

ТРИКУТНИК БАЛІС-
ТИЧНИЙ – трикутник, скла-
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ник, составленный линией бро-
сания и понижением снаряда 
(или понижением траектории).  

дений лінією кидання і зни-
женням снаряда (або знижен-
ням траєкторії). 

ТРЕУГОЛЬНИК СВЕТИ-
ЛА ПАРАЛЛАКТИЧЕСКИЙ 
(ПОЛЯРНЫЙ) – сферич. тре-
угольник, вершинами к-рого 
явл. полюс мира, зенит наблю-
дателя и светило, а сторонами – 
зенитное и полярное расстоя-
ния светила, разность между 
90۫° и широтой наблюдателя. 
Углы т.с.п. – местный часовой 
угол светила, дополнение до 
360° азимута светила и парал-
лактический угол.  

ТРИКУТНИК СВІТИЛА 
ПАРАЛАКТИЧНИЙ (ПО-
ЛЯРНИЙ) – сферич. трикут-
ник, вершинами якого є полюс 
світу, зеніт спостерігача і сві-
тило, а сторонами – зенітна і 
полярна відстані світила, різ-
ниця між 90° і широтою спо-
стерігача.  

Кути т.с.п. – місцевий часо-
вий кут світила, доповнення до 
360° азимута світила і паралак-
тичний кут. 

ТРЕУГОЛЬНИК СКО-
РОСТЕЙ (НАВИГАЦИОН-
НЫЙ) – треугольник, состав-
ленный вектором воздуха, ско-
рости, вектором ветра и векто-
ром путевой скорости. К эле-
ментам т.с. относятся величи-
ны этих векторов и их направ-
ление (курс самолёта, направле-
ние ветра, путевой угол), а так-
же угол сноса, угол ветра и 
курсовой угол ветра. В полёте 
все они опред. в результате за-
мера или расчётов. 

ТРИКУТНИК ШВИД-
КОСТЕЙ (НАВІГАЦІЙНИЙ) – 
трикутник, складений векто-
ром повітря, швидкості, векто-
ром вітру і вектором шляхової 
швидкості.  

До елементів т.ш. належать 
величини цих векторів і їх на-
прямок (курс літака, напрямок 
вітру, шляховий кут), а також 
кут знесення, кут вітру і курсо-
вий кут вітру. У польоті всі 
вони визнач. в результаті вимі-
ру або розрахунків. 

ТРИММЕР, -а, м. – не-
большая вспомогательная ру-
левая поверхность, располож. 
на задней кромке основного 
руля, отклонением к-рой мож-
но снять силу на рычаге руле-
вого управления. 

 

ТРИМЕР, -а, ч. – невелика 
допоміжна рульова поверхня, 
розташов. на задній кромці 
основного руля, відхиленням 
якої можна зняти силу на ва-
желі рульового керування. 
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ТРИПЛЕКС, -а, м. – стек-
ло, состоящее из двух листов 
силикатного стекла и склеи-
вающего их промежуточного 
слоя органического стекла. 
В авиации т. примен. для ос-
текления смотровых окон и 
фонаря кабин самолётов. 

ТРИПЛЕКС, -а, ч. – скло, 
що складається з двох листів 
силікатного скла і проміжного 
шару органічного скла, яке їх 
склеює.  

В авіації т. використ. для 
скління оглядових вікон і ліх-
таря кабін літаків. 

ТРОЙНИК, -а, м. – арма-
турная деталь, в к-рой соеди-
няются три трубы системы тру-
бопроводов. Т. служит гл. обр. 
для присоединения ответвле-
ния к основному трубопрово-
ду. В авиации использ. т., вы-
полненные в виде стальных, 
алюминиевых и медных отли-
вок. Основные формы т. – пря-
мые (для ответвления под пря-
мым углом) и косые (под углом 
60 и 45°). 

ТРІЙНИК, -а, ч. – арматур-
на деталь, у якій з’єднуються 
три труби системи трубопро-
водів. Т. слугує переважно для 
приєднання відгалуження до 
основного трубопроводу.  

В авіації використ. т., вико-
нані у вигляді сталевих, алю-
мінієвих і мідних виливків.  

Основні форми т. – прямі 
(для відгалуження під прямим 
кутом) і навскісні (під кутом  
60 і 45°). 

ТРОПОПАУЗА, -ы, ж. – 
переходный слой между тропо-
сферой см. и стратосферой см. 
При подъёме из тропосферы в 
слой т. происходит резкое за-
медление падения т-ры, пере-
ходящее часто в инверсию см. 
или изотермию см. Т. от эква-
тора до 30–40° с. ш. и ю. ш. в 
среднем располагается на вы-
соте 16–18 км, в умеренных 
широтах на высоте 10–12 км, 
над полярными областями на 
высоте 8–10 км. Под т., яв-
ляющейся мощным задержи-
вающим слоем, происходит 
скопление частиц пыли и водя-

ТРОПОПАУЗА, -и, ж. – 
перехідний шар між тропосфе-
рою див. і стратосферою див. 
При підйомі з тропосфери в 
шар т. відбувається різке упо-
вільнення в зменшенні т-ри, 
яке часто переходить в інвер-
сію див. або ізотермію див. Т. 
від екватора до 30–40° пн. ш. і 
пд. ш. в середньому розташо-
вується на висоті 16–18 км, у 
помірних широтах на висоті 
10–12 км, над полярними об- 
ластями на висоті 8–10 км.  

Під т., що є потужним за-
тримувальним шаром, скупчу-
ються частинки пилу і водяної 



Російсько-український авіаційний військовий словник 

 458

ного пара, образуются облака 
верхнего яруса. В большинстве 
случаев т. явл. верхней грани-
цей облаков и лишь мощные 
грозовые облака и облака 
верхнего яруса изредка прони-
кают в слой т. и нижнюю стра-
тосферу. Наличие больших вер-
тик. и горизонт. сдвигов ветра 
под т. обусловливает повышен-
ную турбулентность атмосфе-
ры, вызывающую болтанку са-
молётов. При струйном тече-
нии см. т. имеет крутой наклон 
или бывает даже разорванной. 

пари, утворюються хмари вер-
хнього ярусу. Здебільшого т. є 
верхньою межею хмар і лише 
потужні грозові хмари і хмари 
верхнього ярусу рідко прони-
кають у шар т. і нижню страто-
сферу.  

Наявність великих вертик. і 
горизонт. зсувів вітру під т. 
обумовлює підвищену турбу-
лентність атмосфери, яка спри-
чиняє бовтанку літаків. За 
струминної течії див. т. має 
крутий нахил або буває навіть 
розірваною. 

ТРОПОСФЕРА, -ы, ж. – 
нижний слой атмосферы, про-
стирающийся до тропопаузы. 
В нём сосредоточено более 80 % 
всей массы атм. воздуха и поч-
ти весь водяной пар. В т. наб-
людается падение т-ры с высо-
той в среднем 0,65° на каждые 
100 м. Для т. хар-но наличие 
как горизонт., так и мощных 
восходящих и нисходящих по-
токов воздуха, обеспечиваю-
щих перенос тепла, влаги и 
пыли с низких в высокие ши-
роты и от поверхности земли в 
верхние слои т. Здесь форми-
руются возд. массы и фронты, 
развиваются и затухают цик-
лоны и антициклоны, образу-
ются облака и выпадают осад-
ки, наблюдаются опасные для 
авиации явления погоды. 

 

ТРОПОСФЕРА, -и, ж. – 
нижній шар атмосфери, що тяг-
неться до тропопаузи. У ньому 
зосереджено понад 80 % всієї 
маси атм. повітря і майже вся 
водяна пара. У т. спостеріга-
ється різке зменшення т-ри з 
висотою в середньому 0,65° на 
кожні 100 м. Для т. хар-на на-
явність як горизонт., так і по-
тужних висхідних і низхідних 
потоків повітря, що забезпеч. 
перенесення тепла, вологи і 
пилу з низьких у високі широ-
ти і від поверхні землі у верхні 
шари т. Тут формуються по-
вітр. маси і фронти, розвива-
ються і згасають циклони і 
антициклони, утворюються 
хмари і випадають опади, спо-
стерігаються небезпечні для 
авіації погодні явища. 
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ТРУБА АЭРОДИНАМИ-
ЧЕСКАЯ – лабораторная у-ка, 
предназнач. для проведения 
аэродинамич. исследований. 
В т.а. возд. поток, набегающий 
на испытуемое тело, создаётся 
искусственно одним или нес-
колькими вентиляторами 
(у сверхзвуковых трубах – ком-
прессорами). Опыты в т.а. ос-
новываются на использ. прин-
ципа «обращения движения», 
по к-рому силы, действующие 
на неподвижное тело, обтекае-
мое возд. (жидким) потоком с 
нек-рой скоростью, и силы, 
действующие на тело, движу-
щееся с такой же скоростью в 
неподвижной возд. (жидкой) 
среде, одинаковы. По своей 
схеме бывают трубы с замкну-
тым и незамкнутым потоками. 
Испытуемая модель (натура), 
помещённая в рабочей части 
т.а. с открытой рабочей ча-
стью, наз. также трубой со сво-
бодной струей. Для получения 
подобия явлений обтекания мо-
дели в т.а. с явлениями обтека-
ния натуры в свободном полёте 
сущ. спец. т.а. К ним относятся 
трубы переменной плотности, 
в к-рых плотность среды мож-
но изменять в широких преде-
лах, и трубы больших дозвуко-
вых и сверхзвуковых скорос-
тей. Скоростные т.а. подраз-
дел. на трубы непрерывного 
действия и трубы кратковре-

ТРУБА АЕРОДИНАМІЧ-
НА – лабораторна у-ка, приз-
нач. для проведення аеродина-
міч. досліджень. У т.а. повітр. 
потік, який набігає на випробу-
ване тіло, створюється штучно 
одним або декількома вентиля-
торами (у надзвукових тру-  
бах – компресорами).  

Досліди в т.а. ґрунтуються 
на використ. принципу «обер-
нення руху», за яким сили, що 
діють на нерухоме тіло, обтіч-
не повітр. (рідким) потоком з 
деякою швидкістю, і сили, що 
діють на тіло, яке рухається з 
такою ж швидкістю в нерухо-
мому повітр. (рідкому) середо-
вищі, однакові.  

За своєю схемою бувають 
труби із замкненим і незамкне-
ним потоками.  

Випробувана модель (нату-
ра), розміщ. в робочій частині 
т.а. з відкритою робочою час-
тиною, наз. також трубою з 
вільним струменем. 

Для отримання подібності 
явищ обтікання моделі в т.а. з 
явищами обтікання натури у 
вільному польоті існує спец. 
т.а. До них належать труби 
змінної густини, у яких густи-
на середовища може змінюва-
тися в широких межах, і труби 
великих дозвукових і надзвуко-
вих швидкостей. Швидкісні т.а. 
поділ. на труби безперервної 
дії і труби короткочасної дії.  



Російсько-український авіаційний військовий словник 

 460

менного действия. В последних 
установившиеся большие ско-
рости поддерживаются в тече-
ние весьма короткого времени, 
но вполне достаточного, чтобы 
на автоматич. аэродинамич. 
весах измерить аэродинамич. 
силы и аэродинамич. моменты, 
действующие на модель. 

В останніх усталені великі 
швидкості підтримуються про-
тягом досить короткого часу, 
але цілком достатнього, щоб на 
автоматич. аеродинаміч. вагах 
вимірювати аеродинаміч. сили 
і аеродинаміч. моменти, що 
діють на модель. 

ТРУБА ГТД ВЫХЛОП-
НАЯ (ВЫХОДНАЯ) – см. Вых-
лопная труба ГТД (выходная). 

ТРУБА ГТД ВИХЛОПНА 
(ВИХІДНА) – див. Вихлопна 
труба ГТД (вихідна). 

ТРУБА ЖАРОВАЯ – см. 
Жаровая труба. 

ТРУБА ЖАРОВА – див. 
Жарова труба. 

ТРУБА УДЛИНИТЕЛЬ-
НАЯ – труба, устанавливаемая 
между выхлопной трубой и 
реактивным соплом ТРД для 
обеспеч. вывода продуктов сго-
рания из двигателя за пределы 
самолёта в случае недостаточ-
ности длины выхлопной трубы. 
Длина и конструктивная форма 
т.у. зависят от типа самолёта и 
места у-ки двигателя на самолёте. 

ТРУБА ПОДОВЖУВАЛЬ-
НА – труба, яка встановл. між 
вихлопною трубою і реактив-
ним соплом ТРД для забезпеч. 
виведення продуктів згоряння з 
двигуна за межі літака в разі 
недостатньої довжини вихлоп-
ної труби. Довжина і конструк-
тивна форма т.п. залежать від 
типу літака і місця встановл. 
двигуна на літаку. 

ТРУБКА ВЕНТУРИ – 
трубка с суживающимся внут-
ренним каналом и щелью в 
месте сужения. Примен. для 
создания вакуума в гироско-
пич. авиац. приборах. Встреч-
ный поток воздуха, проходя 
через узкое сечение, увеличи-
вает свою скорость и уменьша-
ет давление около щели, куда 
перетекает воздух из прибора, 
с к-рым т.В. соединена. На 
современных самолётах т.В. вы-
тесняется вакуум-насосом см. 

ТРУБКА ВЕНТУРІ – труб-
ка зі звужуваним внутрішнім 
каналом і щілиною в місці 
звужування. Застосов. для 
створення вакууму в гіроско-
піч. авіац. приладах. Зустріч-
ний потік повітря, що прохо-
дить через вузький переріз, 
збільшує свою швидкість і 
зменшує тиск біля щілини, 
куди перетікає повітря з при-
ладу, з яким т.В. з’єднана. На 
сучасних літаках т.В. витісня-
ється вакуум-насосом див. 
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ТРУБКА ЗАЖИГАТЕЛЬ-
НАЯ – приспособл. для под-
рыва авиац. боеприпасов огне-
вым способом. Т.з. состоит из 
капсуля-детонатора, огнепро-
водного шнура, тёрочного или 
механич. воспламенителя и 
резьбовой втулки, предназнач. 
для закрепления т.з. в шашках 
и стандартных зарядах. 

ТРУБКА ЗАПАЛЮ-
ВАЛЬНА – пр-рій для підри-
вання авіац. боєприпасів вог-
невим способом. Т.з. склада-
ється з капсуля-детонатора, 
вогнепровідного шнура, терт-
кового або механіч. запальника 
і нарізної втулки, признач. для 
закріплення т.з. у шашках і 
стандартних зарядах. 

ТРУБКА ТОКА – часть 
пространства, заполненная жид-
костью (газом) и ограниченная 
поверхностью, образованной 
линиями тока см., к-рые прохо-
дят через все точки малого замк-
нутого произвольного контура. 
При установившемся движе-
нии т.т. совпадает со струйкой. 

ТРУБКА СТРУМУ – час-
тина простору, заповнена ріди-
ною (газом) та обмежена по-
верхнею, утвореною лініями 
струму див., які проходять че-
рез всі точки малого замкнено-
го довільного контуру. При 
усталеному русі т.с. збігається 
зі струминкою. 

ТУМАН, -а, м. – скопление 
продуктов конденсации водя-
ного пара см. или ледяных 
кристаллов или тех и др. вмес-
те непосредственно над по-
верхностью земли, ухудшаю-
щее горизонт. дальность види-
мости. Т. возникает при ох-
лаждении приземного слоя 
воздуха до точки росы см. и 
если имеются условия для 
дальнейшего понижения т-ры и 
конденсации водяного пара. Т., 
образующиеся внутри возд. 
масс, наз. внутримассовыми, 
возникающие в зоне атм. фрон-
тов – фронтальными. Внутри-
массовые т. бывают радиаци-
онными и адвентивными. 

ТУМАН, -у, ч. – скупчення 
продуктів конденсації водяної 
пари див. або крижаних крис-
талів або тих й ін. разом безпо-
середньо над поверхнею землі, 
які погіршують горизонт. даль-
ність видимості. Т. виникає 
при охолодженні приземного 
шару повітря до точки роси 
див. та якщо є умови для по-
дальшого зниження т-ри та 
конденсації водяної пари. Т., 
що утворюються всередині 
повітр. мас, наз. внутрішньо-
масовими, що виникають у зоні 
атм. фронтів – фронтальними. 

Внутрішньомасові т. бува-
ють радіаційними та адвентив-
ними. 
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ТУМАН ЛЕДЯНОЙ – ту-
ман, состоящий преимущ. из 
ледяных кристаллов; наблюда-
ется при сильных морозах и 
очень слабом ветре. Т.л. – час-
тое явление над населёнными 
пунктами в Сибири зимой, где 
их наз. «печными» туманами. 
При сильном морозе (минус 
30о и ниже) решающее значе-
ние для образования т.л. имеет 
водяной пар, поступающий в 
атмосферу при сгорании водо-
рода топлива и испарении вла-
ги, содержащейся в нём (в дро-
вах, торфе, буром угле). 

ТУМАН КРИЖАНИЙ – 
туман, який складається пере-
важно з крижаних кристалів; 
спостерігається при сильних 
морозах та дуже слабкому віт-
рі. Т.к. – часте явище над насе-
леними пунктами в Сибіру взим-
ку, де їх наз. «пічними» тумана-
ми. При сильному морозі (мінус 
30о та нижче) вирішальне зна-
чення для утворення т.к. має 
водяна пара, яка потрапляє в 
атмосферу при згорянні водню 
палива та випаровуванні вологи, 
яка є його складовою (в дровах, 
торфі, бурому вугіллі). 

ТУННЕЛЬ РАДИАТОРА – 
профилированный канал радиа-
торной у-ки, служащий для под-
вода воздуха к радиатору. Раз-
мещ. радиатора в туннеле снижа-
ет внутреннее сопротивление ра-
диаторной у-ки. Т.р. должен 
быть герметич. Исследования по-
казывают, что при 10 % утечке ос-
новного расхода воздуха внутрен-
нее сопротивление радиаторной 
у-ки возрастает почти на 50 %. 

ТУНЕЛЬ РАДІАТОРА – 
профільований канал радіатор-
ної у-ки, який слугує для під-
ведення повітря до радіатора. 
Розміщ. радіатора в тунелі зни-
жує внутрішній опір радіатор-
ної у-ки. Т.р. має бути герме-
тич. Дослідження показують, 
що при 10 % витоку основних 
витрат повітря внутрішній опір 
радіаторної у-ки зростає майже 
на 50 %. 

ТУРБИНА, -ы, ж. – 1. Ло-
паточная машина, в к-рой энер-
гия потока жидкости, пара или 
газа, протекающего через нап-
равляющий (сопловый) аппарат 
и рабочие лопатки ротора, пре-
образуется в механич. работу на 
валу машины. 2. Часто употреб-
ляемое название турбинного ко-
леса гидродинамич. передачи. 

ТУРБІНА, -и, ж. – 1. Ло-
патна машина, у якій енергія 
потоку рідини, пари або газу, 
що протікає через напрямний 
(сопловий) апарат і робочі ло-
патки ротора, перетворюється 
на механіч. роботу на валу 
машини. 2. Часто вживана  
назва турбінного колеса гідро-
динаміч. передачі. 
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ТУРБИНА АКТИВНАЯ ГА-
ЗОВАЯ – турбина, в к-рой рас-
ширение газа происходит толь-
ко в сопловом аппарате. В т.а.г. 
давление газа перед рабочим ко-
лесом равно давлению газа за 
колесом, потому её иногда наз. 
также турбиной равного давле-
ния. Окружное усилие на рабо-
чем колесе т.а.г. создаётся толь-
ко в результате изменения на-
правления скорости газа, обте-
кающего лопатки, или, как гово-
рят, за счёт активного воздей-
ствия потока. Понятие т.а.г. явл. 
усл., т. к. в действительности в 
любой турбине давление газа 
перед рабочим колесом непо-
стоянно и меняется по радиусу, 
а давление за рабочим колесом 
почти не меняется по радиусу. 
Потому степень расширения 
газа в рабочем колесе и свя-
занная с ней степень реактив-
ности турбины также непосто-
янны и меняются по радиусу. 
Обычно под т.а.г. понимают та-
кую турбину, в к-рой на сред-
нем её диаметре степень реак-
тивности равна нулю. Часто к 
т.а.г. относят также турбины с 
малой степенью реактивности 
на среднем диаметре, не пре-
вышающем 0,15. Т.а.г. примен. 
в турбокомпрессорах авиац. 
поршневых двигателей, турбо-
насосной системе подачи топ-
лива жидкостных ракетных 
двигателей. 

ТУРБІНА АКТИВНА ГА-
ЗОВА – турбіна, у якій газ 
розширюється лише в сопло-
вому апараті. У т.а.г. тиск газу 
перед робочим колесом дорів-
нює тиску газу за колесом, 
тому її іноді наз. також турбі-
ною рівного тиску. Колове 
зусилля на робочому колесі 
т.а.г. утворюється лише в ре-
зультаті зміни напрямку швид-
кості газу, який обтікає лопат-
ки, або, як кажуть, унаслідок 
активного впливу потоку. По-
няття т.а.г. є ум., тому що на-
справді в будь-якій турбіні 
тиск газу перед робочим коле-
сом несталий і змінюється за 
радіусом, а тиск за робочим 
колесом майже не змінюється 
за радіусом. Тому ступінь роз-
ширення газу в робочому коле-
сі та пов’язаний з ним ступінь 
реактивності турбіни також не-
сталі та змінюються за радіу-
сом. Зазвичай під т.а.г. розу-
міють таку турбіну, у якій на 
середньому її діаметрі ступінь 
реактивності дорівнює нулю. 

Часто до т.а.г. зараховують 
також турбіни з малим ступе-
нем реактивності на середньо-
му діаметрі, що не перевищує 
0,15.  

Т.а.г. застосов. в турбоком-
пресорах авіац. поршневих 
двигунів, турбонасосній систе-
мі подачі палива рідинних ра-
кетних двигунів. 
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ТУРБИНА БИРОТАТИВ-
НАЯ МНОГОСТУПЕНЧА-
ТАЯ – турбина, у к-рой одна 
часть рабочих колёс вращается 
в одном направлении, а др. – в 
противоположном. Т.б.м. при-
мен. в одном из двухконтур-
ных ТРД, где лопатки осевого 
вентилятора второго контура ус-
танавл. на бандажах, закреплён-
ных на концах лопаток т.б.м.  

ТУРБІНА БІРОТАТИВНА 
БАГАТОСТУПЕНЕВА – тур-
біна, у якій одна частина робо-
чих коліс обертається в одному 
напрямку, а ін. – у протилеж-
ному. Т.б.б. застосов. в одному 
з двоконтурних ТРД, де лопат-
ки осьового вентилятора дру-
гого контуру встановл. на бан-
дажах, закріплених на кінцях 
лопаток т.б.б. 

ТУРБИНА ВИНТА АВ-
ТОНОМНАЯ – см. Турбина 
силовая. 

ТУРБІНА ГВИНТА АВ-
ТОНОМНА – див. Турбіна 
силова. 

ТУРБИНА ВИНТА СВО-
БОДНАЯ – см. Турбина си-
ловая. 

ТУРБІНА ГВИНТА ВІЛЬ-
НА – див. Турбіна силова.  

ТУРБИНА ГАЗОВАЯ – ло-
паточная машина, в к-рой энер-
гия газового потока преобразует-
ся в механич. работу на валу тур-
бины с помощью вращающегося 
ротора, оборудованного лопатка-
ми. Основными элементами од-
ноступенчатой т.г. явл. непод-
вижный сопловой аппарат и вра-
щающийся ротор, состоящий из 
рабочего колеса и вала, вращаю-
щегося в подшипниках. Т.г. пре-
образует потенциальную энер-
гию газа сначала в кинетич. 
энергию, а затем в механич. ра-
боту на лопатках колеса тур-
бины, а след., и на валу турби-
ны. В зависимости от направ-
ления движения газового пото-
ка т.г. подраздел. на осевые и 
радиальные. К первым относят-

ТУРБІНА ГАЗОВА – лопат-
на машина, у якій енергія газо-
вого потоку перетворюється на 
механіч. роботу на валу турбі-
ни за допомогою обертового 
ротора, облад. лопатками. Ос-
новними елементами односту-
пеневої т.г. є нерухомий соп-
ловий апарат і обертовий ро-
тор, що складається з робочого 
колеса і вала, що обертається в 
підшипниках.  

Т.г. перетворює потенці-
альну енергію газу спочатку на 
кінетич. енергію, а потім на 
механіч. роботу на лопатках 
колеса турбіни, а відповідно, і 
на валу турбіни.  

Залежно від напрямку руху 
газового потоку т.г. поділ. на 
осьові та радіальні.  
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ся турбины, в к-рых поток газа 
движется в основном вдоль оси 
вращения, ко вторым – турби-
ны, в к-рых поток газа движет-
ся в основном в плоскости, 
перпендикулярной оси враще-
ния. В зависимости от числа сту-
пеней т.г. подраздел. на одно-
ступенчатые и многоступенча-
тые см. Т.г. явл. одним из ос-
новных элементов авиац. ГТД, 
наиболее распространённых в 
современной авиации. 

До перших належать турбі-
ни, у яких потік газу рухається 
здебільшого вздовж осі обер-
тання, до других – турбіни, у 
яких потік газу рухається зде-
більшого в площині, яка пер-
пендикулярна до осі обертання.  

Залежно від к-сті ступенів 
т.г. поділ. на одноступеневі й 
багатоступеневі див. Т.г. є од-
ним з основних елементів  
авіац. ГТД, найбільш пошире-
них у сучасній авіації. 

ТУРБИНА ДВУХВАЛЬ-
НАЯ (ДВУХРОТОРНАЯ) ГА-
ЗОВАЯ – двух- или многосту-
пенчатая турбина, у к-рой ра-
бочие колёса одной группы сту-
пеней соединены с одним ва-
лом, а рабочие колёса др. груп-
пы – с др. валом, кинемати-
чески не связанным с первым. 
Т.д.(д.)г. примен. в двухваль-
ных ГТД. 

ТУРБІНА ДВОВАЛОВА 
(ДВОРОТОРНА) ГАЗОВА – 
дво- або багатоступенева тур-
біна, у якій робочі колеса од-
нієї групи ступенів з’єднані з 
одним валом, а робочі колеса 
ін. групи – з ін. валом, кінема-
тично не пов’язаним з першим. 

Т.д.(д.)г. застосов. у двова-
лових ГТД. 

ТУРБИНА ДВУХСТУ-
ПЕНЧАТАЯ ГАЗОВАЯ – 
турбина, имеющая две после-
довательно располож. ступени. 
Т.д.г. примен. в ТРД с боль-
шой степенью повышения дав-
ления в компрессоре и в ТВД, 
т. к. в этих двигателях перепад 
давлений (а следовательно, и 
теплоперепад), срабатываемый 
в турбине, обычно слишком ве-
лик для одноступенчатой тур-
бины и не м. б. сработан в ней 
с высоким к.п.д. 

 

ТУРБІНА ДВОСТУПЕ-
НЕВА ГАЗОВА – турбіна, що 
має два послідовно розташов. 
ступеня.  

Т.д.г. застосов. в ТРД з ве-
ликим ступенем підвищення 
тиску в компресорі і в ТГД, 
оскільки в цих двигунах пере-
пад тисків (відповідно, і тепло-
перепад), що спрацьовує в тур-
біні, зазвичай занадто великий 
для одноступеневої турбіни і 
не м. б. спрацьований у ній з 
високим к.к.д. 
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ТУРБИНА МНОГОСТУ-
ПЕНЧАТАЯ ГАЗОВАЯ – 
турбина с несколькими после-
довательно располож. ступе-
нями. По способу срабатыва-
ния располагаемого перепада 
давлений различают т.м.г. со 
ступенями давления и т.м.г. со 
ступенями скорости. В первом 
случае в каждой ступени сра-
батывается определённая часть 
располагаемого перепада дав-
лений и давление уменьшается 
постепенно от первой до по-
следней ступени, во втором – 
весь располагаемый перепад 
давлений срабатывается в пер-
вой ступени, а полученная ки-
нетич. энергия постепенно 
использ. в последующих сту-
пенях. Т.м.г. со ступенями 
давления обладает более высо-
ким к.п.д., чем т.м.г. со ступе-
нями скорости. Поэтому в 
авиац. ГТД, где вопросы эко-
номичности весьма важны, 
примен. только т.м.г. со ступе-
нями давления, напр., в ТВД, 
где перепад давлений слишком 
велик для одноступенчатой 
турбины и не м. б. сработан в 
ней с высоким к.п.д., а также в 
ТРД с большой степенью по-
вышения давления в компрес-
соре. Т.м.г. со ступенями ско-
рости примен. только в нек-
рых случаях для привода вспо-
могательных агрегатов, напр., 

ТУРБІНА БАГАТОСТУ-
ПЕНЕВА ГАЗОВА – турбіна з 
декількома послідовно розта-
шов. ступенями.  

За способом спрацьовуван-
ня наявного перепаду тисків 
розрізняють т.б.г. зі ступенями 
тиску і т.б.г. зі ступенями 
швидкості.  

У першому випадку в кож-
ному ступені спрацьовується 
певна частина наявного пере-
паду тисків і тиск зменшується 
поступово від першого до ос-
таннього ступеня, у другому – 
весь наявний перепад тисків 
спрацьовується в першому 
ступені, а отримана кінетич. 
енергія поступово використ. в 
наступних ступенях.  

Т.б.г. зі ступенями тиску 
має більш високий к.к.д., ніж 
т.б.г. зі ступенями швидкості. 

Тому в авіац. ГТД, де пи-
тання економічності дуже ва-
жливі, застосов. лише т.б.г. зі 
ступенями тиску, напр., у ТГД, 
де перепад тисків занадто ве-
ликий для одноступеневої 
турбіни і не м. б. спрацьова-
ний у ній з високим к.к.д., а 
також у ТРД з великим ступе-
нем підвищення тиску в комп-
ресорі.  

Т.б.г. зі ступенями швид-
кості застосов. лише в деяких 
випадках для приводу допо-
міжних агрегатів, напр., па-
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топливных насосов жидкост-
ных ракетных двигателей. 
Т.м.г. авиац. ГТД имеют до 
шести ступеней давления. 

ливних насосів рідинних ра-
кетних двигунів.  

Т.б.г. авіац. ГТД мають до 
шести ступенів тиску. 

ТУРБИНА ОБЩАЯ – од-
нороторная турбина, приводя-
щая в движение все ступени 
компрессора и винт в ТВД, все 
ступени компрессора первого 
контура и компрессора (венти-
лятора) второго контура в 
двухконтурном ТРД. 

ТУРБІНА ЗАГАЛЬНА – 
однороторна турбіна, що при-
водить у рух усі ступені комп-
ресора та гвинт у ТГД, всі сту-
пені компресора першого кон-
туру та компресора (вентиля-
тора) др. контуру в двоконтур-
ному ТРД. 

ТУРБИНА ОСЕВАЯ – 
турбина, в к-рой поток газа 
движется в направлении, па-
раллельном оси турбины. 
В ГТД большой мощности т.о. 
обычно имеет меньшие габари-
ты и вес, чем радиальная. Т.о. 
примен. во всех авиац. ГТД. 

ТУРБІНА ОСЬОВА – тур-
біна, у якій потік газу рухаєть-
ся в напрямку, паралельному 
до осі турбіни. У ГТД великої 
потужності т.о. зазвичай має 
менші габарити і вагу, ніж ра-
діальна. Т.о. застосов. в усіх 
авіац. ГТД. 

ТУРБИНА ПАРЦИАЛЬ-
НАЯ – турбина, у к-рой сопло-
вые лопатки вместе с образуе-
мыми ими каналами занимают 
не всю длину окружности пе-
ред рабочим венцом, а лишь 
часть этой длины. Т.п. примен. 
в том случае, когда у обычной 
непарциальной турбины даже 
при минимально возможном её 
диаметре (опред. из общего 
расчёта турбины) высота сопел 
оказывается слишком малой 
для обеспеч. достаточно высо-
кого значения к.п.д. турбины 
(в турбонасосных агрегатах 
нек-рых жидкостных ракетных 
двигателей). 

ТУРБІНА ПАРЦІАЛЬНА – 
турбіна, у якій соплові лопатки 
разом з утворюваними ними 
каналами займають не всю 
довжину кола перед робочим 
вінцем, а лише частину цієї 
довжини.  

Т.п. застосов. тоді, коли у 
звичайної непарціальної турбі-
ни навіть при мінімально мож-
ливому її діаметрі (визнач. із 
загального розрахунку турбі-
ни) висота сопел виявляється 
занадто малою для забезпеч. 
достатньо високого значення 
к.к.д. турбіни (в турбонасосних 
агрегатах деяких рідинних ра-
кетних двигунів). 
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ТУРБИНА РАДИАЛЬ-
НАЯ – турбина, в к-рой газ 
движется в направлении, пер-
пендикулярном к оси турбины. 
Если газ движется от периферии 
к центру, турбину наз. центрост-
ремительной, если в обратном 
направлении – центробежной; 
первая имеет высокий к.п.д. 
Простота конструкции и изго-
товления т.р. явл. главным её 
преимуществом по сравнению с 
осевой турбиной. Примен. она в 
авиации во вспомогательных 
ГТД, использ. для запуска основ-
ных ГТД, для привода электро-
машинного генератора, снабже-
ния сжатым воздухом к.-л. пот-
ребителей и для др. целей. 
В основных авиац. ГТД т.р., как 
пр., не примен., т. к. при больших 
мощностях её к.п.д. прим. такой 
же, как у осевой турбины, а вес 
значительно больше. 

ТУРБІНА РАДІАЛЬНА – 
турбіна, у якій газ рухається в 
напрямі, перпендикулярному 
до осі турбіни. Якщо газ руха-
ється від периферії до центру, 
турбіну наз. доцентровою, як-
що у зворотному напрямку – 
відцентровою; перша має ви-
сокий к.к.д. Простота конст-
рукції та виготовлення т.р. є 
головною її перевагою порів-
няно з осьовою турбіною. За-
стосов. вона в авіації у допо-
міжних ГТД, які використ. для 
запуску основних ГТД, для 
приводу електромашинного ге-
нератора, постачання стисне-
ним повітрям будь-яких спо-
живачів і з ін. метою. В основ-
них авіац. ГТД т.р. зазвичай не 
застосов., оскільки за великих 
потужностей її к.к.д. прибл. 
такий, як у осьової турбіни, а 
вага значно більша. 

ТУРБИНА РАДИАЛЬНО-
ОСЕВАЯ – часто употребляемое 
название центростремительной ра-
диальной турбины, в к-рой газ с 
помощью соплового аппарата под-
водится к рабочему колесу в ра-
диальном, а выходит из турбины 
(ступени турбины) в осевом на-
правлении. При сравнительно не-
больших расходах газа т.р.-о. име-
ет больший к.п.д., чем осевая тур-
бина. По этой причине, а также 
вследствие большей простоты 
конструкции и изготовления 

ТУРБІНА РАДІАЛЬНО-
ОСЬОВА – часто використо-
вувана назва доцентрової раді-
альної турбіни, у якій газ за 
допомогою соплового апарата 
підводиться до робочого коле-
са в радіальному, а виходить із 
турбіни (ступеня турбіни) в 
осьовому напрямку. За порів-
няно незначних витрат газу 
т.р.-о. має більший к.к.д., ніж 
осьова турбіна. З цієї причини, 
а також унаслідок більшої про-
стоти конструкції та виготов-
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т.р.-о. примен. в авиации во 
вспомогательных ГТД с относи-
тельно небольшой мощностью. 

лення т.р.-о. застосов. в авіації 
у допоміжних ГТД із відносно 
невеликою потужністю. 

ТУРБИНА СИЛОВАЯ – 
турбина ГТД, приводящая в 
движение его загрузку, напр., 
возд. винт у ТВД, гребной винт 
у судового ГТД. Т.с., не свя-
занную механически с турби-
ной, приводящей в движение 
компрессор, часто наз. авто-
номной или свободной. Авто-
номную (свободную) т.с. ТВД 
наз. также автономной (сво-
бодной) турбиной винта. 

ТУРБІНА СИЛОВА – тур-
біна ГТД, яка приводить у рух 
його завантаження, напр., по-
вітр. гвинт у ТГД, гребний 
гвинт у судновому ГТД. Т.с., 
яка механічно не зв’язана з 
турбіною, що приводить у рух 
компресор, часто наз. автоном-
ною або вільною. Автономну 
(вільну) т.с. ТГД наз. також 
автономною (вільною) турбі-
ною гвинта. 

ТУРБОКОМПРЕССОР, -а, 
м. – агрегат, состоящий из комп-
рессора и газовой турбины, раз-
вивающей мощность, необходи-
мую для его привода. Т. явл. 
основным агрегатом авиац. ГТД 
любого типа. Т. примен. также 
для наддува высотных поршне-
вых авиац. двигателей. 

ТУРБОКОМПРЕСОР, -а, 
ч. – агрегат, який складається з 
компресора та газової турбіни, 
яка розвиває потужність, необ-
хідну для його привода. Т. є 
основним агрегатом авіац. ГТД 
будь-якого типу. Т. також за-
стосов. для наддування висот-
них поршневих авіац. двигунів. 

ТУРБОМУФТА, -ы, м. – см. 
Муфта гидродинамическая. 

ТУРБОМУФТА, -и, ж. – 
див. Муфта гідродинамічна. 

ТУРБОСТАРТЕЁР, -а, м. – 
см. Стартёр турбинный. 

ТУРБОСТАРТЕР, -а, ч. – 
див. Стартер турбінний. 

ТУРБУЛЕНТНОСТЬ 
ПОТОКА НАЧАЛЬНАЯ – 
турбулентность потока в аэро-
динамич. трубах см. Течение 
турбулентное. Т.п.н. хар-ет 
степень завихренности потока 
в рабочей части аэродинамич. 
трубы. Т.п.н. представ. собой 
отношение средней квадратич-
ной скорости пульсации к 
средней скорости потока см. 
Пульсация скорости. 

ТУРБУЛЕНТНІСТЬ ПО-
ТОКУ ПОЧАТКОВА – тур-
булентність потоку в аероди-
наміч. трубах див. Течія тур-
булентна. Т.п.п. хар-зує сту-
пінь завихреності потоку в 
робочій частині аеродинаміч. 
труби. Т.п.п. є відношенням 
середньої квадратичної швид-
кості пульсації до середньої 
швидкості руху потоку див. 
Пульсація швидкості. 
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ТЫЛ, -а, м. – вся террито-
рия воюющей страны с её на-
селением и экономич. ресурса-
ми, кроме театра (р-на зоны) 
военных действий.  

ТИЛ, -у, ч. – вся територія 
воюючої країни з її населенням 
і економіч. ресурсами, окрім 
театру (р-ну зони) воєнних дій.  

ТЫЛ ВИДА ВООРУЖЁН-
НЫХ СИЛ – силы и средства 
видов вооружённых сил, к-рые 
предназнач. для их тылового и 
по службам тыла технич. обес-
печ.; составная часть тыла во-
оружённых сил. 

ТИЛ ВИДУ ЗБРОЙНИХ 
СИЛ – сили та засоби видів 
ЗС, які признач. для їх тилово-
го і за службами тилу техніч. 
забезпеч.; складова тилу ЗС. 

ТЫЛ ВООРУЖЁННЫХ 
СИЛ – силы и средства, пред-
назнач. для тылового и по служ-
бам тыла технич. обеспеч. войск 
(сил) в мирное и военное время. 
Есть связующим звеном между 
вооружёнными силами и эко-
номикой государства. Предназ-
нач. для выполнения задач по 
тыловому обеспеч. войск (сил). 

ТИЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ – 
сили та засоби, признач. для 
тилового і за службами тилу 
технічного забезпеч. військ 
(сил) за мирного і воєнного 
часу. Є сполучною ланкою між 
ЗС та економікою держави. 
Признач. для виконання зав-
дань із тилового забезпеч. 
військ (сил).  

ТЫЛОВАЯ ОБСТАНОВ-
КА – совокупность условий и 
факторов, в к-рых организуется 
и осущ. тыловое обеспеч. 
войск (сил) при подготовке и в 
ходе операции (боя). 

ТИЛОВА ОБСТАНОВКА – 
сукупність умов і чинників, у 
яких організується і здійсн. 
тилове забезпеч. військ (сил) 
під час підготовки і в ході опе-
рації (бою). 

ТЫЛОВОЕ ОБЕСПЕЧЕ-
НИЕ – комплекс мероприятий, 
к-рые организуются и осущ. с 
целью удовлетворения мат., 
транспортных, бытовых и др. 
потребностей войск (сил) в 
интересах поддержания их в 
боевой готовности для ведения 
боевых действий или решения 
повседневных задач. 

ТИЛОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕН-
НЯ – комплекс заходів, які 
організовуються та здійсн. для 
задоволення мат., транспорт-
них, побутових та ін. потреб 
військ (сил) в інтересах під-
тримання їх у бойовій готовно-
сті для ведення бойових дій чи 
вирішення повсякденних зав-
дань. 
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ТЫЛОВОЙ ПУНКТ УП-
РАВЛЕНИЯ – пункт управления, 
с к-рого осущ. управление под-
разделениями (частями) тылового 
и технич. обеспечения при подго-
товке и в ходе боевых действий. 

ТИЛОВИЙ ПУНКТ КЕ-
РУВАННЯ – пункт керування, 
з якого здійсн. керування під-
розділами (частинами) тилово-
го та техніч. забезпеч. під час 
підготовки і в ході бойових дій. 

ТЫСЯЧНАЯ, -ой, ж. – 
угол, длина дуги к-рого равна 
0,001 радиуса. 

ТИСЯЧНА, -ої, ж. – кут, 
довжина дуги якого дорівнює 
0,001 радіуса. 

«ТЮЛЬПАН» – см. Конус 
лопастей. 

«ТЮЛЬПАН» – див. Конус 
лопатей. 

ТЯГА ВИНТА – осевая со-
ставляющая полной аэродина-
мич. силы, развиваемой ло-
пастями винта.  

ТЯГА ГВИНТА – осьова 
складова повної аеродинаміч. 
сили, яка створюється лопатя-
ми гвинта.  

ТЯГА ВИНТА ЭФФЕК-
ТИВНАЯ – тяга, создаваемая 
винтом, установл. на самолёте 
или др. ЛА, с учётом взаимно-
го влияния винта и частей ЛА, 
находящихся в струе от винта, 
а также волновых потерь. 

ТЯГА ГВИНТА ЕФЕКТИВ-
НА – тяга, створювана гвинтом, 
який встановл. на літаку або ін. 
ЛА, з урахуванням взаємного 
впливу гвинта і частин ЛА, що 
перебувають у струмині від  
гвинта, а також хвильових втрат. 

ТЯГА ДВИГАТЕЛЯ – 
1. У реактивного двигателя – 
равнодействующая всех сил, 
действующих на внутренние и 
внешние поверхности двигате-
ля, определяемая в предполо-
жение идеального внешнего 
обтекания двигателя, т.е. без 
учёта внешних сопротивлений 
двигателя, возникающих при 
действительном его обтекании. 
Иногда т.д., определённую без 
учёта внешних его сопротив-
лений, наз. реактивной, а т.д., 
уменьшенную на внешнее сопро-
тивление двигателя, – эффект. 

ТЯГА ДВИГУНА –  
1. У реактивного двигуна – 
рівнодійна усіх сил, що діють 
на внутрішні та зовнішні по-
верхні двигуна, яка визнач. в 
припущенні ідеального зовніш-
нього обтікання двигуна, тобто 
без урахування зовнішніх опо-
рів двигуна, що виникають при 
дійсному його обтіканні.  

Іноді т.д., визначену без 
урахування зовнішніх його 
опорів, наз. реактивною, а т.д., 
зменшену на зовнішній опір 
двигуна, – ефект. 2. У ТГД – 
сума тяги повітр. гвинта і реак-
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2. У ТВД – сумма тяги возд. 
винта и реактивной т.д. см. Тяга 
ТВД реактивная. 3. У авиац. 
поршневого двигателя с ис-
польз. реакции выхлопа – сум-
ма тяги возд. винта и реактив-
ной т.д., уменьшенная на вели-
чину, равную ежесекундному 
кол-ву движения поступающе-
го в двигатель воздуха. 

тивної т.д. див. Тяга ТГД ре-
активна.  

3. В авіації поршневого дви-
гуна з використ. реакції вихло-
пу – сума тяги повітр. гвинта і 
реактивної т.д., зменшена на 
величину, яка дорівнює к-сті 
руху повітря, що надходить у  
двигун. 

ТЯГА ДВИГАТЕЛЯ 
ВЗЛЁТНАЯ – тяга, развивае-
мая двигателем на взлётном 
режиме его роботы см. Режим 
работы двигателя взлётный. 

ТЯГА ДВИГУНА ЗЛІТНА – 
тяга, що розвивається двигу-
ном на злітному режимі його 
роботи див. Режим роботи 
двигуна злітний. 

ТЯГА ДВИГАТЕЛЯ ИЗ-
БЫТОЧНАЯ – разность меж-
ду располагаемой и необходи-
мой тягами для данного режи-
ма полёта. Т.д.и. необходима 
для разгона самолёта и набора 
высоты. Величина т.д.и. опред. 
по кривым Жуковского см. 
Метод тяг. 

ТЯГА ДВИГУНА НАД-
ЛИШКОВА – різниця між 
наявною і потрібною тягами 
для даного режиму польоту. 
Т.д.н. необхідна для розгону 
літака і набору висоти.  

Величина т.д.н. визнач. за 
кривими Жуковського див. 
Метод тяг. 

ТЯГА ДВИГАТЕЛЯ ЛО-
БОВАЯ – см. Тяга двигателя 
удельная лобовая. 

ТЯГА ДВИГУНА ЛОБО-
ВА – див. Тяга двигуна пито-
ма лобова. 

ТЯГА ДВИГАТЕЛЯ МАК-
СИМАЛЬНАЯ – тяга, разви-
ваемая двигателем на макс. 
режиме его роботы. У многих 
двигателей т.д.м. у земли сов-
падает со взлётной тягой. 

ТЯГА ДВИГУНА МАК-
СИМАЛЬНА – тяга, яку роз-
виває двигун на макс. режимі 
його роботи. У багатьох двигу-
нів т.д.м. на землі збігається зі 
злітною тягою. 

ТЯГА ДВИГАТЕЛЯ МАК-
СИМАЛЬНАЯ КРЕЙСЕРС-
КАЯ – тяга, развиваемая дви-
гателем на макс. крейсерском 
режиме его работы. 

ТЯГА ДВИГУНА МАК-
СИМАЛЬНА КРЕЙСЕРСЬ-
КА – тяга, яку розвиває двигун 
на макс. крейсерському режимі 
його роботи. 
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ТЯГА ДВИГАТЕЛЯ НЕЙТ-
РАЛЬНАЯ – постоянная во вре-
мени тяга ракетного двигателя. 

ТЯГА ДВИГУНА НЕЙТ-
РАЛЬНА – незмінна в часі 
тяга ракетного двигуна. 

ТЯГА ДВИГАТЕЛЯ НЕ-
ОБХОДИМАЯ – тяга, необхо-
димая для выдерживания дан-
ного режима полёта. Для каж-
дого установившегося движе-
ния самолёта т.д.н. имеет свою 
величину, зависящую от веса 
самолёта, наклона траектории 
полёта и аэродинамич. качест-
ва. Напр., для горизонт. полёта 
т.д.н. опред. отношением по-
лётного веса самолёта к аэро-
динамич. качеству. 

ТЯГА ДВИГУНА НЕОБ-
ХІДНА – тяга, необхідна для 
витримування даного режиму 
польоту.  

Для кожного усталеного ру-
ху літака т.д.н. має свою вели-
чину, що залежить від ваги 
літака, нахилу траєкторії 
польоту і аеродинаміч. якості. 
Напр., для горизонт. польоту 
т.д.н. визнач. відношенням 
польотної ваги літака до аеро-
динаміч. якості. 

ТЯГА ДВИГАТЕЛЯ НО-
МИНАЛЬНАЯ – тяга, разви-
ваемая двигателем на номи-
нальном режиме его работы. 

ТЯГА ДВИГУНА НОМІ-
НАЛЬНА – тяга, яку розвиває 
двигун на номінальному режи-
мі його роботи. 

ТЯГА ДВИГАТЕЛЯ ПРИ-
ВЕДЁННАЯ – см. Параметры 
двигателя приведённые. 

ТЯГА ДВИГУНА ПРИ-
ВЕДЕНА – див. Параметри 
двигуна приведені. 

ТЯГА ДВИГАТЕЛЯ ПРО-
ГРЕССИВНАЯ – тяга ракет-
ного двигателя, возрастающая 
во времени. 

ТЯГА ДВИГУНА ПРО-
ГРЕСИВНА – тяга ракетного 
двигуна, яка зростає в часі. 

ТЯГА ДВИГАТЕЛЯ РАС-
ПОЛАГАЕМАЯ – наибольшая 
тяга, развиваемая двигательной 
у-кой ЛА на данных высоте и 
скорости полёта при работе на 
номинальном режиме (иногда на 
взлётном или форсированном). 

ТЯГА ДВИГУНА НАЯВ-
НА – найбільша тяга, яку роз-
виває двигун ЛА за даних ви-
соти та швидкості польоту при 
роботі на номінальному режи-
мі (іноді на злітному або фор-
сованому). 

ТЯГА ДВИГАТЕЛЯ РЕ-
ВЕРСИВНАЯ – часто упот-
ребляемое название отрица-
тельной (противоположной нап-
равлению полёта) силы тяги. 

ТЯГА ДВИГУНА РЕВЕР-
СИВНА – часто вживана назва 
негативної (протилежної до 
напрямку польоту) сили тяги. 
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ТЯГА ДВИГАТЕЛЯ РЕГ-
РЕССИВНАЯ – уменьшаю-
щаяся во времени тяга ракет-
ного двигателя. 

ТЯГА ДВИГУНА РЕГРЕ-
СИВНА – тяга ракетного дви-
гуна, що зменшується в часі. 

ТЯГА ДВИГАТЕЛЯ СТА-
ТИЧЕСКАЯ – тяга, развиваемая 
двигателем на земле (на месте). 

ТЯГА ДВИГУНА СТА-
ТИЧНА – тяга, яку розвиває 
двигун на землі (на місці). 

ТЯГА ДВИГАТЕЛЯ 
УДЕЛЬНАЯ – 1. В авиац. ВРД – 
тяга, развиваемая двигателем и 
отнесённая к секундному весо-
вому расходу воздуха в нём. 
2. В ракетных двигателях – 
тяга, развиваемая двигателем и 
отнесённая к секундному весо-
вому расходу топлива. Уд. тя-
гой ВРД, в частности прямо-
точного, иногда наз. отношение 
тяги двигателя к секундному 
весовому расходу топлива. 
Т.д.у. авиац. ГТД до известной 
степени опред. размеры и вес 
двигателя: чем она больше, тем 
меньше при данной величине 
тяги размеры и вес ГТД. Т.д.у. 
ракетного двигателя хар-ет 
экономичность его работы: чем 
она больше, тем выше эконо-
мичность ракетного двигателя 
и ниже его удельный расход 
топлива. Величина т.д.у. в зем-
ных статич. условиях составля-
ет прим. 50–75 кГ с/кг и более 
для ТРД без форсажной камеры 
или с включённой форсажной 
камерой и прим. 200–250 кГ с/кг и 
более для химич. ракетных двига-
телей. 

ТЯГА ДВИГУНА ПИТО-
МА – 1. В авіац. ПРД – тяга, 
яку розвиває двигун і яка від-
несена до секундної вагової 
витрати повітря в ньому. 2. У 
ракетних двигунах – тяга, яку 
розвиває двигун і яка віднесена 
до секундної вагової витрати 
палива. Пит. тягою ПРД, а саме 
прямоструминного, іноді наз. 
відношення тяги двигуна до се-
кундної вагової витрати пали-
ва. Т.д.п. авіац. ГТД до певної 
міри визнач. розміри і вагу 
двигуна: що вона більша, то 
менша за даної величини тяги 
розміри і вага ГТД.  

Т.д.п. ра-кетного двигуна 
хар-зує економічність його 
роботи: що вона більша, то 
вища економічність ракетного 
двигуна і нижча його питома 
витрата палива. 

Величина т.д.п. в земних 
статич. умовах становить прибл. 
50–75 кГ с/кг і більше для ТРД 
без форсажної камери чи з  
ввімкненою форсажною каме-
рою і близько 200–250 кГ с/кг і  
більше для хіміч. ракетних 
двигунів. 
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ТЯГА ДВИГАТЕЛЯ 
УДЕЛЬНАЯ ВЕСОВАЯ – отно-
шение тяги двигателя к его сухо-
му весу. Величина т.д.у.в. в 
земных статич. условиях состав-
ляет прим. 3,3–5 кГ/кг и более для 
ТРД и прим. 25–100 кГ/кг для 
жидкостных ракетных двигателей.  

ТЯГА ДВИГУНА ПИТО-
МА ВАГОВА – відношення 
тяги двигуна до його сухої 
ваги. Величина т.д.п.в. в зем-
них статич. умовах становить 
прибл. 3,3–5 кГ/кг і більше для 
ТРД і прибл. 25–100 кГ/кг для 
рідинних ракетних двигунів.  

ТЯГА ДВИГАТЕЛЯ 
УДЕЛЬНАЯ ЛОБОВАЯ – 
отношение тяги двигателя к 
его лобовой площади. От вели-
чины т.д.у.л. зависит аэроди-
намич. сопротивление силовой 
у-ки на самолёте. Чем больше 
величина т.д.у.л., тем меньше 
аэродинамич. сопротивление, вы-
зываемое самой силовой у-кой. 
Величина т.д.у.л. в земных статич. 
условиях составляет прим. от 
2500–3200 до 8000–1000 кг/м и 
более для ТРД (меньшие зна-
чения относятся к двигателям с 
центробежным компрессором, 
большие – к двигателям с осе-
вым компрессором) и прим. 
10 000 до 40 000 кг/м для ра-
кетных двигателей. 

ТЯГА ДВИГУНА ПИТО-
МА ЛОБОВА – відношення 
тяги двигуна до його лобової 
площі. Від величини т.д.п.л. 
залежить аеродинаміч. опір 
силової у-ки на літаку. Що 
більша величина т.д.п.л., то 
менший аеродинаміч. опір, 
спричинений самою силовою 
у-кою. 

Величина т.д.п.л. у земних 
статич. умовах становить  
прибл. від 2500–3200 до 8000– 
1000 кг/м і більше для ТРД 
(менші значення відносяться 
до двигунів з відцентровим 
компресором, більші – до дви-
гунів з осьовим компресором) і 
прибл. 10 000 до 40 000 кг/м 
для ракетних двигунів. 

ТЯГА ДВИГАТЕЛЯ ЭФ-
ФЕКТИВНАЯ – см. Тяга 
двигателя. 

ТЯГА ДВИГУНА ЕФЕК-
ТИВНА – див. Тяга двигуна. 

ТЯГА КАМЕРЫ ДВИГА-
ТЕЛЯ ЛИТРОВАЯ – тяга, раз-
виваемая камерой жидкостного 
ракетного двигателя и отнесён-
ная к ед. её рабочего объёма. 

ТЯГА КАМЕРИ ДВИГУ-
НА ЛІТРОВА – тяга, яку роз-
виває камера рідинного ракет-
ного двигуна і віднесена до од. 
її робочого об’єму. 

ТЯГА НЕСУЩЕГО ВИН-
ТА НЕОБХОДИМАЯ – тяга, 

ТЯГА НЕСНОГО ГВИН-
ТА ПОТРІБНА – тяга, необ-
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необходимая для перемещения 
вертолёта на заданных ско-
рости и высоте полёта. 

хідна для переміщення верто-
льота на заданих швидкості і 
висоті польоту. 

ТЯГА СОЛНЕЧНАЯ – си-
ла тяги, создаваемая за счёт 
энергии солнечного излучения. 

ТЯГА СОНЯЧНА – сила 
тяги, що створюється за раху-
нок енергії сонячного випромі-
нювання. 

ТЯГА ТВД РЕАКТИВ-
НАЯ – результирующая всех 
гидродинамич. сил (давления), 
приложенных к внутренней и 
наружной поверхностям рабо-
тающего двигателя в предпо-
ложении, что давление на на-
ружной поверхности равно атм. 

ТЯГА ТГД РЕАКТИВНА – 
підсумкова всіх гідродинаміч. 
сил (тиску), прикладених до 
внутрішньої і зовнішньої по-
верхонь працюючого двигуна в 
припущенні, що тиск на зов-
нішній поверхні дорівнює атм. 

ТЯГА ТВД РЕАКТИВНАЯ 
УДЕЛЬНАЯ – реактивная тяга 
ТВД, отнесённая к секундному 
весовому расходу воздуха через 
двигатель. Величина т. ТВД р.у. 
в земных статич. условиях со-
ставляет около 15–30 кГ с/кг.  

ТЯГА ТГД РЕАКТИВНА 
ПИТОМА – реактивна тяга ТГД, 
віднесена до секундної вагової 
витрати повітря через двигун. 
Величина т.ТГД р.п. в земних 
статич. умовах становить  
близько 15–30 кГ с/кг.  

ТЯГАЧ, -а, м. – автомобиль 
или трактор со значительными 
тяговыми усилиями, предна-
знач. для буксировки самолёта. 
На аэродромах в качестве т. 
использ. транспортные маши-
ны, имеющие передние и зад-
ние ведущие колёса. Т. обору-
дуется необходимыми приспо-
собл. для буксировки и имеет 
сзади осветительную фару для 
освещения буксируемого само-
лёта во время ночных полётов. 
Т. наз. также буксировщиком.  

ТЯГАЧ, -а, ч. – автомобіль 
або трактор зі значними тяго-
вими зусиллями, признач. для 
буксирування літака.  

На аеродромах як т. вико-
рист. транспортні машини, що 
мають передні та задні тягові 
колеса. Т. обладнується необ-
хідними пр-роями для букси-
рування та має ззаду освітлю-
вальну фару для освітлення 
буксированого літака під час 
нічних польотів. Т. наз. також 
буксиром. 

ТЯГОВООРУЖЁН-
НОСТЬ, -ности, ж. – см. На-
грузка на тягу удельная.  

ТЯГООЗБРОЄНІСТЬ, -нос-
ті, ж. – див. Навантаження на 
тягу питоме. 
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УГОЛ АТАКИ ГОРИ-
ЗОНТАЛЬНОГО ОПЕРЕ-
НИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ – 
см. Действительный угол атаки 
горизонтального оперения. 

КУТ АТАКИ ГОРИЗОН-
ТАЛЬНОГО ОПЕРЕННЯ 
ДІЙСНИЙ – див. Дійсний кут 
атаки горизонтального опе-
рення. 

УГОЛ АТАКИ КРЫЛА – 
угол между хордой крыла см. и 
направлением набегающего по-
тока воздуха или направлением 
вектора скорости полёта. Если 
поток набегает на нижнюю по-
верхность крыла, у.а.к. поло-
жительный. При набегании пото-
ка на верхнюю поверхность 
у.а.к. отрицательный. Если нап-
равление потока совпадает с нап-
равлением хорды крыла, у.а.к. 
равен нулю. В аэродинамике 
у.а.к. хар-зует положение кры-
ла относительно потока воздуха. 

КУТ АТАКИ КРИЛА – кут 
між хордою крила див. і нап-
рямком набіжного потоку по-
вітря або напрямком вектора 
швидкості польоту. Якщо потік 
набігає на нижню поверхню 
крила, к.а.к. додатний. При 
набіганні потоку на верхню 
поверхню к.а.к. від’ємний. 
Якщо напрямок потоку збіга-
ється з напрямком хорди кри-
ла, к.а.к. дорівнює нулю.  

В аеродинаміці к.а.к. хар-
зує положення крила відносно 
потоку повітря. 

УГОЛ АТАКИ КРЫЛА 
БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ – см. 
Балансировочный угол атаки 
крыла. 

КУТ АТАКИ КРИЛА БА-
ЛАНСУВАЛЬНИЙ – див. 
Балансувальний кут атаки 
крила. 

УГОЛ АТАКИ КРЫЛА 
КРИТИЧЕСКИЙ – угол ата-
ки, соответств. макс. значению 
коэфф. подъёмной силы. При 
углах атаки, больших критич., 
коэфф. подъёмной силы быст-
ро уменьшается. Полёт при 
у.а.к.к. опасен, т.к. в этом слу-
чае на крыле возникает срыв 
потока и самолёт (планёр), как 
пр., теряет устойчивость и 
управляемость. 

КУТ АТАКИ КРИЛА 
КРИТИЧНИЙ – кут атаки, що 
відповідає макс. значенню ко-
еф. піднімальної сили. При 
кутах атаки, більших за кри-
тич., коеф. поднімальної сили 
швидко зменшується. Політ за 
к.а.к.к. небезпечний, тому що 
в цьому випадку на крилі ви-
никає зрив потоку і літак (пла-
нер) зазвичай втрачає стійкість 
і керованість. 
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УГОЛ АТАКИ КРЫЛА 
НАИВЫГОДНЕЙШИЙ – угол 
атаки крыла, при к-ром аэро-
динамич. качество крыла (са-
молёта) макс. 

КУТ АТАКИ КРИЛА 
НАЙВИГІДНІШИЙ – кут 
атаки крила, за якого аероди-
наміч. якість крила (літака) 
макс. 

УГОЛ АТАКИ КРЫЛА 
ПОСАДОЧНЫЙ – угол меж-
ду средней аэродинамич. хор-
дой крыла и вектором скорости 
самолёта (горизонталью) в 
момент приземления с норм. 
посадочной скоростью (при 
необжатых пневматиках колёс 
и амортизаторах ног шасси). 

КУТ АТАКИ КРИЛА 
ПОСАДКОВИЙ – кут між 
середньою аеродинаміч. хор-
дою крила і вектором швидко-
сті літака (горизонталлю) у 
момент приземлення з норм. 
посадковою швидкістю (за 
необтиснутих пневматиків 
коліс і амортизаторів ніг шасі). 

УГОЛ АТАКИ КРЫЛА 
ЭКОНОМИЧНЫЙ – угол 
атаки крыла, при к-ром коэфф. 
мощности макс. При у.а.к.э. 
аэродинамич. качество самолё-
та равно прим. 0,86 макс. 

КУТ АТАКИ КРИЛА 
ЕКОНОМІЧНИЙ – кут атаки 
крила, за якого коеф. потужно-
сті макс. За к.а.к.е. аеродина-
міч. якість літака дорівнює 
прибл. 0,86 від макс. 

УГОЛ АТАКИ НЕСУ-
ЩЕГО ВИНТА – угол между 
плоскостью вращения втулки 
несущего винта см. и направ-
лением полёта вертолёта. У. а. 
н.в. в горизонт. полёте отрица-
телен, т. к. поток воздуха под-
ходит к плоскости вращения 
втулки сверху. При планирова-
нии на режиме самовращения 
он положителен, т. к. поток 
воздуха подходит к плоскости 
вращения втулки снизу. 

КУТ АТАКИ ГВИНТА-
НОСІЯ – кут між площиною 
обертання втулки гвинта-носія 
див. і напрямком польоту вер-
тольота. К.а.г.-н. в горизонт. 
польоті від’ємний, оскільки 
потік повітря підходить до 
площини обертання втулки 
зверху. При планеруванні на 
режимі самообертання він до-
датний, тому що потік повітря 
підходить до площини обер-
тання втулки знизу. 

УГОЛ БОЕВОЙ МАГ-
НИТНЫЙ ПУТЕВОЙ – угол 
между магнитным меридианом 
и линией боевого пути. 

КУТ БОЙОВИЙ МАГ-
НІТНИЙ ШЛЯХОВИЙ – кут 
між магнітним меридіаном і 
лінією бойового шляху. 

УГОЛ БОКОВОГО ВЫ-
НОСА ШАССИ – для самолё-

КУТ БІЧНОГО ВИНЕ-
СЕННЯ ШАСІ – для літака з 
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та с передним колесом – угол 
между вертикалью и перпен-
дикуляром, опущенным из ц. т. 
самолёта на прямую, соединя-
ющую точки касания с землёй 
одного из главных колёс шасси 
и переднего колеса шасси, при 
стоянке самолёта на трёх колё-
сах и необжатых амортизаторах. 

переднім колесом – кут між 
вертикаллю і перпендикуля-
ром, опущеним з ц. в. літака на 
пряму, що з’єднує точки доти-
ку із землею одного з головних 
коліс шасі і переднього колеса 
шасі, при стоянці літака на 
трьох колесах і необтиснутих 
амортизаторах. 

УГОЛ БОЛЬШОГО ША-
ГА ВИНТА – наибольший 
угол у-ки лопастей винта изме-
няемого шага в его рабочем диа-
пазоне углов у-ки лопастей, пре-
дусмотренный конструкцией. 

КУТ ВЕЛИКОГО КРОКУ 
ГВИНТА – найбільший кут 
установл. лопатей гвинта зміню-
ваного кроку в його робочому 
діапазоні кутів установл. лопа-
тей, передбачений конструкцією. 

УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ – 
угол, составленный верти-
калью с направлением линии 
визирования на к.-л. объект 
земной поверхности. 

КУТ ВЕРТИКАЛЬНИЙ – 
кут, складений вертикаллю з 
напрямком лінії візування на 
будь-який об’єкт земної по-
верхні. 

УГОЛ ВЕТРА – угол меж-
ду вектором путевой скорости 
и вектором ветра. У.в. отсчи-
тывается от вектора путевой 
скорости до вектора ветра по 
ходу часовой стрелки от 0 до 
360° или от 0 до 180° вправо и 
влево от линии пути. 

КУТ ВІТРУ – кут між век-
тором шляхової швидкості і 
вектором вітру. К.в. відрахову-
ється від вектора шляхової 
швидкості до вектора вітру за 
годинниковою стрілкою від 0 
до 360° або від 0 до 180° пра-
воруч і ліворуч від лінії шляху. 

УГОЛ ВЕТРА КУРСО-
ВОЙ – угол между вектором 
возд. скорости и вектором вет-
ра; отсчитывается по ходу ча-
совой стрелки от 0 до 360°. 

КУТ ВІТРУ КУРСОВИЙ – 
кут між вектором повітр. 
швидкості і вектором вітру; 
відлічується за годинниковою 
стрілкою від 0 до 360°. 

УГОЛ ВЗМАХА ЛОПАС-
ТИ – острый угол, образован-
ный продольной осью лопасти 
несущего винта вертолёта и 
плоскостью вращения втулки 
винта при повороте лопасти 
вокруг горизонт. шарнира. 

КУТ ЗМАХУ ЛОПАТІ – 
гострий кут, утворений поз-
довжньою віссю лопаті гвинта-
носія вертольота і площиною 
обертання втулки гвинта при 
повороті лопаті навколо гори-
зонт. шарніра. 
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УГОЛ ВОЛНОВОГО КО-
НУСА – половина угла при 
вершине волнового конуса. 
У.в.к. иногда наз. углом Маха. 

КУТ ХВИЛЬОВОГО КО-
НУСА – половина кута при 
вершині хвильового конуса. 
К.х.к. іноді наз. кутом Маха. 

УГОЛ ВЫНОСА ШАССИ 
ВПЕРЁД (для самолёта с хвос-
товым колесом или костылём) – 
угол между вертикалью и плос-
костью, проходящей через ц. т. 
самолёта и точки касания глав-
ных колёс шасси с землёй при 
стоянке самолёта на трёх точ-
ках и необжатых амортизаторах. 

КУТ ВИНЕСЕННЯ ШАСІ 
ВПЕРЕД (для літака з хвосто-
вим колесом або костилем) – 
кут між вертикаллю і площи-
ною, що проходить через ц. в. 
літака і точки дотику головних 
коліс шасі із землею при сто-
янці літака на трьох точках і 
необтиснутих амортизаторах. 

УГОЛ ВЫНОСА ШАССИ 
НАЗАД (для самолёта с перед-
ним колесом) – угол между 
вертикалью и плоскостью, про-
ходящей через ц. т. самолёта и 
точки касания главных колёс 
шасси с землёй при стоянке 
самолёта на трёх колёсах и 
необжатых амортизаторах. 

КУТ ВИНЕСЕННЯ ШАСІ 
НАЗАД (для літака з переднім 
колесом) – кут між вертикаллю 
і площиною, що проходить 
через ц. в. літака і точки доти-
ку головних коліс шасі із зем-
лею при стоянці літака на 
трьох колесах і необтиснутих 
амортизаторах.  

УГОЛ ДИРЕКЦИОННЫЙ – 
угол на крупномасштабной кар-те 
(от 1:200 000 и крупнее), обра-
зованный сев. направлением 
вертик. километровой линии и 
направлением на данный пред-
мет; отсчитывается по ходу 
часовой стрелки от 0 до 360°.  

КУТ ДИРЕКЦІЙНИЙ – 
кут на великомасштабній карті 
(від 1:200 000 і більше), утво-
рений півн. напрямком вертик. 
кілометрової лінії і напрямком 
на даний предмет; відлічується 
за годинниковою стрілкою від 
0 до 360°.  

УГОЛ КАРТЫ – угол меж-
ду меридианом и главной осью 
прямоугольной координатной сет-
ки. Измеряется на карте по ходу 
часовой стрелки от 0 до 360°. 

КУТ КАРТИ – кут між мери-
діаном і головною віссю прямо-
кутної координатної сітки. Вимі-
рюється на карті за годинниковою 
стрілкою від 0 до 360°. 

УГОЛ КАЧЕСТВА НЕ-
СУЩЕГО ВИНТА – угол 
отклонения полной аэродина-
мич. силы см. несущего винта 
от направления подъёмной силы 

КУТ ЯКОСТІ ГВИНТА-
НОСІЯ – кут відхилення пов-
ної аеродинаміч. сили див. гвин-
та-носія від напрямку підні-
мальної сили за навскісної об-
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при косой обдувке. У.к.н.в. в 
горизонт. полёте отрицателен и 
по величине равен разности 
между углом атаки и углом 
балансировки несущего винта 
см. При планировании на ре-
жиме самовращения у.к.н.в. 
положителен и по величине 
равен сумме этих углов. 

дувки. К.я.г.-н. в горизонт. 
польоті від’ємний і за величи-
ною дорівнює різниці між ку-
том атаки і кутом балансування 
несучого гвинта див.  

При планеруванні на режи-
мі самообертання к.я.г.-н. до-
датний і за величиною дорів-
нює сумі цих кутів. 

УГОЛ КОНУСНОСТИ 
ЛОПАСТЕЙ – среднее значе-
ние угла взмаха см. лопасти за 
один оборот при косой обдувке 
см. или угол между продоль-
ной осью лопасти и плос-
костью вращения втулки винта 
при осевой обдувке несущего 
винта вертолёта (на режиме 
висения и вертик. движения). 

КУТ КОНУСНОСТІ ЛО-
ПАТЕЙ – середнє значення 
кута змаху див. лопаті за один 
оберт за навскісної обдувки 
див. або кут між поздовжньою 
віссю лопаті та площиною  
обертання втулки гвинта за 
осьової обдувки несучого  
гвинта вертольота (на режимі 
висіння і вертик. руху). 

УГОЛ КРЫЛА УСТАНО-
ВОЧНЫЙ – угол наклона хор-
ды профиля крыла к горизонт. 
поверхности. У.к.у. замеряется 
в регулировочном положении 
самолёта, т. е. когда поперечная 
и продольная оси самолёта на-
ходятся в горизонт. положении. 

КУТ КРИЛА ВСТАНОВ-
ЛЮВАЛЬНИЙ – кут нахилу 
хорди профілю крила до гори-
зонт. поверхні. К.к.в. вимірюєть-
ся в регулювальному положенні 
літака, тобто коли поперечна і 
поздовжня осі літака перебува-
ють у горизонт. положенні. 

УГОЛ МАЛОГО ШАГА 
ВИНТА – наименьший угол у-ки 
лопастей винта изменяемого 
шага в его рабочем диапазоне 
углов у-ки лопастей, к-рый 
ограничивается спец. упором. 

КУТ МАЛОГО КРОКУ 
ГВИНТА – найменший кут уста-
новл. лопатей гвинта змінювано-
го кроку в його робочому діапа-
зоні кутів установл. лопатей, 
який обмежується спец. упором. 

УГОЛ МАХА – см. Угол 
волнового конуса. 

КУТ МАХА – див. Кут 
хвильового конуса. 

УГОЛ НУЛЕВОЙ ПОДЪ-
ЁМНОЙ СИЛЫ – угол атаки 
профиля крыла, при к-ром ко-
эфф. подъёмной силы равен 
нулю. Для каждого данного 

КУТ НУЛЬОВОЇ ПІДНІ-
МАЛЬНОЇ СИЛИ – кут атаки 
профілю крила, за якого коеф. 
піднімальної сили дорівнює 
нулю. Для кожного даного 
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профиля величина у.н.п.с. оп-
ред. по поляре см. 

профілю величина к.н.п.с. ви-
знач. за полярою див. 

УГОЛ ОПРОКИДЫВА-
НИЯ (для самолёта с передним 
колесом) – угол между плос-
костью, касательной к главным 
колёсам шасси и хвостовой 
пяте, и землёй при стоянке 
самолёта на трёх колёсах. 

КУТ ПЕРЕКИДАННЯ (для 
літака з переднім колесом) – 
кут між площиною, дотичною 
до головних коліс шасі і хвос-
товою п’ятою, і землею при 
стоянці літака на трьох  
колесах. 

УГОЛ ОРИЕНТИРА 
(СВЕТИЛА) КУРСОВОЙ – 
угол между продольной осью 
самолёта и направлением на 
ориентир (светило); отсчиты-
вается от 0 до 360° по ходу 
часовой стрелки. 

КУТ ОРІЄНТИРА (СВІ-
ТИЛА) КУРСОВИЙ – кут між 
поздовжньою віссю літака і 
напрямком на орієнтир (світи-
ло); відлічується від 0 до 360° 
за годинниковою стрілкою. 

УГОЛ ОРУЖИЯ БОРТО-
ВОЙ – угол между вертик. плос-
костью, проходящей через ось 
канала ствола оружия (вектор 
относительной начальной ско-
рости снаряда), и плоскостью 
симметрии самолёта (относи-
тельный у.о.б.) или угол между 
вертик. плоскостью, проходящей 
через вектор абс. начальной ско-
рости снаряда, и плоскостью 
симметрии самолёта (абс. у.о.б.). 

КУТ ЗБРОЇ БОРТОВИЙ – 
кут між вертик. площиною, що 
проходить через вісь каналу 
ствола зброї (вектор відносної 
початкової швидкості снаряда), 
і площиною симетрії літака 
(відносний к.з.б.) або кут між 
вертик. площиною, що прохо-
дить через вектор абс. почат-
кової швидкості снаряда, і пло-
щиною симетрії літака (абс. 
к.з.б.). 

УГОЛ ПРИЦЕЛИВАНИЯ 
ШТИЛЕВОЙ – угол прицели-
вания при бомбометании в 
безветрие. 

КУТ ПРИЦІЛЮВАННЯ 
ШТИЛЬОВИЙ – кут приці-
лювання при бомбометанні в 
безвітря. 

УГОЛ ПРОДОЛЬНОГО 
V – угол между плоскостью 
нулевой подъёмной силы крыла 
и плоскостью нулевой подъём-
ной силы горизонт. оперения. 

КУТ ПОЗДОВЖНЬОГО  
V – кут між площиною нульо-
вої піднімальної сили крила і 
площиною нульової піднімаль-
ної сили горизонт. оперення. 

УГОЛ ПРОДОЛЬНОГО 
НАКЛОНА ОСИ ВЕРТОЛЁ-
ТА – угол между горизонтом и 

КУТ ПОЗДОВЖНЬОГО 
НАХИЛУ ОСІ ВЕРТОЛЬО-
ТА – кут між горизонтом і поз-
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продольной осью вертолёта, 
наз. также углом тангажа. 

довжньою віссю вертольота, 
наз. також кутом тангажа. 

УГОЛ ПУТЕВОЙ – угол 
между сев. направлением ме-
ридиана и направлением дви-
жения самолёта относительно 
земной поверхности; отсчиты-
вается от 0 до 360°. В практике 
самолётовождения различают 
заданный и фактич. у.п. (каж-
дый из них м. б. истинным, 
магнитным и компасным). За-
данный у.п. – заранее снятый с 
карты или вычисленный для 
прибытия в намеченную точку, 
фактич. у.п. – выполненный в 
действительности; он равен кур-
су самолёта с учётом угла сноса 
см. Треугольник скоростей 
(навигационный). 

КУТ ШЛЯХОВИЙ – кут 
між півн. напрямком меридіана 
і напрямком руху літака від-
носно земної поверхні; відлічу-
ється від 0 до 360°.  

У практиці літаководіння 
розрізняють заданий і фактич. 
к.ш. (кожен з них м. б. істин-
ним, магнітним і компасним). 

Заданий к.ш. – заздалегідь 
знятий з карти або обчислений 
для прибуття в намічену точку, 
фактич. к.ш. – виконаний на-
справді; він дорівнює курсу 
літака з урахуванням кута зне-
сення див. Трикутник швид-
костей (навігаційний). 

УГОЛ РАДИОСТАНЦИИ 
КУРСОВОЙ – угол между 
направлением продольной оси 
самолёта и направлением на 
наземную радиостанцию; от-
считывается от 0 до 360° по 
ходу часовой стрелки по указа-
телю курсовых углов на радио-
компасе; измеренный у.р.к. 
отличается от истинного на 
величину радиодевиации. 

КУТ РАДІОСТАНЦІЇ 
КУРСОВИЙ – кут між нап-
рямком поздовжньої осі літака 
і напрямком на наземну стан-
цію; відлічується від 0 до 360° 
за годинниковою стрілкою 
покажчиком курсових кутів на 
радіокомпасі; виміряний к.р.к. 
відрізняється від істинного на 
величину радіодевіації. 

УГОЛ РАЗВОРОТА РАС-
ЧЁТНЫЙ – угол, на к-рый 
после прохода дальнего мар-
керного пункта отворачивает са-
молёт (группа) от курса, обрат-
ного посадочному, чтобы вый-
ти в точку начала разворота для 
выхода на посадочный курс. 

КУТ РОЗВОРОТУ РОЗ-
РАХУНКОВИЙ – кут, на який 
після проходу далекого мар-
керного пункту відвертає літак 
(група) від курсу, зворотного 
до посадкового, щоб вийти в 
точку початку розвороту для 
виходу на посадковий курс. 
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УГОЛ РАЗВОРОТА СА-
МОЛЁТА – угол изменения 
курса самолёта.  

КУТ РОЗВОРОТУ ЛІТА-
КА – кут зміни курсу літака.  

УГОЛ РАСПЫЛИВАНИЯ – 
см. Угол факела топлива. 

КУТ РОЗПИЛЯННЯ – див. 
Кут факела палива. 

УГОЛ РАСХОЖДЕНИЯ 
БЕЗОПАСНЫЙ – миним. 
угол, на к-рый расходятся са-
молёты для установл. между 
ними безопасного интервала 
перед вхождением в облака и 
пробиванием их вверх (вниз). 

КУТ РОЗХОДЖЕННЯ 
БЕЗПЕЧНИЙ – мінім. кут, на 
який розходяться літаки для 
встановл. між ними безпечного 
інтервалу перед входженням у 
хмари і пробиванням їх угору 
(вниз). 

УГОЛ РИКОШЕТИРОВА-
НИЯ ПРЕДЕЛЬНЫЙ – макс. 
значение угла между плос-
костью горизонта цели и каса-
тельной к траектории бомбы в 
точке встречи её с целью, при 
к-ром ещё происходит рикошет. 

КУТ РИКОШЕТУВАННЯ 
ГРАНИЧНИЙ – макс. значен-
ня кута між площиною гори-
зонту цілі та дотичною до тра-
єкторії бомби в точці зустрічі її 
з ціллю, за якого ще виникає 
рикошет. 

УГОЛ СВЕТИЛА ЧАСО-
ВОЙ – дуга небесного экватора 
от меридиана наблюдателя до 
круга склонения светила. У.с.ч. 
отсчитывается от южн. направ-
ления небесного меридиана к 
западу и востоку и выражается 
как в градусах (от 0 до 180°), так 
и в ед. времени (от 0 до 24 час).  

КУТ СВІТИЛА ГОДИН-
НИЙ – дуга небесного еквато-
ра від меридіана спостерігача 
до кола схилення світила. 
К.с.г. відлічується від півд. 
напрямку небесного меридіана 
на захід і схід і виражається як 
у градусах (від 0 до 180°), так і 
в од. часу (від 0 до 24 год).  

УГОЛ СКОСА ПОТОКА – 
см. Скорость скоса потока. 

КУТ СКОСУ ПОТОКУ – 
див. Швидкість скосу потоку. 

УГОЛ СНИЖЕНИЯ ВЕР-
ТОЛЁТА (УГОЛ ПЛАНИРО-
ВАНИЯ) – угол между горизон-
том и касательной к траекто-
рии снижения (планирования). 

КУТ ЗНИЖЕННЯ ВЕР-
ТОЛЬОТА (КУТ ПЛАНЕ-
РУВАННЯ) – кут між гори-
зонтом і дотичною до траєкто-
рії зниження (планерування). 

УГОЛ СНОСА – угол 
между продольной осью само-
лёта (вектором возд. скорости) 
и фактич. линией пути (векто-

КУТ ЗНЕСЕННЯ – кут 
між поздовжньою віссю літака 
(вектором повітр. швидкості) і 
фактич. лінією шляху (векто-
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ром путевой скорости). У.с. 
отсчитывается от продольной 
оси самолёта вправо и влево. 
Правый снос обозначается зна-
ком «+», левый – знаком «–» 
см. Треугольник скоростей 
(навигационный). 

ром шляхової швидкості). К.з. 
відлічується від поздовжньої 
осі літака праворуч і ліворуч. 
Праве знесення позначається 
знаком «+», ліве – знаком «–» 
див. Трикутник швидкостей 
(навігаційний). 

УГОЛ СНОСА АЭРОДИ-
НАМИЧЕСКИЙ – см. Аэро-
динамический угол сноса. 

КУТ ЗНЕСЕННЯ АЕРО-
ДИНАМІЧНИЙ – див. Аеро-
динамічний кут знесення. 

УГОЛ СНОСА ДОПОЛ-
НИТЕЛЬНЫЙ – см. Допол-
нительный угол сноса. 

КУТ ЗНЕСЕННЯ ДО-
ДАТКОВИЙ – див. Додатко-
вий кут знесення. 

УГОЛ СТОЯНКИ САМО-
ЛЁТА – угол наклона продоль-
ной оси самолёта относительно 
плоскости касания колёс основ-
ного шасси и переднего (хвос-
тового) колеса. У.с.с. наз. также 
стояночным углом самолёта. 

КУТ СТОЯНКИ ЛІТАКА – 
кут нахилу поздовжньої осі 
літака відносно площини тор-
кання коліс основного шасі і 
переднього (хвостового) коле-
са. К.с.л. наз. також стоянко-
вим кутом літака. 

УГОЛ СТРЕЛОВИД-
НОСТИ – угол между линией, 
проходящей на 1/4 хорды кры-
ла (оперения), и проекцией пер-
пендикуляра к плоскости сим-
метрии самолёта на плоскость 
хорд крыла (оперения). Иногда 
у.с. измеряют углом между 
линией передней кромки крыла 
(оперения) и проекцией пер-
пендикуляра к плоскости сим-
метрии самолёта на плоскость 
хорд крыла (оперения). В этих 
случаях к термину у.с. добав-
ляют «по передней кромке». 

КУТ СТРІЛОПОДІБ-
НОСТІ – кут між лінією, що 
проходить на 1/4 хорди крила 
(оперення), і проекцією пер-
пендикуляра до площини си-
метрії літака на площину хорд 
крила (оперення). Іноді к.с. 
вимірюють кутом між лінією 
переднього ребра крила (опе-
рення) і проекцією перпенди-
куляра до площини симетрії 
літака на площину хорд крила 
(оперення). У цих випадках до 
терміну к.с. додають «за пе-
реднім ребром». 

УГОЛ ТАНГАЖА ВЕРТО-
ЛЁТА – см. Угол продольно-
го наклона оси вертолёта. 

КУТ ТАНГАЖА ВЕР-
ТОЛЬОТА – див. Кут поздовж-
нього нахилу осі вертольота. 
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УГОЛ УСТАНОВКИ КРЫ-
ЛА (УГОЛ ЗАКЛИНЕНИЯ 
КРЫЛА) – угол между корне-
вой хордой крыла и базовой 
линией фюзеляжа или лодки. 

КУТ УСТАНОВЛЕННЯ 
КРИЛА (КУТ ЗАКЛИНЕН-
НЯ КРИЛА) – кут між корене-
вою хордою крила і базовою 
лінією фюзеляжу або човна. 

УГОЛ УСТАНОВКИ ЛО-
ПАСТИ ― см. Угол установ-
ки сечений лопасти. 

КУТ УСТАНОВЛЕННЯ 
ЛОПАТІ – див. Кут установ-
лення перерізів лопаті. 

УГОЛ УСТАНОВКИ СЕ-
ЧЕНИЙ ЛОПАСТИ – угол, 
образованный хордой сечения 
лопасти винта и плоскостью 
его вращения. У.у.с.л. винта 
изменяемого шага изменяется 
по размаху лопасти в зависимо-
сти от углов кручения лопасти и 
от угла поворота её в осевом 
шарнире втулки. В качестве 
стандарта принимается угол 
у-ки хар-ного сечения лопасти, 
находящегося на расстоянии 
3/4 радиуса от оси вращения. 
Иногда примен. у.у.с.л. на рас-
стоянии, равном 0,7 радиуса 
винта от оси вращения. 

КУТ УСТАНОВЛЕННЯ 
ПЕРЕРІЗІВ ЛОПАТІ – кут, 
утворений хордою перерізу 
лопаті гвинта і площиною його 
обертання. К.у.п.л. гвинта змі-
нюваного кроку змінюється за 
розмахом лопаті залежно від 
кутів крутіння лопаті і від кута 
повороту її в осьовому шарнірі 
втулки. Як стандарт прийма-
ють кут установл. хар-ного 
перерізу лопаті, що перебуває 
на відстані 3/4 радіуса від осі 
обертання. Іноді застосов. 
к.у.п.л. на відстані, що дорів-
нює 0,7 радіуса гвинта від осі 
обертання. 

УГОЛ УСТАНОВКИ 
СТАБИЛИЗАТОРА – угол 
между корневой хордой стаби-
лизатора и базовой линией 
фюзеляжа или лодки. 

КУТ ВСТАНОВЛЕННЯ 
СТАБІЛІЗАТОРА – кут між 
кореневою хордою стабілізато-
ра і базовою лінією фюзеляжу 
або човна. 

УГОЛ ФАКЕЛА ТОПЛИ-
ВА – макс. плоский угол меж-
ду касательными, проведённы-
ми от сопла форсунки к конту-
ру факела. У.ф.т. иногда наз. 
углом распыливания. 

КУТ ФАКЕЛА ПАЛИВА – 
макс. плоский кут між дотич-
ними, проведеними від сопла 
форсунки до контуру факела. 
К.ф.п. іноді наз. кутом розпи-
лювання. 

УГОЛ ФАКТИЧЕСКИЙ 
ПУТЕВОЙ – угол между сев. 

КУТ ФАКТИЧНИЙ 
ШЛЯХОВИЙ – кут між півн. 
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направлением меридиана и 
линией фактич. пути самолёта. 

напрямком меридіана і лінією 
фактич. шляху літака. 

УГОЛ ФЛЮГЕРНОГО РЕ-
ЖИМА ВИНТА – угол у-ки 
лопастей возд. винта во флю-
герное положение, при к-ром 
получается миним. лобовое 
сопротивление винта в полёте с 
выключенными двигателями. 

КУТ ФЛЮГЕРНОГО 
РЕЖИМУ ГВИНТА – кут 
установл. лопатей повітр. гвин-
та у флюгерне положення, за 
якого виходить мінім. лобовий 
опір гвинта в польоті з вимк-
неними двигунами. 

УГОЛ ЦЕЛИ КУРСОВОЙ – 
1. В возд. стрельбе – угол меж-
ду линией цели и курсом цели. 
2. При бомбометании – угол 
между осью самолёта и на-
правлением на цель. 

КУТ ЦІЛІ КУРСОВИЙ – 
1. У повітр. стрільбі – кут між 
лінією цілі і курсом цілі. 2. Під 
час бомбометання – кут між 
віссю літака і напрямком на 
ціль. 

УГОЛ ШАССИ ПРОТИ-
ВОКАПОТАЖНЫЙ – угол меж-
ду вертикалью и плоскостью, 
проходящей через ц. т. самолёта 
и точки касания главных колёс 
шасси (для самолёта с хвосто-
вым колесом или костылём) с 
землёй при горизонт. положе-
нии базовой линии фюзеляжа. 

КУТ ШАСІ ПРОТИКА-
ПОТАЖНИЙ – кут між вер-
тикаллю і площиною, що про-
ходить через ц. в. літака і точки 
дотику головних коліс шасі 
(для літака з хвостовим коле-
сом або костилем) із землею 
при горизонт. положенні базо-
вої лінії фюзеляжу. 

УГОЛЬ АКТИВИРОВАН-
НЫЙ – спец. изготовляемый вид 
угля с очень высокой порис-
тостью; примен. в качестве 
поглотителя отравляющих ве-
ществ в противогазах и фильт-
рах-поглотителях. 

ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ – 
спец. вид вугілля з дуже висо-
кою пористістю; застосов. як 
поглинач отруйних речовин у 
протигазах і фільтрах-погли-
начах. 

УДАР АВИАЦИИ – крат-
ковременное мощное воздей-
ствие авиации с целью унич-
тожения (поражения) наземных 
(морских) объектов противни-
ка с примен. различных видов 
авиац. боеприпасов (см. Авиа-
ционный удар). 

УДАР АВІАЦІЇ – коротко-
часна потужна дія авіації для 
знищення (ураження) наземних 
(морських) об’єктів противни-
ка із застосув. різних видів 
авіац. боєприпасів (див. Авіа-
ційний удар). 
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УДАР АВИАЦИИ МАС-
СИРОВАННЫЙ – одновре-
менный удар всех или большей 
части сил авиац. объединения в 
ограниченном р-не с целью реши-
тельного поражения войск (объ-
ектов) в короткие сроки. 

УДАР АВІАЦІЇ МАСО-
ВАНИЙ – одночасний удар 
всіх або більшості сил авіац. 
об’єднання в обмеженому р-ні 
для рішучого ураження військ 
(об’єктів) у короткі терміни. 

УДАР АВИАЦИОННО-
ЯДЕРНЫЙ – удар, наносимый 
с воздуха, с примен. обычных и 
ядерных средств поражения. 

УДАР АВІАЦІЙНО-ЯДЕР-
НИЙ – удар, що завдається з 
повітря, із застосув. звичайних 
і ядерних засобів ураження. 

УДАР БОМБОВЫЙ – удар, 
нанесённый группой бомбар-
дировщиков по заданному объ-
екту с прицельным сбрасывани-
ем бомб, кол-во к-рых опреде-
лено х-ром поставленной задачи. 

УДАР БОМБОВИЙ – удар, 
завданий групою бомбарду-
вальників по заданому об’єкту 
з прицільним скиданням бомб, 
к-сть яких визначена х-ром 
поставленого завдання. 

УДАР ГИДРАВЛИЧЕС-
КИЙ – динамич. воздействие 
жидкости на трубопроводы при 
резком изменении её скорости. 
У.г. возникает в гидравлич. 
системах при быстром пере-
крытии трубопроводов, при 
резкой остановке насоса или 
при быстром прибавлении или 
сбросе давления. Явления у.г. 
м. б. в системах питания топли-
вом авиац. двигателей, в мас-
ляной системе силовой у-ки, в 
гидравлич. системах самолё-
тов, в цилиндрах поршневого 
авиац. двигателя (звездообраз-
ного типа) в момент запуска. 
Для предохранения топливных, 
масляных и гидравлич. систем 
от у.г. примен. перепускные 
клапаны, демпферы, дроссели 

УДАР ГІДРАВЛІЧНИЙ – 
динаміч. вплив рідини на тру-
бопроводи за різкої зміни її 
швидкості.  

У.г. виникає в гідравлічних 
системах у разі швидкого пе-
рекриття трубопроводів, різкої 
зупинки насоса або швидкого 
додавання або скидання тиску.  

Явища у.г. м. б. у системах 
живлення паливом авіац. дви-
гунів, у масляній системі сило-
вої у-ки, у гідравлічних систе-
мах літаків, у циліндрах порш-
невого авіац. двигуна (зірко-
подібного типу) у момент за-
пуску.  

Для убезпечення паливних, 
масляних і гідравліч. систем 
від у.г. застосов. перепускні 
клапани, демпфери, дроселі та 
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и гидравлич. аккумуляторы. Для 
предотвращения у.г. при за-
пуске поршневого авиац. дви-
гателя, если в цилиндрах его 
обнаружится жидкость, необ-
ходимо вывернуть свечи из 
нижних цилиндров и удалить 
жидкость из камер сгорания, 
проворачивая вал двигателя. 

гідравліч. акумулятори. Для 
запобігання у.г. при запуску 
поршневого авіац. двигуна, 
якщо в циліндрах його ви-
явиться рідина, необхідно ви-
крутити свічки з нижніх ци-
ліндрів і видалити рідину з 
камер згоряння, прокручуючи 
вал двигуна. 

УДАР ПРИ ЗАПУСКЕ 
ОБРАТНЫЙ – происходящий 
при запуске поршневого двига-
теля поворот вала в сторону, 
противоположную норм. нап-
равлению вращения. 

УДАР ПРИ ЗАПУСКУ 
ЗВОРОТНИЙ – поворот вала 
вбік, протилежний норм. на-
прямку обертання, що відбува-
ється під час запуску поршне-
вого двигуна. 

УДАР СОСРЕДОТОЧЕН-
НЫЙ – нанесение одновре-
менного удара группой само-
лётов не менее авиац. полка по 
одной или нескольким целям 
(объектам), располож. в ограни-
ченном р-не. У.с. наносится при 
необходимости создания в ко-
роткое время большой плотнос-
ти огня для надёжного пораже-
ния (разрушения) цели (объекта). 

УДАР ЗОСЕРЕДЖЕНИЙ – 
завдання одночасного удару 
групою літаків не менше авіац. 
полку по одній або декількох 
цілях (об’єктах), розташов. в 
обмеженому р-ні.  

У.з. завдається за потреби 
створення за короткий час ве-
ликої щільності вогню для на-
дійного ураження (руйнування) 
цілі (об’єкта). 

УДАРНАЯ АВИАЦИЯ – 
понятие, к-рое хар-зует целе-
вое назнач. боевых самолётов. 
В у.а. включают бомбардиро-
воч. и штурмовую авиацию. 

УДАРНА АВІАЦІЯ – по-
няття, яке хар-зує цільове при-
знач. бойових літаків. До у.а. 
належить бомбардув. та штур-
мова авіація. 

УДАРНАЯ ГРУППА – 1. В 
СВ – элемент боевого порядка 
(операт. построения), предна-
знач. для нанесения главного 
удара в наступлении (контрнас-
туплении). 2. В ВМС – времен-
ное формирование, элемент 
боевого порядка (операт. пост-

УДАРНА ГРУПА – 1. У СВ – 
елемент бойового порядку (опе-
рат. шикування), признач. для 
завдання головного удару в нас-
тупі (контрнаступі). 2. У ВМС – 
тимчасове формування, еле-
мент бойового порядку (опе-
рат. шикування) сил флоту, 



Російсько-український авіаційний військовий словник 

 490

роения) сил флота, предназнач. 
для решения определённой за-
дачи в бою (операции). 3. В ВС – 
основная группа тактич. наз-
нач., главный элемент боевого 
порядка авиац. подразделения, 
части, соединения для уничто-
жения наземных, морских объ-
ектов и возд. противника. 

признач. для вирішення певно-
го завдання в бою (операції). 
3. У ПС – основна група так-
тич. признач., головний еле-
мент бойового порядку авіац. 
підрозділу, частини, з’єднання 
для знищення наземних, мор-
ських об’єктів та повітр. про-
тивника. 

УДАРНЫЙ ЭШЕЛОН – 
разновидность авиац. удара, на-
носимого несколькими авиац. 
частями или одной авиац. груп-
пировкой (соединениями) в еди-
ном операт.-тактич. построении 
в короткие сроки по важнейшим 
наземным (морским) объектам 
(целям) противника на операт. 
(стратегич.) направлении или в 
широком р-не (см. Авиацион-
ный удар массированный). 

УДАРНИЙ ЕШЕЛОН – різ-
новид авіац. удару, який завда-
ється декількома авіац. части-
нами або одним авіац. угрупо-
ванням (з’єднаннями) в єдиній 
операт.-тактичній побудові в 
короткі терміни по найважли-
віших наземних (морських) 
об’єктах (цілях) противника на 
операт. (стратегіч.) напрямку 
або в широкому р-ні (див. 
Авіаційний удар масований). 

УДАРЫ АВИАЦИИ ОД-
НОВРЕМЕННЫЕ – один из 
способов боевых действий бом-
бардировоч. и истребительно-
бомбардировоч. авиации, обес-
печ. надёжное поражение объек-
та (цели) в короткое время. 
У.а.о. могут наноситься всеми 
силами (или б. ч. их) авиац. 
части или авиац. соединения 
по одному или нескольким 
объектам (целям). 

УДАРИ АВІАЦІЇ ОДНО-
ЧАСНІ – один зі способів  
бойових дій бомбардув. та ви-
нищувально-бомбардув. авіа-
ції, що забезпеч. надійне ура-
ження об’єкта (цілі) в короткий 
термін.  

У.а.о. можуть завдаватися 
всіма силами (або переважною 
частиною їх) авіац. частини або 
авіац. з’єднання по одному або 
декількох об’єктах (цілях). 

УДАРЫ АВИАЦИИ ПО-
СЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ – один 
из основных способов боевых 
действий бомбардировоч. и штур-
мовой авиации, примен. после-

УДАРИ АВІАЦІЇ ПОСЛІ-
ДОВНІ – один з основних спо-
собів бойових дій бомбардув. і 
штурмової авіації, застосов. 
послідовно (ешелоновано) че-
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довательно (эшелонировано) че-
рез различные промежутки 
времени для подавления объ-
ектов, изнурения живой силы 
или длительного боевого воз-
действия на противника, а так-
же с целью срыва восстанови-
тельных работ по ликвидации 
разрушений. У.а.п. могут на-
носиться группами и одиноч-
ными самолётами. 

рез різні проміжки часу для 
придушення об’єктів, висна-
ження живої сили або тривало-
го бойового впливу на супро-
тивника, а також для зриву 
відновлювальних робіт з лікві-
дації руйнувань.  

У.а.п. можуть завдавати- 
ся групами і одиночними  
літаками. 

УДАРЫ АВИАЦИИ ЭШЕ-
ЛОНИРОВАННЫЕ – см. 
Удары авиации последова-
тельные. 

УДАРИ АВІАЦІЇ ЕШЕ-
ЛОНОВАНІ – див. Удари 
авіації послідовні. 

УДЛИНЕНИЕ КРЫЛА – 
отношение размаха крыла к его 
средней хорде; одна из геомет-
рич. хар-тик формы крыла в 
плане.  

ВИДОВЖЕННЯ КРИЛА – 
відношення розмаху крила до 
його середньої хорди; одна з 
геометрич. хар-тик форми кри-
ла в плані.  

УДЛИНЕНИЕ ЛОПАТКИ 
ТУРБИНЫ – отношение дли-
ны (высоты) лопатки турбины 
к хорде профиля в корневом 
сечении лопатки. В примен. 
конструкциях авиац. ГТД ве-
личина у.л.т. составляет для 
рабочих лопаток ТРД 2,3–4,0, 
ТВД 1,5–4,0 (меньшие значе-
ния соответств. первым ступе-
ням турбины), а для сопловых 
лопаток 1,8–2,2. 

ВИДОВЖЕННЯ ЛОПАТ-
КИ ТУРБІНИ – відношення 
довжини (висоти) лопатки тур-
біни до хорди профілю в коре-
невому перерізі лопатки. У зас-
тосов. конструкціях авіац. ГТД 
величина в.л.т. становить для 
робочих лопаток ТРД 2,3–4,0, 
ТГД 1,5–4,0 (менші значення 
відповідають першим ступеням 
турбіни), а для соплових лопа-
ток 1,8–2,2. 

УЗЕЛ ОРБИТЫ ВОСХО-
ДЯЩИЙ – точка орбиты, в 
к-рой искусственный спутник 
пересекает плоскость земного 
экватора, переходя из Южн. 
полушария в Сев. 

ВУЗОЛ ОРБІТИ ВИС-
ХІДНИЙ – точка орбіти, у якій 
штучний супутник перетинає 
площину земного екватора, 
переходячи з Півд. півкулі у 
Півн. 
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УЗЕЛ ОРБИТЫ НИСХО-
ДЯЩИЙ – точка орбиты, в 
к-рой искусственный спутник 
пересекает плоскость земного 
экватора, переходя из Сев. по-
лушария в Южн. 

ВУЗОЛ ОРБІТИ НИСХІД-
НИЙ – точка орбіти, у якій 
штучний супутник перетинає 
площину земного екватора, 
переходячи з Півн. півкулі в 
Півд. 

УКАЗАТЕЛЬ ВОЗДУШ-
НОЙ СКОРОСТИ – прибор 
для измерения в полёте скорос-
ти самолёта относительно воз-
духа. Для целей пилотирования 
наиболее удобен манометрич. 
у.в.с., замеряющий скоростной 
напор, т. е. разность между 
аэродинамич. и статич. давле-
нием на высоте полёта. По-
скольку скоростной напор за-
висит не только от скорости 
полёта, но и от давления и т-ры 
воздуха, для опред. истинной 
возд. скорости в показания 
прибора необходимо вводить 
поправку. Пересчёт приборной 
скорости в истинную произво-
дят на навигац. линейке. 

ПОКАЖЧИК ПОВІТРЯ-
НОЇ ШВИДКОСТІ – прилад 
для вимірювання в польоті 
швидкості літака відносно по-
вітря. Для пілотування най-
більш зручний манометрич. 
п.п.ш., який заміряє швидкіс-
ний напір, тобто різницю між 
аеродинаміч. і статич. тиском 
на висоті польоту. Оскільки 
швидкісний напір залежить не 
лише від швидкості польоту, 
але і від тиску і т-ри повітря, 
для визнач. дійсної повітр. 
швидкості в показання приладу 
необхідно вводити поправку. 
Приладову швидкість на  
справжню перераховують на 
навігац. лінійці. 

УКАЗАТЕЛЬ ГЛИССАД – 
см. Поляра скоростей плани-
рования. 

ПОКАЖЧИК ГЛІСАД – 
див. Поляра швидкостей 
планерування. 

УКАЗАТЕЛЬ КУРСА СОЛ-
НЕЧНЫЙ (устар.) – прибор 
для опред. истинного курса само-
лёта по наблюдениям за положе-
нием Солнца на небесной сфере. 

ПОКАЖЧИК КУРСУ СО-
НЯЧНИЙ (застар.) – прилад 
для визнач. справжнього курсу лі-
така за спостереженнями за поло-
женням Сонця на небесній сфері. 

УКАЗАТЕЛЬ КУРСО-
ВЫХ УГЛОВ РАДИО-
СТАНЦИИ – составная часть 
автоматич. радиокомпаса. На 
современных у.к.у.р. выведен 

ПОКАЖЧИК КУРСОВИХ 
КУТІВ РАДІОСТАНЦІЇ – 
складова частина автоматич. 
радіокомпаса. На сучасних 
п.к.к.р. виведений також по-
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также указатель курса самолё-
та, что позволяет отсчитывать 
радиопеленг. 

кажчик курсу літака, що дозво-
ляє відлічувати радіопеленг. 

УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА – 
пилотажный прибор, измеряю-
щий угловую скорость самолё-
та относительно вертик. оси; его 
действие основано на использ. 
гироскопа с двумя степенями 
свободы и с горизонт. осью 
ротора. При вращении такого 
гироскопа вместе с самолётом 
относительно вертик. оси возни-
кает гироскопич. момент, про-
порциональный угловой скоро-
сти поворота. Этот момент и 
измеряется прибором. Гирос-
копы в у.п. м. б. с пневматич. 
или электрич. приводом. 

ПОКАЖЧИК ПОВОРО-
ТУ – пілотажний прилад, що 
вимірює кутову швидкість лі-
така відносно вертик. осі; його 
дія ґрунтується на використ. 
гіроскопа з двома степенями 
вільності і з горизонт. віссю 
ротора.  

При обертанні такого гірос-
копа разом з літаком відносно 
вертик. осі виникає гіроскопіч. 
момент, пропорційний кутовій 
швидкості повороту. Цей мо-
мент і вимірюється приладом. 
Гіроскопи в п.п. м. б. з пневма-
тич. або електрич. приводом. 

УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА 
И СКОЛЬЖЕНИЯ – комби-
нир. авиац. прибор, смонтиро-
ванный для удобства пользова-
ния в одном корпусе. При по-
вороте стрелка показывает откло-
нение самолёта от прямой вправо 
– влево. При скольжении ша-
рик передвигается в изогнутой 
трубке в сторону скольжения. 
У.п. и с. прежде наз. «Пионер».

ПОКАЖЧИК ПОВОРОТУ 
І КОВЗАННЯ – комбінов. 
авіац. прилад, змонтований для 
зручності користування в од-
ному корпусі. При повороті 
стрілка показує відхилення 
літака від прямої праворуч – 
ліворуч. При ковзанні кулька 
пересувається в зігнутій трубці 
в бік ковзання. П.п. і к. раніше 
наз. «Піонер». 

УКАЗАТЕЛЬ ПОПАДА-
НИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ – 
прибор, регистрирующий пролёт 
снарядов (калибра 8–105 мм) в 
определённой области около 
возд. мишени. 

ПОКАЖЧИК ВЛУЧЕНЬ 
ЕЛЕКТРОННИЙ – прилад, 
що реєструє проліт снарядів 
(калібру 8–105 мм) у певній 
області поблизу повітр. цілі. 

УКАЗАТЕЛЬ СКОЛЬЖЕ-
НИЯ – пилотажный прибор, 

ПОКАЖЧИК КОВЗАННЯ – 
пілотажний прилад, який вка-
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указывающий угол между 
плоскостью симметрии само-
лёта и относительной вертика-
лью, т. е. относительный попе-
речный крен самолёта. Прин-
цип действия у.с. основан на 
свойствах физич. маятника. 
У.с. представ. собой изогнутую 
стеклянную трубку, заполнен-
ную жидкостью. Внутри труб-
ки помещен стальной или стек-
лянный шарик, к-рый при раз-
личных положениях самолёта 
перемещается внутри трубки. 
У.с. обычно размещ. в одном 
корпусе с указателями поворота 
или гиромагнитного компаса. 

зує кут між площиною симетрії 
літака і відносною вертикаллю, 
тобто відносний поперечний 
крен літака. Принцип дії п.к. 
ґрунтується на властивостях 
фізич. маятника.  

П.к. є вигнутою скляною 
трубкою, заповненою рідиною.  

Всередині трубки міститься 
сталева або скляна кулька,  
яка при різних положеннях 
літака переміщається усереди-
ні трубки.  

П.к. зазвичай розміщ. в од-
ному корпусі з покажчиками 
повороту або гіромагнітного 
компаса. 

УКАЗАТЕЛЬ СКОРОСТИ 
КОМБИНИРОВАННЫЙ – 
аэронавигац. прибор с двумя 
передающими механизмами, уп-
равляющими двумя стрелками: 
одна стрелка (широкая) пока-
зывает приборную возд. ско-
рость полёта самолёта (без учё-
та изменения давления и т-ры 
воздуха), др. (узкая) – стан-
дартную возд. скорость (с учё-
том изменения давления и т-ры 
воздуха), к-рая близка к истин-
ной возд. скорости. Показания уз-
кой стрелки рассчитаны на стан-
дартное распределение т-ры воз-
духа по высоте; погрешности 
возникают в случае отклонения 
фактич. т-ры воздуха в слое по-
лёта от т-ры для международ-
ной стандартной атмосферы. 

ПОКАЖЧИК ШВИД-
КОСТІ КОМБІНОВАНИЙ – 
аеронавігац. прилад із двома 
передавальними механізмами, 
які керують двома стрілками: 
одна стрілка (широка) показує 
приладову повітр. швидкість 
польоту літака (без урахування 
зміни тиску і т-ри повітря), ін. 
(вузька) – стандартну повітр. 
швидкість (з урахуванням змі-
ни тиску і т-ри повітря), що 
наближена до істинної повітр. 
швидкості. Показання вузької 
стрілки розраховані на стан-
дартний розподіл т-ри повітря 
за висотою; похибки виника-
ють у разі відхилення фактич. 
т-ри повітря в шарі польоту від 
т-ри для міжнародної стандар-
тної атмосфери. 
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УКАЗАТЕЛЬ УСКОРЕ-
НИЯ – прибор для измерения 
перегрузок, действующих вдоль 
вертик. оси самолёта. У.у. ос-
новывается на действии силы 
тяжести и центробежных сил 
на инертную массу; шкала гра-
дуируется в значениях ускоре-
ния g в пределах от минус 4,5 g 
до + 12 g см. Акселерометр. 

ПОКАЖЧИК ПРИСКО-
РЕННЯ – прилад для вимірю-
вання перевантажень, що діють 
уздовж вертик. осі літака. 
Принцип дії п.п. ґрунтується 
на дії сили тяжіння і відцент-
рових сил на інертну масу; 
шкала градуюється у значен-
нях прискорення g в межах від 
мінус 4,5 g до + 12 g див. Ак-
селерометр. 

УКАЗАТЕЛЬ ЧИСЛА М – 
пилотажно-навигац. прибор, 
измеряющий отношение возд. 
скорости полёта самолёта к 
скорости звука на данной вы-
соте (число М). Шкала прибора 
отградуирована непосредст-
венно в числах М; устанавл. на 
скоростных самолётах. 

ПОКАЖЧИК ЧИСЛА М – 
пілотажно-навігац. прилад, що 
вимірює відношення повітр. 
швидкості польоту літака до 
швидкості звуку на даній висо-
ті (число М). Шкала приладу 
відградуйована безпосередньо 
в числах М; встановл. на швид-
кісних літаках. 

УКЛОН АЭРОДРОМА – 
допустимое повышение (пони-
жение) рельефа, не оказываю-
щее отрицательного влияния 
на процесс взлёта, посадки и 
руления самолётов. Макс. про-
дольные и поперечные уклоны 
грунтовой части лётного поля, 
боковых и концевых полос 
безопасности в зависимости от 
класса аэродрома не должны 
превышать 0,025–0,030, а ВПП 
с искусственным покрытием – 
0,015–0,025, РД – 0,015–0,03. 
Миним. продольные и попе-
речные у.а. предназнач. для 
обеспеч. поверхностного водо-
отвода на аэродроме. 

УХИЛ АЕРОДРОМУ – 
допустиме підвищення (зни-
ження) рельєфу, яке не справ-
ляє негативного впливу на 
процес зльоту, посадки й ру-
ління літаків. Макс. поздовжні 
і поперечні ухили ґрунтової 
частини льотного поля, бічних 
і кінцевих смуг безпеки залеж-
но від класу аеродрому не по-
винні перевищувати 0,025–
0,030, а ЗПС зі штучним пок-
риттям – 0,015–0,025, РД – 
0,015–0,03.  

Мінім. поздовжні і попе-
речні у.а. признач. для забез-
печ. поверхневого водовідве-
дення на аеродромі. 
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УПЛОТНЕНИЕ, -я, с. – 
1. Герметизация швов, стыков 
и соединений трубопроводов, 
кабин и др. конструктивных 
элементов ЛА. 2. У-ство, пре-
дохраняющее от утечки жид-
кости или газа из одной внут-
ренней полости двигателя (аг-
регата) или прибора в др. или в 
окружающую среду и (или) от 
их проникновения из этой сре-
ды во внутреннюю полость. 
В стыках корпусов и др. сое-
динениях деталей, не имеющих 
относительного перемещения, 
у. осущ. при помощи прокла-
док, точной обработки сопри-
касающихся частей, а также 
спец. герметизирующих соста-
вов. Зазоры между деталями, 
имеющими относительное пе-
ремещение, уплотняют с по-
мощью контактных или бес-
контактных у. 

УЩІЛЬНЕННЯ, -я, с. – 
1. Герметизація швів, стиків і 
з’єднань трубопроводів, кабін 
та ін. конструктивних елемен-
тів ЛА.  

2. Пр-рій, що запобігає ви-
току рідини чи газу з внутрі-
шньої порожнини двигуна (аг-
регату) або приладу в ін. або в 
навколишнє середовище і (або) 
від їх проникнення з цього 
середовища у внутрішню по-
рожнину.  

У стиках корпусів та ін. 
з’єднаннях деталей, що не ма-
ють відносного переміщення, 
у. здійсн. за допомогою про-
кладок, точної обробки стич-
них частин, а також спец. гер-
метизуючих сумішей. Зазори 
між деталями, що мають від-
носне переміщення, ущільню-
ють за допомогою контактних 
або безконтактних у. 

УПЛОТНЕНИЕ КОН-
ТАКТНОЕ КОЛЬЦЕВОЕ – 
уплотнение, осущ. с помощью 
разрезных упругих колец, рас-
полож. в соответств. канавках 
движущейся детали и находя-
щихся в соприкосновении с 
сопряжённой с ней неподвиж-
ной деталью. У.к.к. примен. 
для уплотнения зазора между 
поршнем и цилиндром в порш-
невых двигателях. Его примен. 
также в авиац. ГТД для уплот-
нения зазора между вращаю-

УЩІЛЬНЕННЯ КОН-
ТАКТНЕ КІЛЬЦЕВЕ – ущіль- 
нення, здійснюване за допомо-
гою розрізних пружних кілець, 
розташов. у відповід. канавках 
рухомої деталі і які стикаються 
зі сполученою з нею нерухо-
мою деталлю. У.к.к. застосов. 
для ущільнення зазору між 
поршнем і циліндром у порш-
невих двигунах. Його застосов. 
також в авіац. ГТД для ущіль-
нення зазору між обертовою і 
сполученою з нею нерухомою 
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щейся и сопряжённой с ней не-
подвижной деталью в том слу-
чае, когда относительная ок-
ружная скорость поверхностей, 
по к-рым происходит уплотне-
ние, не превышает 100–120 м/с. 
Чаще всего у.к.к. использ. для 
разделения полостей, в одной из 
к-рых находится масло. Если при 
этом в масляной полости дав-
ление больше, чем в возд. или 
газовой, у.к.к. препятствует 
утечке масла и, наоборот, при 
повышенном давлении в возд. 
или газовой полости – умень-
шает утечку воздуха или газа в 
масляную полость. 

деталлю в тому випадку, коли 
відносна колова швидкість 
поверхонь, по яких відбуваєть-
ся ущільнення, не перевищує 
100–120 м/с.  

Найчастіше у.к.к. використ. 
для розділення порожнин, в 
одній з яких міститься масло. 
Якщо при цьому в масляній 
порожнині тиск більший, ніж у 
повітр. або газовій, у.к.к. пе-
решкоджає витоку масла й, 
навпаки, при підвищеному 
тиску в повітр. або газовій по-
рожнині – зменшує витік по-
вітря або газу в масляну по-
рожнину. 

УПЛОТНЕНИЕ ЛАБИ-
РИНТНОЕ – бесконтактное 
у-ство для уменьшения утечки 
(или проникновения) жидкос-
ти, пара или газа, осущ. при по-
мощи ряда последовательных 
резких изменений проходного 
сечения на пути утечки. У.л. сос-
тоит из ряда последовательно 
располож. камер (наз. лабиринт-
ными), разделённых кольцевым 
зазором. У.л. создаёт большое 
гидравлич. сопротивление на 
пути утечки (или проникнове-
ния) жидкости, пара или газа. 
Оно широко примен. в паровых и 
газовых турбинах и компрессо-
рах, в т. ч. в осевых компрессорах 
и газовых турбинах современных 
авиац. двигателей. 

 

УЩІЛЬНЕННЯ ЛАБІ-
РИНТНЕ – безконтактний  
пр-рій для зменшення витоку 
(або проникнення) рідини, па-
ри або газу, здійсн. за допомо-
гою низки послідовних різких 
змін прохідного перерізу на 
шляху витоку. У.л. складається 
з низки послідовно розташов. 
камер (наз. лабіринтними), 
розділених кільцевим зазором. 
У.л. створює значний гідрав-
ліч. опір на шляху витоку (або 
проникнення) рідини, пари або 
газу. Воно широко застосов. у 
парових і газових турбінах і 
компресорах, у тому числі,  
в осьових компресорах і газо-
вих турбінах сучасних авіац. 
двигунів. 
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УПРАВЛЕНИЕ АВИА-
ЦИЕЙ – руководство боевой 
деятельностью авиац. подраз-
делений, частей, соединений и 
объединений с целью успеш-
ного выполнения боевых задач. 
К важнейшим мероприятиям, 
составляющим основу у.а., от-
носятся поддержание высокого 
морального состояния и посто-
янной боевой готовности авиа-
ции; принятие командиром ре-
шения; своевременная поста-
новка авиации боевых задач; 
организация непрерывного вза-
имодействия авиации с др. ви-
дами вооружённых сил и родов 
войск, а также между авиац. 
объединениями, соединениями 
и частями; постоянное руковод-
ство авиацией в ходе боевых 
действий; контроль за выпол-
нением приказов, распоряже-
ний и за действиями авиации; 
всестороннее боевое (операт.), 
мат. и технич. обеспеч. дейст-
вий авиации. Важнейшими тре-
бованиями к управлению авиа-
цией явл. непрерывность, скрыт-
ность и жёсткая централизация 
с примен. средств автоматиза-
ции. У.а. бывает централизо-
ванное и децентрализованное. 
При централизованном управ-
лении действия авиац. частей 
(соединений) осущ. по единому 
плану командующего объеди-
нённого командования или 

КЕРУВАННЯ АВІАЦІЄЮ – 
керування бойовою діяльністю 
авіац. підрозділів, частин, 
з’єднань і об’єднань для успіш-
ного виконання бойових  
завдань.  

До найважливіших заходів, 
які складають основу к.а., від-
носять підтримку високого 
морального стану і постійної 
бойової готовності авіації; 
прийняття командиром рішен-
ня; своєчасну постановка авіа-
ції бойових завдань; організа-
цію безперервної взаємодії 
авіації з ін. видами ЗС і родів 
військ, а також між авіац. 
об’єднаннями, з’єднаннями і 
частинами; постійне керування 
авіацією в ході бойових дій; 
контроль за виконанням нака-
зів, розпоряджень і за діями 
авіації; всебічне бойове (опе-
рат.), мат. і техніч. забезпеч. 
дій авіації.  

Найважливішими вимогами 
до керування авіацією є безпе-
рервність, прихованість і жорс-
тка централізація із застосув. 
засобів автоматизації.  

К.а. буває централізоване і 
децентралізоване. За централі-
зованого керування дії авіац. 
частин (з’єднань) здійсн. за 
єдиним планом командувача 
об’єднаного командування або 
авіац. об’єднання.  
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авиац. объединения. При де-
централизованном управлении 
часть функций управления 
передаётся командирам обще-
войсковых объединений (сое-
динений), в распоряжение к-рых 
переходят временно авиац. 
части (соединения). 

За децентралізованого керу-
вання частина функцій керу-
вання передається командирам 
загальновійськових об’єднань 
(з’єднань), у розпорядження 
яких переходять тимчасово 
авіац. частини (з’єднання). 

УПРАВЛЕНИЕ АВИА-
ЦИЕЙ ЦЕНТРАЛИЗОВАН-
НОЕ – см. Управление авиа-
цией. 

КЕРУВАННЯ АВІАЦІЄЮ 
ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ – див. 
Керування авіацією. 

УПРАВЛЕНИЕ АВИА-
ЦИОННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ 
АВАРИЙНОЕ – спец. у-ства, 
предназнач. для управления 
авиац. двигателем в случае 
выхода автоматич. регуляторов 
из строя. 

КЕРУВАННЯ АВІАЦІЙ-
НИМИ ДВИГУНОМ АВА-
РІЙНЕ – спец. пp-рої, признач. 
для керування авіац. двигуном 
у разі виходу автоматич. регу-
ляторів з ладу. 

УПРАВЛЕНИЕ АВТО-
НОМНОЕ – метод наведения 
управляемых средств пораже-
ния по заранее рассчитанной 
(программной) траектории дви-
жения. У.а. осущ. спец. аппа-
ратурой, установл. на управ-
ляемой авиац. бомбе, снаряде и 
т. п., контролирующей движе-
ние и корректирующей траек-
торию при отклонении от про-
граммной. 

КЕРУВАННЯ АВТО-
НОМНЕ – метод наведення 
керованих засобів ураження за 
заздалегідь розрахованою (про-
грамною) траєкторією руху. 

К.а. здійсн. спец. апарату-
рою, встановл. на керованій 
авіац. бомбі, снаряді тощо, що 
контролює рух і корегує траєк-
торію при відхиленні від про-
грамної. 

УПРАВЛЕНИЕ ВЕРТО-
ЛЁТОМ – 1. Вертик. – изме-
нение положения вертолёта по 
высоте полёта одновременным 
изменением угла у-ки всех ло-
пастей несущего винта. 2. Пу-
тевое – изменение направления 

КЕРУВАННЯ ВЕРТО-
ЛЬОТОМ – 1. Вертик. – зміна 
положення вертольота за висо-
тою польоту шляхом одночас-
ної зміни кута встановл. усіх 
лопастей гвинта-носія. 2. Шля-
хове – зміна напрямку польоту 
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полёта вертолёта. Осущ. у од-
новинтового вертолёта – с по-
мощью изменения тяги хвосто-
вого (рулевого) винта путём 
воздействия на него через пе-
дали ножного управления; у 
двухвинтового соосного верто-
лёта – дифференцированным 
изменением крутящих момен-
тов несущих винтов. 3. Попе-
речное – создание крена и бо-
кового движения вертолёта 
боковым наклоном силы тяги и 
созданием момента её относи-
тельно ц. т. вертолёта. При этом 
одновременно под действием 
боковой составляющей силы 
тяги происходит боковое дви-
жение вертолёта. 4. Продоль-
ное – создание тангажа и изме-
нение скорости по траектории 
полёта наклоном вектора тяги 
несущего винта в плоскости 
симметрии вертолёта и созда-
нием продольного момента уп-
равления. При этом изменяется 
и величина горизонт. состав-
ляющей подъёмной силы от 
несущего винта. Основное тре-
бование к у.в. – чтобы при 
действии одного управления 
его влияние на др. управление 
было исключено. Различие в 
у.в. на висении и в горизонт. 
полёте состоит в том, что в 
последнем случае оно стано-
вится более чувствительным по 
мере увеличения скорости го-
ризонт. движения. 

вертольота. Здійсн. у одногвин-
тового вертольота – за допомо-
гою зміни тяги хвостового  
(рульового) гвинта шляхом 
впливу на нього через педалі 
ножного керування; у двогвин-
тового співвісного вертольота – 
диференційованою зміною 
крутних моментів гвинтів-
носіїв.  

3. Поперечне – створення 
крену і бічного руху вертольо-
та бічним нахилом сили тяги і 
створенням моменту її віднос-
но ц. в. вертольота.  

При цьому одночасно під 
дією бічної складової сили тяги 
відбувається бічний рух вер-
тольота.  

4. Поздовжнє – створення 
тангажа і зміна швидкості за 
траєкторією польоту нахилом 
вектора тяги несного гвинта в 
площині симетрії вертольота і 
створенням поздовжнього мо-
менту керування.  

При цьому змінюється і ве-
личина горизонт. складової 
піднімальної сили від несного 
гвинта. Основна вимога до к.в. 
полягає в тому, щоб при дії 
одного керування його вплив 
на ін. керування було виклю-
чено. Різниця в к.в. на висінні і 
в горизонт. польоті полягає в 
тому, що в останньому випадку 
воно стає більш чутливим у 
міру збільшення швидкості 
горизонт. руху. 
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УПРАВЛЕНИЕ ДВИГА-
ТЕЛЕМ – изменение значений 
параметров управления двига-
телем с целью установл. желае-
мого режима работы двигателя.

КЕРУВАННЯ ДВИГУ-
НОМ – зміна значень парамет-
рів керування двигуном для 
встановл. бажаного режиму 
роботи двигуна. 

УПРАВЛЕНИЕ ДВУСТО-
РОННЕЕ ГИБКОЕ – двусто-
ронняя кинематич. связь при 
помощи заключённых в трубку 
гибких элементов (трос, цепь, 
набор шарнирных звеньев). 

КЕРУВАННЯ ДВОБІЧНЕ 
ГНУЧКЕ – двобічний кінема-
тич. зв’язок за допомогою помі-
щених у трубку гнучких елемен-
тів (трос, ланцюг, набір шарнір-
них ланок). 

УПРАВЛЕНИЕ ЖЁСТ-
КОЕ – кинематич. связь между 
рулевыми поверхностями и агре-
гатами самолёта и механизма-
ми управления ими (штурвал, 
ручка, педали, рычаги), осущест-
вляемая с помощью жёстких 
элементов (труб, стержней). 

КЕРУВАННЯ ЖОРСТКЕ – 
кінематич. зв’язок між рульо-
вими поверхнями і агрегатами 
літака і механізмами керування 
ними (штурвал, ручка, педалі, 
важелі), що здійсн. за допомо-
гою жорстких елементів (труб, 
стрижнів). 

УПРАВЛЕНИЕ МЯГКОЕ 
(ГИБКОЕ) – кинематич. связь 
между рулевыми поверхностя-
ми и агрегатами самолёта и 
механизмами управления ими 
(штурвал, ручка, педали, рыча-
ги), осуществляемая с помо-
щью гибких элементов (тросов, 
проволоки, лент, цепей). 

КЕРУВАННЯ М’ЯКЕ 
(ГНУЧКЕ) – кінематич. 
зв’язок між рульовими поверх-
нями і агрегатами літака та 
механізмами керування ними 
(штурвал, ручка, педалі, важе-
лі), що здійсн. за допомогою 
гнучких елементів (тросів, дро-
ту, стрічок, ланцюгів). 

УПРАВЛЕНИЕ ОГНЁМ – 
деятельность командиров и 
штабов, к-рая обеспеч. свое-
временное и эффект. примен. 
огня для поражения противни-
ка в конкретных условиях. 

КЕРУВАННЯ ВОГНЕМ – 
діяльність командирів і штабів, 
яка забезпеч. своєчасне і ефект. 
застосув. вогню для ураження 
противника в конкретних умо-
вах. 

УПРАВЛЕНИЕ ОРУЖИ-
ЕМ ДИСТАНЦИОННОЕ – 
наводка пушки и ведение из 
неё стрельбы на расстоянии. 
У.о.д. примен. во всех случаях, 

КЕРУВАННЯ ЗБРОЄЮ 
ДИСТАНЦІЙНЕ – наведення 
гармати і ведення з неї стріль-
би на відстані. К.з.д. застосов. 
у всіх випадках, коли стрілець-
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когда стрелковые у-ки и при-
цел разнесены на самолёте. 

кі у-ки і приціл рознесені на 
літаку. 

УПРАВЛЕНИЕ ПОГРА-
НИЧНЫМ СЛОЕМ – один из 
способов увеличения подъём-
ной силы крыла. У.п.с. может 
осущ. путём отсасывания или 
сдувания пограничного слоя, 
для чего могут использ. спец. 
вентиляторы либо компрессор 
самолётного двигателя. Отса-
сывание приводит к уменьше-
нию толщины пограничного 
слоя, увеличению его скорости 
и созданию безотрывного об-
текания до очень больших уг-
лов атаки. Сдувание предот-
вращает срыв потока, увеличи-
вая скорость в пограничном 
слое. У.п.с. особенно эффект. в 
сочетании с примен. закрылков 
или щитков. 

КЕРУВАННЯ ПРИМЕ-
ЖОВИМ ШАРОМ – один зі 
способів збільшення підніма-
льної сили крила. К.п.ш. може 
здійсн. шляхом відсмоктування 
або здування примежового 
шару, для чого можуть вико-
рист. спец. вентилятори або 
компресор літакового двигуна. 
Відсмоктування приводить до 
зменшення товщини примежо-
вого шару, збільшення його 
швидкості і створення безвід-
ривного обтікання до дуже 
великих кутів атаки. Здування 
запобігає зриву потоку, збіль-
шуючи швидкість у примежо-
вому шарі. К.п.ш. особливо 
ефект. в поєднанні із застосув. 
закрилків або щитків. 

УПРАВЛЕНИЕ ПОВСЕД-
НЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОС-
ТЬЮ ВОЙСК (СИЛ) – дея-
тельность органов военного 
управления, к-рая направлена 
на решение задач обеспеч. вы-
сокой боевой, мобилизац. го-
товности и боеспособности 
войск (сил), а также поддержа-
ние их жизнедеятельности. 

КЕРУВАННЯ ПОВСЯК-
ДЕННОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 
ВІЙСЬК (СИЛ) – діяльність 
органів військового керування, 
яка спрямована на вирішення 
завдань забезпеч. високої бо-
йової, мобілізац. готовності та 
боєздатності військ (сил), а 
також підтримання їх життєді-
яльності. 

УПРАВЛЕНИЕ САМО-
ЛЁТОМ АВТОМАТИЧЕС-
КОЕ – управление самолётом 
при помощи различных автома-
тов, действующих по опреде-
лённому принципу.  

КЕРУВАННЯ ЛІТАКОМ 
АВТОМАТИЧНЕ – керування 
літаком за допомогою різних 
автоматів, що діють за певним 
принципом.  
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У.с.а. облегчает работу лёт-
чика, освобождая его от посто-
янных и зачастую одновремен-
ных манипуляций с многочис-
ленными рычагами и кнопками 
управления и контроля за ра-
ботой различных механизмов. 

К.л.а. полегшує роботу  
льотчика, звільняючи його від 
постійних і часто одночасних 
маніпуляцій з численними ва-
желями і кнопками керування і 
контролю за роботою різних 
механізмів. 

УПРАВЛЕНИЕ САМО-
ЛЁТОМ БУСТЕРНОЕ – сис-
тема управления рулями само-
лёта при помощи гидроусили-
телей (бустеров); примен. в 
самолётах, где мускульная 
сила лётчика может оказаться 
недостаточной для управления. 

КЕРУВАННЯ ЛІТАКОМ 
БУСТЕРНЕ – система керу-
вання рулем літака за допомо-
гою гідропідсилювачів (бусте-
рів); застосов. в літаках, де 
м’язова сила льотчика може 
виявитися недостатньою для 
керування. 

УПРАВЛЕНИЕ САМО-
ЛЁТОМ РУЛЕВОЕ – система 
механизмов, при помощи к-рой 
лётчик непосредственно или 
используя автоматич. у-ства 
управляет движением самолё-
та, воздействуя на рули. 

КЕРУВАННЯ ЛІТАКОМ 
КЕРМОВЕ – система механіз-
мів, за допомогою якої льотчик 
безпосередньо або використо-
вуючи автоматич. пр-рій керує 
рухом літака, впливаючи на 
рулі. 

УПРАВЛЕНИЕ САМО-
ЛЁТОМ СМЕШАННОЕ РУ-
ЛЕВОЕ – рулевое управление, 
в к-ром связь между рычагами 
управления и рулями самолёта 
осущ. при помощи жёстких тяг 
и тросов (проволоки). 

КЕРУВАННЯ ЛІТАКОМ 
ЗМІШАНЕ КЕРМОВЕ – кер-
мове керування, у якому 
зв’язок між важелями керуван-
ня і рулями літака здійсн. за 
допомогою жорстких тяг і тро-
сів (дроту). 

УПРАВЛЕНИЕ САМО-
ЛЁТОМ ТРОСОВОЕ РУЛЕ-
ВОЕ – система рулевого управ-
ления, в к-рой связь между ры-
чагами управления и рулями са-
молёта осущ. при помощи тросов. 

КЕРУВАННЯ ЛІТАКОМ 
ТРОСОВЕ КЕРМОВЕ – сис-
тема кермового керування, у 
якій зв’язок між важелями ке-
рування і рулями літака здійс-
нений за допомогою тросів. 

УПРАВЛЕНИЕ ТЫЛОМ – 
деятельность органов управле-
ния, направленная на поддер-

КЕРУВАННЯ ТИЛОМ – 
діяльність органів керування, 
спрямована на підтримання 
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жание боевой готовности тыла, 
его подготовке к обеспеч. 
войск (сил) и эффект. примен. 
подразделений (частей и учреж-
дений) тыла для решения задач 
тылового и технич. (по служ-
бам тыла) обеспеч. в ходе опе-
рации (боевых действий). 

бойової готовності тилу, його 
підготовку до забезпеч. військ 
(сил) та ефект. застосув. під-
розділів (частин та установ) 
тилу для вирішення завдань 
тилового та техніч. (за служба-
ми тилу) забезпеч. в ході опе-
рації (бойових дій). 

УПРАВЛЯЕМОСТЬ, -и, 
ж. – 1. Способность ЛА изме-
нять своё положение в простран-
стве в нужном направлении (пе-
реходить из одного режима полё-
та в др.) при отклонении рычагов 
управления. У. опред. возмож-
ность полёта на данном ЛА. 
Лучшим по у. явл. такой ЛА, 
к-рый «ходит» за ручкой (рыча-
гами) управления без сущест-
венного запаздывания в реагиро-
вании на её отклонение. У. под-
раздел. на продольную, зави-
сящую от действия руля вы-
соты, и боковую, зависящую от 
действия элеронов и руля на-
правления. Боковая у. разделяет-
ся на усл. независимые попереч-
ную и путевую, причём попереч-
ная у. оценивается в основном 
величиной усилия на ручке 
управления при отклонении эле-
ронов для создания угла крена 1°, 
а путевая – величиной усилия на 
педалях, необходимого для уста-
новившегося полёта с креном 
при угле скольжения 1°. Про-
дольная у. подраздел. на у. по 
скорости и у. по перегрузке. У. 
по скорости рассматривается как 

КЕРОВАНІСТЬ, -ності,  
ж. – 1. Здатність ЛА змінюва-
ти своє положення в просторі в 
потрібному напрямку (перехо-
дити з одного режиму польоту 
в ін.) при відхиленні важелів 
керування. К. визнач. можли-
вість польоту на даному ЛА. 
Кращим за к. є такий ЛА, який 
«ходить» за ручкою (важеля-
ми) керування без істотного 
запізнювання в реагуванні на її 
відхилення. К. поділ. на по-
здовжню, що залежить від дії 
руля висоти, і бічну, що зале-
жить від дії елеронів і руля 
напрямку. Бічна к. поділ. на 
ум. незалежні поперечну та 
шляхову, причому поперечна 
к. оцінюється здебільшого 
величиною зусилля на ручці 
керування при відхиленні еле-
ронів для створення кута крену 
1°, а шляхова – величиною 
зусилля на педалях, необхідно-
го для усталеного польоту з 
креном при куті ковзання 1°. 
Поздовжня к. поділ. на к. за 
швидкістю і к. за переванта-
женням. К. за швидкістю роз-
глядається як здатність літака 
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способность самолёта отвечать 
на отклонение руля высоты (на 
усилия на ручке) соответств. 
изменением скорости полёта при 
неизменной перегрузке. У. по 
перегрузке рассматривается как 
способность самолёта отвечать 
на отклонение руля высоты (на 
усилия на ручке) соответств. 
изменением перегрузки в уста-
новившемся криволинейном по-
лёте при неизменной скорости 
или соответств. регулировке 
тяги двигателя. 2. Способность 
вертолёта изменять своё поло-
жение в воздухе под действием 
органов управления хар-ется 
угловой скоростью вращения 
вертолёта при отклонении на 
1° автомата перекоса или угла 
у-ки рулевого винта. Хар-ными 
особенностями у. одновинто-
вого вертолёта явл. большая 
чувствительность по скорости 
и значительное запаздывание 
реагирования на отклонение 
ручки циклич. шага. Вследст-
вие этой особенности при из-
менении режима полёта ручка 
циклич. шага в начальный мо-
мент отклоняется на больший 
угол, к-рый затем после реаги-
рования (наклона фюзеляжа) 
вертолёта уменьшается до ве-
личины, необходимой для но-
вого установившегося режима. 
Др. особенностью у. вертолёта 
явл. наличие боковой силы, 
создаваемой полной аэродина-
мич. силой несущего винта при 

відповідати на відхилення руля 
висоти (на зусилля на ручці) 
відповід. зміною швидкості 
польоту при незмінному пере-
вантаженні. К. за переванта-
женням розглядається як здат-
ність літака відповідати на 
відхилення руля висоти (на 
зусилля на ручці) відповідною 
зміною перевантаження в уста-
леному криволінійному польо-
ті при незмінній швидкості або 
відповід. регулюванню тяги 
двигуна. 2. Здатність вертольо-
та змінювати своє положення в 
повітрі під дією органів керу-
вання, хар-ється кутовою швид-
кістю обертання вертольота 
при відхиленні на 1° автомата 
перекосу або кута встановл. 
рульового гвинта.  

Хар-ними особливостями к. 
одногвинтового вертольота є 
велика чутливість за швидкіс-
тю і значне запізнювання реа-
гування на відхилення ручки 
цикліч. кроку. Внаслідок цієї 
особливості при зміні режиму 
польоту ручка цикліч. кроку в 
початковий момент відхиля-
ється на більший кут, який 
потім після реагування (нахилу 
фюзеляжу) вертольота змен-
шується до величини, необхід-
ної для нового усталеного  
режиму.  

Ін. особливістю к. верто-
льота є наявність бічної сили, 
створюваної повною аероди-
наміч. силою гвинта-носія за 
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косой обдувке, для уравнове-
шивания к-рой в прямолиней-
ном полёте создаются неболь-
шой крен и скольжение. 

навскісної обдувки, для зрівно-
важування якої в прямоліній-
ному польоті створюються 
невеликий крен і ковзання. 

УПРАЖНЕНИЕ ЛЁТНОЕ – 
первоначальная или повторная 
тренировка лётчика (экипажа, 
группы) в полёте с целью со-
вершенствования навыков по 
к.-л. виду лётной подготовки. 
У.л. явл. основой лётного обу-
чения. 

ВПРАВА ЛЬОТНА – пер-
ше або повторне тренування 
льотчика (екіпажу, групи) в 
польоті для вдосконалення на-
вичок з будь-якого виду льот-
ної підготовки.  

В.л. є основою льотного  
навчання. 

УПРЕЖДЕНИЕ ЛИНЕЙ-
НОЕ – 1. В теории возд. 
стрельбы – расстояние между 
начальной и упреждённой точ-
ками цели, учитываемое при 
стрельбе по движущимся объ-
ектам. У.л. численно равно 
произведению скорости цели на 
время полёта снаряда. 2. При 
бомбометании с пикирования – 
расстояние между точками при-
целивания и пересечения про-
дольной оси самолёта с плос-
костью цели. 

ВИПЕРЕДЖЕННЯ ЛІНІЙ-
НЕ – 1. У теорії повітр. стріль-
би – відстань між початковою 
та випередженою точками цілі, 
що враховується при стрільбі 
по рухомих об’єктах.  

В.л. чисельно дорівнює до-
бутку швидкості цілі на час 
польоту снаряда.  

2. При бомбометанні з пікі-
рування – відстань між точка-
ми прицілювання і перетину 
поздовжньої осі літака з пло-
щиною цілі. 

УРАВНЕНИЕ БЕРНУЛ-
ЛИ – математич. выражение 
общего закона сохранения энер-
гии в аэродинамике, дающее 
связь между скоростью, массо-
вой плотностью и давлением в 
различных сечениях струйки 
воздуха или жидкости, харак-
теризуемых величиной коор-
динаты, отложенной от усл. 
плоскости отсчёта, называемой 
нивелирной.  

 

РІВНЯННЯ БЕРНУЛЛІ – 
математич. вираз загального 
закону збереження енергії в 
аеродинаміці, що дає зв’язок 
між швидкістю, масовою щіль-
ністю і тиском у різних пере-
тинах струминки повітря або 
рідини, що хар-ються величи-
ною координати, відкладеної 
від ум. площини відліку, що 
наз. нівелірною.  
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УРАВНЕНИЕ ВРЕМЕНИ – 
разность прямых восхождений 
центра истинного и среднего 
Солнца. Наибольшее значение у.в. 
достигает 4 ноября – 16,4 мин. 

РІВНЯННЯ ЧАСУ – різ-
ниця прямих сходжень центру 
справжнього і середнього Сон-
ця. Найбільше значення р.ч. 
досягає 4 листопада – 16,4 хв. 

УРАВНЕНИЕ НЕРАЗ-
РЫВНОСТИ – примен. закона 
сохранения материи к струйке 
газа (жидкости): секундный мас-
совый расход газа (жидкости) 
через все сечения одной и той 
же струйки при установившемся 
движении одинаков. У.н. наз. 
также уравнением постоянства 
секундного массового расхода 
или уравнением расхода. 

РІВНЯННЯ НЕРОЗРИВ-
НОСТІ – застосув. закону збе-
реження матерії до струминки 
газу (рідини): секундна масова 
витрата газу (рідини) через усі 
перерізи однієї й тієї самої 
струминки при усталеному 
русі однакова. Р.н. наз. також 
рівнянням сталості секундної 
масової витрати або рівнянням 
витрати. 

УРОВЕНЬ КОНДЕНСА-
ЦИИ – высота, на к-рой водя-
ной пар в поднимающемся 
воздухе достигает состояния 
полного насыщения. При даль-
нейшем подъёме воздуха про-
исходит конденсация водяного 
пара и образование облаков. 

РІВЕНЬ КОНДЕНСАЦІЇ – 
висота, на якій водяна пара в 
повітрі, що підіймається, дося-
гає стану повного насичення. 

При подальшому підйомі 
повітря відбувається конденса-
ція водяної пари й утворення 
хмар. 

УСИЛИЕ НА РУЧКЕ УП-
РАВЛЕНИЯ ЛА – усилие, к-рое 
необходимо приложить к ручке 
(штурвалу) управления самолё-
том при отклонении руля высоты 
(элеронов) на заданный угол при 
данной скорости полёта. 

ЗУСИЛЛЯ НА РУЧЦІ 
КЕРУВАННЯ ЛА – зусилля, 
яке необхідно докласти до руч-
ки (штурвала) керування літа-
ком при відхиленні руля висо-
ти (елеронів) на заданий кут за 
даної швидкості польоту. 

УСКОРЕНИЕ (ЗАМЕД-
ЛЕНИЕ) СРЕДНЕЕ – средняя 
величина переменного ускоре-
ния (замедления) на участке 
разгона (торможения). 

ПРИСКОРЕННЯ (УПО-
ВІЛЬНЕННЯ) СЕРЕДНЄ – 
середня величина змінного 
прискорення (уповільнення) на 
ділянці розгону (гальмування). 

УСКОРЕНИЕ КОРИО-
ЛИСА – добавочное ускоре-

ПРИСКОРЕННЯ КОРІО-
ЛІСА – додаткове прискорен-
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ние, возникающее во вращаю-
щейся системе отсчёта. У.К. 
направлено перпендикулярно к 
плоскости, образуемой векто-
рами угловой скорости и отно-
сительной скорости, в ту сторо-
ну, в к-рую отклоняется отно-
сительный вектор под влиянием 
вращения. При бомбометании с 
больших высот и при стрельбе 
на большие расстояния У.К. 
необходимо учитывать. 

ня, що виникає в обертовій 
системі відліку. П.К. спрямо-
вано перпендикулярно до пло-
щини, утвореної векторами 
кутової швидкості і відносної 
швидкості, у той бік, у який 
відхиляється відносний вектор 
під впливом обертання.  

При бомбометанні з вели-
ких висот і при стрільбі на ве-
ликі відстані П.К. необхідно 
брати до уваги. 

УСКОРЕНИЕ НОРМАЛЬ-
НОЕ – ускорение криволиней-
ного движения ЛА, создаваемое 
действием центростремитель-
ной силы и направленное по ра-
диусу кривизны к его центру. 

ПРИСКОРЕННЯ НОР-
МАЛЬНЕ – прискорення кри-
волінійного руху ЛА, що ство-
рюється дією доцентрової сили 
і спрямоване по радіусу кри-
визни до його центру. 

УСКОРИТЕЛЬ СТАРТО-
ВЫЙ – вспомогательный дви-
гатель ЛА, используемый при 
его взлёте совместно с основ-
ным двигателем (основными 
двигателями). 

ПРИСКОРЮВАЧ СТАР-
ТОВИЙ – допоміжний двигун 
ЛА, що використ. при його 
зльоті спільно з основним дви-
гуном (основними двигунами). 

УСЛОВИЯ ПОЛЁТОВ 
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ – 
совокупность метеоэлементов 
и явлений, оказывающих влия-
ние на выполнение полёта. По 
степени трудности выполнения 
полёта у.п.м. подраздел. на 
простые и сложные. Простыми 
наз. такие у.п.м., при к-рых 
возможно выполнение всего по-
лёта на безопасной высоте ви-
зуально, включая взлёт и по-
садку; сложными – у.п.м., при 
к-рых полёт полностью или 

УМОВИ ПОЛЬОТІВ МЕ-
ТЕОРОЛОГІЧНІ – сукупність 
метеоелементів і явищ, що 
впливають на виконання 
польоту.  

За ступенем складності ви-
конання польоту у.п.м. поділ. 
на прості і складні. Простими 
наз. такі у.п.м., за яких можли-
ве виконання усього польоту 
на безпечній висоті візуально, 
включаючи зліт і посадку; 
складними – у.п.м., за яких 
політ повністю або частково 



Російсько-український авіаційний військовий словник 

 509

частично выполн. по приборам 
(при отсутствии видимости 
земли или естественного гори-
зонта) или визуально при низ-
кой облачности и ограничен-
ной видимости. Для обеспеч. 
безопасности полёта и посадки 
в сложных у.п.м. днём и ночью 
устанавл. спец. документами 
миниммумы. погоды для само-
лёта, аэродрома и лётчика. 

викон. за приладами (за від-
сутності видимості землі або 
природного горизонту) або 
візуально за низької хмарності 
й обмеженої видимості.  

Для забезпеч. безпеки 
польоту і посадки за складних 
у.п.м. вдень і вночі встановл. 
спец. документами мінімуми 
погоди для літака, аеродрому і 
льотчика. 

УСЛОВИЯ РАБОТЫ 
ДВИГАТЕЛЯ ВНЕШНИЕ – 
давление, т-ра и влажность 
среды, окружающей двигатель 
при его работе, а также ско-
рость этой среды относительно 
двигателя. В полёте эта ско-
рость равна по абс. величине и 
противоположна по направле-
нию возд. скорости полёта. 

УМОВИ РОБОТИ ДВИ-
ГУНА ЗОВНІШНІ – тиск,  
т-ра і вологість середовища, що 
оточує двигун при його роботі, 
а також швидкість цього сере-
довища щодо двигуна. У по-
льоті ця швидкість дорівнює за 
абс. величиною і протилежна 
за напрямом повітр. швидкості 
польоту. 

УСЛОВИЯ РАБОТЫ ДВИ-
ГАТЕЛЯ ВНЕШНИЕ СТАН-
ДАРТНЫЕ – значения внеш-
них условий работы двигателя, 
установл. стандартом для расчё-
та двигателя, а также для рас-
чёта приведённых показателей 
его работы. У.р.д.в.с. для рас-
чёта приведённых показателей 
работы авиац. двигателей явл. ус-
ловия стандартной атмосферы. 

УМОВИ РОБОТИ ДВИ-
ГУНА ЗОВНІШНІ СТАН-
ДАРТНІ – значення зовнішніх 
умов роботи двигуна, встановл. 
стандартом для розрахунку 
двигуна, а також для розрахун-
ку зведених показників його 
роботи. У.р.д.з.с. для розра-
хунку зведених показників 
роботи авіац. двигунів є умови 
стандартної атмосфери. 

УСТАЛОСТЬ МЕТАЛ-
ЛОВ – состояние металла или 
сплава, находящегося под мно-
гократным воздействием пов-
торно-переменного нагружения. 
При продолжении нагружения 

УТОМА МЕТАЛІВ – стан 
металу або сплаву, що перебу-
ває під багаторазовим впливом 
повторно-змінного наванта-
ження. При продовженні на-
вантаження в результаті у.м. 
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в результате у.м. наступает раз-
рушение изделия (образца). 
Усталостное разрушение проис-
ходит при напряжениях, мень-
ших предела прочности и даже 
предела упругости, и объясня-
ется возникновением усталост-
ных трещин. Прочность мате-
риала при действии переменной 
нагрузки хар-ется пределом у.м. 

настає руйнування виробу 
(зразка). Утомне руйнування 
відбувається при напругах, 
менших за межу міцності і 
навіть за межу пружності, і 
пояснюється виникненням 
утомних тріщин.  

Міцність матеріалу при дії 
змінного навантаження хар-
ється межею у.м. 

УСТАНОВКА АВИАЦИ-
ОННАЯ СИЛОВАЯ – силовая 
у-ка самолёта, вертолёта или др. 
ЛА тяжелее воздуха, предназ-
нач. для создания силы тяги, 
необходимой для полёта. Обя-
зательными элементами у.а.с. 
явл. двигатель (двигатели) и все 
системы и у-ства, обеспечива-
ющие его (их) крепление, за-
пуск, норм. работу, управление 
и контроль за его работой. В 
80–90 гг. XIX в. у.а.с. имела 
паровой двигатель (самолёт 
А. Ф. Можайского – 1882 г. и 
самолёт К-Адера – 1879 г.), а с 
начала и до конца ВМВ – в ос-
новном поршневой двигатель 
внутреннего сгорания. С 50-х гг. 
XX в. в авиации наиболее рас-
пространена у.а.с. с ТРД, ТВД 
или турбовентиляторным дви-
гателем. 

УСТАНОВКА АВІАЦІЙ-
НА СИЛОВА – силова у-ка 
літака, вертольота або ін. ЛА 
важчого за повітря, признач. 
для створення сили тяги, необ-
хідної для польоту. Обов’яз-
ковими елементами у.а.с. є 
двигун (двигуни) і всі системи 
і пр-рої, що забезпеч. його (їх) 
кріплення, запуск, норм. робо-
ту, керування і контроль за 
його роботою.  

У 80–90 рр. XIX ст. у.а.с. 
мала паровий двигун (літак  
А. Ф. Можайського – 1882 р. і 
літак К-Адера – 1879 р.), а з 
початку і до кінця ДСВ – зде-
більшого поршневий двигун 
внутрішнього згоряння.  

Із 50-х рр. XX ст. в авіації 
найбільш поширена у.а.с. з 
ТРД, ТГД або турбовентиля-
торним двигуном. 

УСТАНОВКА ВЕНТИ-
ЛЯТОРНО-МОТОРНАЯ 
РЕГЕНЕРАЦИОННАЯ – 
у-ство, состоящее из патронов-
поглотителей углекислоты и 

УСТАНОВКА ВЕНТИ-
ЛЯТОРНО-МОТОРНА РЕ-
ГЕНЕРАЦІЙНА – пр-рій, що 
складається з патронів-пог-
линачів вуглекислоти і воло-
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влажности и вентиляторов, ра-
ботающих от электродвигате-
лей, для создания прохождения 
воздуха через патроны. 

гості та вентиляторів, що пра-
цюють від електродвигунів, 
для створення проходження 
повітря через патрони. 

УСТАНОВКА ВИНТО-
МОТОРНАЯ СИЛОВАЯ – 
см. Установка авиационная 
силовая. 

УСТАНОВКА ГВИНТО-
МОТОРНА СИЛОВА – див. 
Установка авіаційна силова. 

УСТАНОВКА ДВИГА-
ТЕЛЕЙ ТАНДЕМНАЯ – у-ка 
двух двигателей в общей гондо-
ле с носками, обращёнными в 
противоположные стороны и 
несущими свои винты, из к-рых 
один явл. тянущим, а др. – тол-
кающим. 

УСТАНОВКА ДВИГУНІВ 
ТАНДЕМНА – встановл. двох 
двигунів у загальній гондолі з 
носками, повернутими в про-
тилежні боки, які несуть свої 
гвинти, з яких один є тяговим, 
а ін. – штовхальним. 

УСТАНОВКА ЕДИНАЯ 
СИЛОВАЯ – часто употреб-
ляемое название силовой у-ки 
самолёта с вертик. взлётом и по-
садкой, состоящей из одного, 
двух или нескольких подъём-
но-маршевых двигателей, каж-
дый из к-рых использ. для соз-
дания самостоятельно или сов-
местно с движителем как вер-
тик., так и горизонт. тяги, а так-
же усилий для управления са-
молётом и его стабилизации на 
тех режимах полёта, на к-рых 
это требуется из-за недоста-
точности аэродинамич. сил. 

УСТАНОВКА ЄДИНА 
СИЛОВА – часто вживана 
назва силової у-ки літака з вер-
тик. зльотом і посадкою, що 
складається з одного, двох або 
декількох піднімально-маршо-
вих двигунів, кожен з яких 
використ. для створення са-
мостійно або спільно з рушієм 
як вертик., так і горизонт. тяги, 
а також зусиль для керування 
літаком і його стабілізації на 
тих режимах польоту, на яких 
це потрібно через недостат-
ність аеродинаміч. сил. 

УСТАНОВКА ИСПЫТА-
НИЯ ГИДРОСИСТЕМ – 
аэродромный агрегат для конт-
роля, испытания и заправки 
гидросистем самолётов. У.и.г. 
имеет два насоса (один ручной 

УСТАНОВКА ВИПРОБУ-
ВАННЯ ГІДРОСИСТЕМ – 
аеродромний агрегат для конт-
ролю, випробування та зап-
равки гідросистем літаків. 
У.в.г. має два насоси (один 
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и один с приводом от двигате-
ля) для подачи гидросмеси в 
гидросистему самолёта и соз-
дания давления, бензиновый 
двигатель, резервуар для гид-
равлич. жидкости, трубопрово-
ды и шланги для подачи жид-
кости. Агрегат смонтирован на 
тележке, м. б. смонтирован и 
на автомобиле отдельно или 
вместе с электроагрегатом для 
обслуж. самолётов. 

ручний і один з приводом від 
двигуна) для подачі гідросумі-
ші до гідросистеми літака і 
створення тиску, бензиновий 
двигун, резервуар для гідрав-
лічної рідини, трубопроводи та 
шланги для подачі рідини.  

Агрегат змонтований на віз-
ку, м. б. змонтований і на ав-
томобілі окремо або разом з 
електроагрегатом для обслу-
гов. літаків. 

УСТАНОВКА КАТА-
ПУЛЬТНАЯ – у-ство на ЛА 
данного типа, предназнач. для 
оставления его экипажем в слу-
чае аварии в полёте. У.к. под-
раздел. на катапультируемые 
сиденья (кресла) и отделяемые 
кабины. 

УСТАНОВКА КАТА-
ПУЛЬТНА – пр-рій на ЛА 
даного типу, признач. для за-
лишення його екіпажем у разі 
аварії в польоті.  

У.к. поділ. на катапультні 
сидіння (крісла) і відокремлю-
вані кабіни. 

УСТАНОВКА КОМБИ-
НИРОВАННАЯ СИЛОВАЯ – 
авиац. силовая у-ка, состоящая 
из комбинации к.-л. двух у-вок, 
напр., с ГТД и жидкостно-ракет-
ным двигателями, с ГТД и пря-
моточным двигателями, с жид-
костно-ракетным реактивным и 
прямоточным реактивным дви-
гателями. Наличие такой сило-
вой у-ки улучшает взлётно-
подъёмные и скоростные хар-
тики самолёта. Для самолёта со 
сверхзвуковой скоростью у.к.с. 
явл. весьма эффект. 

УСТАНОВКА КОМБІ-
НОВАНА СИЛОВА – авіац. 
силова у-ка, що складається з 
комбінації будь-яких двох у-вок, 
напр., з ГТД і рідинно-
ракетним двигунами, з ГТД і 
прямоструминним двигунами, 
з рідинно-ракетним реактив-
ним і прямоструминним реак-
тивним двигунами. Наявність 
такої силової у-ки покращує 
злітно-піднімальні і швидкісні 
хар-тики літака. Для літака з 
надзвуковою швидкістю у.к.с. 
є досить ефект. 

УСТАНОВКА КОС-
ТЫЛЬНАЯ – у-ство, состоя-
щее из упорного рычага (кос-

УСТАНОВКА КОС-
ТИЛЬНА – пр-рій, що склада-
ється з упорного важеля (кос-
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тыля) или же хвостового коле-
са с их амортизацией и меха-
низмом уборки. У.к. служит 
для восприятия нагрузки, при-
ходящейся на хвостовую часть 
фюзеляжа на стоянке, рулении 
и при посадке самолёта. У.к. 
наз. иногда просто костылем. 

тиля) або ж хвостового колеса 
з їх амортизацією і механізмом 
прибирання. У.к. служить для 
сприйняття навантаження, що 
припадає на хвостову частину 
фюзеляжу на стоянці, руління 
та під час посадки літаків. У.к. 
наз. іноді просто костилем. 

УСТАНОВКА МНОГО-
СТВОЛЬНАЯ – спец. у-ство, 
устанавл. на самолётах и пред-
назнач. для укладки реактив-
ных снарядов. По месту распо-
лож. у.м. м. б. консольной, 
крыльевой и фюзеляжной, на-
ружной и внутренней. Стрель-
ба осущ. лётчиком залпом или 
одиночно. 

УСТАНОВКА БАГАТО-
СТВОЛЬНА – спец. пр-рій, 
що встановл. на літаках і при-
знач. для укладання реактив-
них снарядів. За місцем розта-
шув. у.б. м. б. консольною, 
криловою і фюзеляжною, зов-
нішньою і внутрішньою.  
Стрільба здійсн. льотчиком 
залпом або одиночно. 

УСТАНОВКА НЕПОД-
ВИЖНАЯ – стрелковая у-ка на 
самолёте, когда наводка ору-
жия на цель возможна только 
наводкой всего самолёта; обыч-
но устанавл. так, что стрельба из 
нее ведётся только вперёд. 

УСТАНОВКА НЕРУХО-
МА – стрілецька у-ка на літаку, 
коли наведення зброї на ціль 
можливе лише наведенням 
усього літака; зазвичай вста-
новл. так, що стрільба з неї 
ведеться лише вперед. 

УСТАНОВКА ПОЛЕВАЯ 
ГАЗОДОБЫВАЮЩАЯ ВО-
ДОРОДНАЯ – агрегат для 
добывания водорода в полевых 
условиях. 

УСТАНОВКА ПОЛЬОВА 
ГАЗОВИДОБУВНА ВОД-
НЕВА – агрегат для добування 
водню в польових умовах. 

УСТАНОВКА ПУСКО-
ВАЯ – стац. или подвижная у-ка, 
с к-рой осущ. запуск управляе-
мых снарядов (ракет). Подвиж-
ные у.п. оборудуются на спец. 
автомобилях, железнодорожных 
платформах, кораблях или под-
водных лодках. 

УСТАНОВКА ПУСКОВА – 
стац. або рухома у-ка, з якої 
здійсн. запуск керованих сна-
рядів (ракет).  

Рухомі у.п. обладнують на 
спец. автомобілях, залізничних 
платформах, кораблях або під-
водних човнах. 
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УСТАНОВКА СМЕШАН-
НАЯ СИЛОВАЯ – 1. Авиац. 
силовая у-ка, состоящая из двух 
или нескольких двигателей, 
часть к-рых явл. двигателями 
одного типа, часть – др. При-
мером такой у.с.с. явл. силовая 
у-ка, состоящая из ТРД, прямо-
точного возд.-реактивного и жид-
костного ракетного двигателей. 
2. Силовая у-ка самолёта с вер-
тик. взлётом и посадкой, сос-
тоящая из подъёмных, подъём-
но-маршевых и маршевых дви-
гателей. В ней вертик. тяга созда-
ётся подъёмными и подъёмно-
маршевыми двигателями, а го-
ризонт. – подъёмно-маршевы-
ми и маршевыми двигателями. 

УСТАНОВКА ЗМІШАНА 
СИЛОВА – 1. Авіац. силова  
у-ка, що складається з двох або 
декількох двигунів, частина 
яких є двигунами одного типу, 
частина – ін. Прикладом такої 
у.з.с. є силова у-ка, що склада-
ється з ТРД, прямоструминно-
го повітр.-реактивного і рідин-
ного ракетного двигунів. 
2. Силова у-ка літака з вертик. 
зльотом і посадкою, що скла-
дається з підйомних, підйомно-
маршових і маршових двигу-
нів. У ній вертик. тяга створю-
ється підйомними і підйомно-
маршовими двигунами, а гори-
зонт. – підйомно-маршовими і 
маршовими двигунами. 

УСТАНОВКА СОСТАВ-
НАЯ СИЛОВАЯ – часто 
употребляемое название сило-
вой у-ки самолёта с вертик. 
взлётом и посадкой, в к-рой вся 
вертик. тяга или часть её соз-
даётся подъёмными двигателя-
ми. В первом случае у.с.с. сос-
тоит из подъёмных и марше-
вых двигателей, во втором – из 
подъёмных и подъёмно-марше-
вых двигателей. Силовую у-ку, 
состоящую из подъёмных, подъ-
ёмно-маршевых и маршевых 
двигателей, наз. смешанной 
силовой у-кой. 

УСТАНОВКА СКЛАДЕ-
НА СИЛОВА – часто вживана 
назва силової у-ки літака з вер-
тик. зльотом і посадкою, у якій 
вся вертик. тяга або частина її 
створюється підйомними дви-
гунами.  

У першому випадку у.с.с. 
складається з підйомних і мар-
шових двигунів, у др. – з під-
йомних і підйомно-маршових 
двигунів.  

Силову у-ку, що складаєть-
ся з підйомних, підйомно-мар-
шових і маршових двигунів, 
наз. змішаною силовою у-кою. 

УСТАНОВКА ЭЛЕКТРО-
РАКЕТНАЯ СИЛОВАЯ – 
силовая у-ка, основными эле-

УСТАНОВКА ЕЛЕКТРО-
РАКЕТНА СИЛОВА – силова 
у-ка, основними елементами 
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ментами к-рой явл. источник 
электрич. энергии, электрора-
кетный двигатель, система пре-
образования электрич. энергии, 
вырабатываемой источником, в 
электрич. энергию др. рода то-
ка, др. напряжения и т. п., не-
обходимую для работы элект-
роракетного двигателя, а также 
системы хранения рабочего 
тела для этого двигателя. 

якої є джерело електрич. енер-
гії, електроракетний двигун, 
система перетворення елект-
рич. енергії, що виробляється 
джерелом, на електрич. енер-
гію ін. виду струму, ін. напру-
ження тощо, необхідну для 
роботи електроракетного дви-
гуна, а також системи збері-
гання робочого тіла для цього 
двигуна. 

УСТОЙЧИВОСТЬ БОКО-
ВАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ – 
способность самолёта сохранять 
заданное направление полёта со 
свободным или зажатым рулём 
направления при нейтральном 
положении элеронов, или, что то 
же самое, способность самолёта 
самостоятельно устранять возни-
кающие под действием возмуще-
ния боковые движения (крен и 
скольжение). У.б.д. обеспеч. 
взаимосвязанными путевой и 
поперечной устойчивостью (по-
перечная устойчивость зависит 
от восстанавливающего момен-
та крена, возникающего при 
нейтральном положении элеро-
нов только при наличии скольже-
ния). В теории устойчивости, 
кроме у.б.д., отдельно рассмат-
ривается устойчивость боковая 
статич. см. 

СТІЙКІСТЬ БІЧНА ДИ-
НАМІЧНА – здатність літака 
зберігати заданий напрямок 
польоту з вільним або затисне-
ним рулем напрямку за нейт-
рального положення елеронів, 
або, що те саме, здатність літа-
ка самостійно усувати виника-
ючі під дією збурення бічні 
рухи (крен і ковзання).  

С.б.д. забезпеч. взаємо-
пов’язаними дорожньою і по-
перечною стійкістю (поперечна 
стійкість залежить від віднов-
ного моменту крену, що вини-
кає при нейтральному поло-
женні елеронів лише за наяв-
ності ковзання).  

У теорії стійкості, крім 
с.б.д., окремо розглядається 
стійкість бічна статич. див. 

УСТОЙЧИВОСТЬ БОКО-
ВАЯ СТАТИЧЕСКАЯ – спо-
собность самолёта сохранять или 
восстанавливать равновесие ста-

СТІЙКІСТЬ БІЧНА СТА-
ТИЧНА – здатність літака збе-
рігати або відновлювати рівно-
вагу статич. моментів крену і 
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тич. моментов крена и рыска-
ния. Иногда у.б.с. рассматри-
вается как независимая от кре-
на путевая (флюгерная) устой-
чивость. 

рискання. Іноді с.б.с. розгляда-
ється як незалежна від крену 
шляхова (флюгерна) стійкість. 

УСТОЙЧИВОСТЬ ВЕР-
ТОЛЁТА — способность вер-
толёта самостоятельно, без вме-
шательства лётчика, возвращать-
ся к исходному режиму полёта 
(равновесию) после отклоне-
ния от него, вызванного дейст-
вием возмущения. 

СТІЙКІСТЬ ВЕРТОЛЬО-
ТА – здатність вертольота са-
мостійно, без втручання льот-
чика, повертатися до вихідного 
режиму польоту (рівноваги) 
після відхилення від нього, 
спричиненого дією збурення. 

УСТОЙЧИВОСТЬ ДИРИ-
ЖАБЛЯ – способность дири-
жабля после незначительного 
нарушения равновесия воз-
вращаться в исходный режим 
полёта без помощи рулей. Раз-
личают два вида у.д. – статич. 
и динамич. Дирижабль счита-
ется статически устойчивым в 
данном режиме полёта, если 
после нарушения этого режима 
по углу атаки появившиеся не-
уравновешенные моменты стре-
мятся возвратить дирижабль к 
исходному режиму. Дирижабль 
считается динамически устой-
чивым в данном режиме полё-
та, если после возмущения все 
переменные режима убывают 
(затухают) и дирижабль авто-
матически возвращается к сос-
тоянию исходного режима. 

СТІЙКІСТЬ ДИРИЖАБ-
ЛЯ – здатність дирижабля піс-
ля незначного порушення рів-
новаги повертатися у вихідний 
режим польоту без допомоги 
рулів. Розрізняють два види 
с.д. – статич. і динаміч. Дири-
жабль вважається статично 
стійким за даного режиму 
польоту, якщо після порушен-
ня цього режиму за кутом ата-
ки незрівноважені моменти, що 
з’явилися, прагнуть повернути 
дирижабль до вихідного режи-
му. Дирижабль вважається 
динамічно стійким у даному 
режимі польоту, якщо після 
збурення всі змінні режиму 
спадаються (згасають) і дири-
жабль автоматично поверта-
ється до стану вихідного ре-
жиму. 

УСТОЙЧИВОСТЬ САМО-
ЛЁТА (ДИНАМИЧЕСКАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ) – раздел 

СТІЙКІСТЬ ЛІТАКА 
(ДИНАМІЧНА СТІЙКІСТЬ) – 
розділ аеродинаміки, у якому 
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аэродинамики, в к-ром изуча-
ется движение самолёта, пре-
доставленного самому себе, или 
процесс его движения после от-
клонения от исходного устано-
вившегося прямолинейного 
режима полёта, вызванного 
действием возмущения. У.с. изу-
чается как в моторном полёте, 
так и при планировании, с осво-
бождёнными или зажатыми ру-
лями, с учётом действия на само-
лёт неуравновешенных сил и 
моментов, а также моментов 
демпфирования, возникающих в 
процессе возмущённого движе-
ния самолёта. В теории у.с. оп-
ред. х-р волнообразной траекто-
рии возмущённого движения 
самолёта в виде апериодич. или 
колебательного движения, сос-
тоящего из вращения самолёта 
вокруг ц. т. и движения самого 
ц. т. по волнообразной траекто-
рии в пространстве. Основным 
критерием у.с. явл. самопроиз-
вольное уменьшение разности 
между возникшим под действи-
ем возмущения отклонением и 
предшествующим ему движе-
нием самолёта. При этом самолёт 
постепенно приближается к ис-
ходному режиму. Если возму-
щённое движение явл. затуха-
ющим колебательным, то крите-
рием у.с. явл. время затухания 
колебаний или время уменьше-
ния амплитуды колебаний до 0,5 
её первоначальной величины. 

вивчається рух літака, нада-
ного самому собі, або процес 
його руху після відхилення 
від вихідного усталеного 
прямолінійного режиму по-
льоту, спричиненого дією 
збурення.  

С.л. вивчається як у мотор-
ному польоті, так і при плане-
руванні, зі звільненими або 
затисненими рулями, з ураху-
ванням дії на літак незрівнова-
жених сил і моментів, а також 
моментів демпфірування, що 
виникають у процесі збуреного 
руху літака.  

У теорії с.л. визнач. х-р 
хвилеподібної траєкторії збу-
реного руху літака у вигляді 
аперіодич. або коливального 
руху, що полягає в обертанні 
літака навколо ц. в. і руху са-
мого ц. в. за хвилеподібною 
траєкторією в просторі.  

Основним критерієм с.л. є 
довільне зменшення різниці 
між відхиленням, що виникло 
під дією збурення, і попе-
реднім рухом літака.  

При цьому літак поступово 
наближається до початкового 
режиму.  

Якщо збурений рух є згаса-
ючим коливальним, то критері-
єм с.л. є час згасання коливань 
або час зменшення амплітуди 
коливань до 0,5 від її початко-
вої величини.  

 



Російсько-український авіаційний військовий словник 

 518

Критерием неустойчивости дви-
жения самолёта явл. удаление 
его от исходного режима в 
виде дивергентного движения 
см. или возрастающего колеба-
тельного движения. Основной 
задачей изучения у.с. явл. раз-
работка мероприятий, обеспе-
чивающих способность самолё-
та автоматически, без вмеша-
тельства лётчика, сохранять ис-
ходный режим установившегося 
прямолинейного полёта, или, что 
то же самое, автоматически вос-
станавливать его, если он будет 
нарушен действием возмуще-
ния. Самолёт, обладающий 
этим свойством, наз. динами-
чески устойчивым. Мероприя-
тиями по обеспеч. у.с. дос-
тигаются также необходимые 
управляемость и манёврен-
ность самолёта см. 

Критерієм нестійкості руху 
літака є віддалення його від 
вихідного режиму у вигляді 
дивергентного руху див. або 
зростаючого коливального 
руху.  

Основним завданням вив-
чення с.л. є розробка заходів, 
що забезпеч. здатність літака 
автоматично, без втручання 
льотчика, зберігати вихідний 
режим усталеного прямоліній-
ного польоту, або, що те саме, 
автоматично відновлювати 
його, якщо він буде порушений 
дією збурення.  

Літак, що має цю власти-
вість, наз. динамічно стійким. 

Заходами із забезпеч. с.л. 
досягаються також необхідні 
керованість і маневреність лі-
така див. 

УСТОЙЧИВОСТЬ СА-
МОЛЁТА НЕЙТРАЛЬНАЯ – 
способность самолёта, нахо-
дящегося в к.-л. режиме уста-
новившегося движения, легко 
переходить в др. режим также 
установившегося движения (не 
возвращаясь к исходному без 
вмешательства лётчика). 

СТІЙКІСТЬ ЛІТАКА 
НЕЙТРАЛЬНА – здатність 
літака, що перебуває у будь-
якому режимі усталеного руху, 
легко переходити в ін. режим 
також усталеного руху (не по-
вертаючись до вихідного без 
втручання льотчика). 

УСТОЙЧИВОСТЬ СА-
МОЛЁТА ПО ПЕРЕГРУЗКЕ 
ПРОДОЛЬНАЯ СТАТИЧЕС-
КАЯ – способность самолёта 
сохранять заданную перегруз-
ку или противодействовать её 

СТІЙКІСТЬ ЛІТАКА З 
ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ ПО-
ЗДОВЖНЯ СТАТИЧНА – 
здатність літака зберігати зада-
не перевантаження або проти-
діяти його збільшенню при 
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увеличению при изменении 
угла атаки крыла на постоян-
ной скорости полёта. 

зміні кута атаки крила за сталої 
швидкості польоту. 

УСТОЙЧИВОСТЬ САМО-
ЛЁТА ПОПЕРЕЧНАЯ СТА-
ТИЧЕСКАЯ – способность са-
молёта при нейтральном поло-
жении элеронов автоматически 
устранять возникший при сколь-
жении крен, или, что то же 
самое, крениться в сторону, 
противоположную скольжению. 
У.с.п.с. рассматривается сов-
местно с путевой статич. ус-
тойчивостью, т. к. восстанав-
ливающий момент крена при 
нейтральном положении эле-
ронов возникает только в ре-
зультате скольжения самолёта. 

СТІЙКІСТЬ ЛІТАКА 
ПОПЕРЕЧНА СТАТИЧНА – 
здатність літака за нейтрально-
го положення елеронів автома-
тич. усувати крен, що виник 
при ковзанні, або, що те саме, 
кренитися в бік, протилежний 
ковзанню.  

С.л.п.с. розглядається  
спільно зі шляховою статич. 
стійкістю, оскільки відновний 
момент крену за нейтрального 
положення елеронів виникає 
лише в результаті ковзання 
літака. 

УСТОЙЧИВОСТЬ СА-
МОЛЁТА ПО СКОРОСТИ 
ПРОДОЛЬНАЯ СТАТИЧЕС-
КАЯ – способность самолёта 
сохранять заданную скорость 
полёта при перегрузке, соот-
ветств. прямолинейному полёту. 

СТІЙКІСТЬ ЛІТАКА ЗА 
ШВИДКІСТЮ ПОЗДОВЖ-
НЯ СТАТИЧНА – здатність 
літака зберігати задану швид-
кість польоту при переванта-
женні, що відповід. прямолі-
нійному польоту. 

УСТОЙЧИВОСТЬ СА-
МОЛЁТА ПРОДОЛЬНАЯ 
СТАТИЧЕСКАЯ – способность 
самолёта сохранять устойчивое 
равновесие продольных статич. 
моментов в полёте с постоянны-
ми углом атаки и скоростью 
(числом М полёта). Об у.с.п.с. 
судят по диаграмме зависимости 
коэфф. продольного момента 
самолёта от угла атаки крыла или 
коэфф. подъёмной силы. 

СТІЙКІСТЬ ЛІТАКА ПО-
ЗДОВЖНЯ СТАТИЧНА – 
здатність літака зберігати стій-
ку рівновагу поздовжніх ста-
тич. моментів у польоті з пос-
тійним кутом атаки та швидкі-
стю (числом М польоту). Про 
с.л.п.с. судять за діаграмою 
залежності коеф. поздовжнього 
моменту літака від кута атаки 
крила або коеф. піднімальної 
сили. 
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УСТОЙЧИВОСТЬ СА-
МОЛЁТА ПУТЕВАЯ СТА-
ТИЧЕСКАЯ – способность са-
молёта с освобождённым или за-
жатым рулём направления сох-
ранять устойчивое путевое рав-
новесие. У.с.п.с. связана с попе-
речной статич. устойчивостью; 
рассматриваемая изолированно 
от неё, у.с.п.с. наз. флюгерной. 

СТІЙКІСТЬ ЛІТАКА 
ШЛЯХОВА СТАТИЧНА – 
здатність літака зі звільненим 
або затисненим рулем напрям-
ку зберігати стійку шляхову 
рівновагу.  

С.л.ш.с. пов’язана з попе-
речною статич. стійкістю; роз-
глянута ізольовано від неї, 
с.л.ш.с. наз. флюгерною. 

УСТОЙЧИВОСТЬ СА-
МОЛЁТА СТАТИЧЕСКАЯ – 
способность самолёта восста-
навливать нарушенное равно-
весие под действием стабилизи-
рующих (восстанавливающих) 
аэродинамич. моментов. У.с.с. 
рассматривается как необхо-
димое, но недостаточное усло-
вие устойчивости движения са-
молёта. В теории и эксперимен-
тах у.с.с. усл. подраздел. на про-
дольную и боковую (путевую). 

СТІЙКІСТЬ ЛІТАКА 
СТАТИЧНА – здатність літака 
відновлювати порушену рівно-
вагу під дією стабілізувальних 
(відновних) аеродинаміч. мо-
ментів.  

С.л.с. розглядається як не-
обхідна, але недостатня умова 
стійкості руху літака.  

У теорії й експериментах 
с.л.с. ум. поділ. на поздовжню і 
бічну (шляхову). 

УСТОЙЧИВОСТЬ СА-
МОЛЁТА ФЛЮГЕРНАЯ – 
изолированная путевая статич. 
устойчивость самолёта, т. е. спо-
собность самолёта сохранять или 
восстанавливать путевое равно-
весие (равновесие моментов 
рыскания). У.с.ф. обеспеч. ста-
билизирующим моментом вер-
тик. оперения. 

СТІЙКІСТЬ ЛІТАКА 
ФЛЮГЕРНА – ізольована 
шляхова статич. стійкість літа-
ка, тобто здатність літака збе-
рігати або відновлювати шля-
хову рівновагу (рівновагу мо-
ментів рискання).  

С.л.ф. забезпеч. стабілізу-
вальним моментом вертик. 
оперення. 

УСТРОЙСТВА ВЗЛЁТ-
НО-ПОСАДОЧНЫЕ – у-ства 
в ЛА, предназнач. для взлёта, 
посадки и руления, напр., шас-
си см. в сухопутных самолётах, 
поплавки в гидросамолётах. 

ПРИСТРОЇ ЗЛІТНО-
ПОСАДКОВІ – пр-рої в ЛА, 
призначені для зльоту, посадки 
та руління, напр., шасі див. в 
сухопутних літаках, поплавці в 
гідролітаках. 
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УСТРОЙСТВА ВЗРЫВА-
ТЕЛЕЙ ПРЕДОХРАНИ-
ТЕЛЬНЫЕ – приспособл., не 
допускающие возникновения 
начального импульса во взры-
вателе и обеспечивающие безо-
пасность обращения при их хра-
нении, снаряжении бомб и во 
время полёта самолёта с подве-
шенными бомбами. У.в.п. б. ч. 
механич. типа (ветрянки, кол-
пачки, пружины, шарики, чеки, 
вилки, ленты, мембраны, сто-
поры). Имеются также у.в.п., 
действие к-рых основывается на 
пиротехнич. и электрич. принци-
пе. К у.в.п., примен. для снаря-
жения авиац. бомб, относятся так-
же механизмы дальнего взведения.

ПРИСТРОЇ ЗРИВНИКІВ 
ЗАПОБІЖНІ – пр-рої, які не 
допускають виникнення почат-
кового імпульсу у зривнику і 
забезпеч. безпеку поводження 
при їх зберіганні, спорядженні 
бомб і під час польоту літака з 
підвішеними бомбами.  

П.з.з. здебільшого механіч. 
типу (вітрянки, ковпачки, пру-
жини, кульки, чеки, вилки, 
стрічки, мембрани, стопори).  

Є також п.з.з., дія яких 
ґрунтується на піротехніч. і 
електрич. принципі.  

До п.з.з., що застосов. для 
спорядження авіац. бомб, на-
лежать також механізми дале-
кого зведення. 

УСТРОЙСТВА ПУСКО-
ВЫЕ – средства запуска авиац. 
двигателей; подраздел. на аэро-
дромные (автостартеры, акку-
муляторы) и бортовые (возд. 
самопуски, инерционные стар-
теры, бобины). 

ПРИСТРОЇ ПУСКОВІ – 
засоби запуску авіац. двигунів; 
поділ. на аеродромні (авто-
стартери, акумулятори) і бор-
тові (повітр. самопуски, інер-
ційні стартери, бобіни). 

УСТРОЙСТВО ВХОД-
НОЕ – 1. В авиац. двигателе – 
у-ство для подвода воздуха с 
желаемой скоростью к комп-
рессору газотурбинного или к 
камере сгорания бескомпрес-
сорного ВРД и эффект. ис-
польз. кинетич. энергии набе-
гающего возд. потока для сжа-
тия воздуха, поступающего в 
двигатель. Для предотвраще-
ния чрезмерно больших по-
терь, к-рые м. б. при торможе-

ПРИСТРІЙ ВХІДНИЙ – 
1. У авіац. двигуні – пр-рій для 
підведення повітря з бажаною 
швидкістю до компресора газо-
турбінного або до камери зго-
ряння безкомпресорного ПРД і 
ефект. використ. кінетич. 
енергії набіжного повітр. пото-
ку для стиснення повітря, що 
надходить у двигун. Для 
запобігання надмірно великих 
втрат, які м. б. при гальмуванні 
надзвукового повітр. потоку, 
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нии сверхзвукового возд. пото-
ка, у.в., предназнач. для ЛА, 
скорость к-рого прим. в 1,5 раза 
и более превышает скорость 
звука, специально профилирует-
ся. Широко примен. на сверх-
звуковых ЛА у.в. с неподвиж-
ным или регулируемым про-
филированным центральным 
телом, выдвинутым навстречу 
набегающему потоку и имею-
щим форму ступенчатого ко-
нуса. В таком у.в. осущ. сту-
пенчатое торможение сверх-
звукового потока со сравни-
тельно небольшими потерями в 
системе косых скачков уплот-
нения и в замыкающем слабом 
прямом скачке. 2. В компрес-
соре – у-ство, предназнач. для 
обеспеч. поступления воздуха к 
рабочему колесу (рабочим ко-
лёсам) компрессора и заданно-
го поля скоростей и давлений 
возд. потока перед рабочим ко-
лесом одноступенчатого комп-
рессора или перед колесом пер-
вой ступени двух- или многосту-
пенчатого компрессора с наи-
меньшими гидравлич. потерями. 

п.в., признач. для ЛА, швид-
кість якого прибл. в 1,5 раза і 
більше перевищує швидкість 
звуку, спеціально профілю-
ється.  

Широко застосов. на над-
звукових ЛА п.в. з нерухомим 
або регульованим профільо-
ваним центральним тілом, яке 
висунуте назустріч набіжному 
потоку та має форму схід-
частого конуса. У такому п.в. 
здійсн. ступеневе гальмування 
надзвукового потоку з порів-
няно невеликими втратами в 
системі навскісних стрибків 
ущільнення і в замикаючому 
слабкому прямому стрибку. 
2. У компресорі – пр-рій, при-
знач. для забезпеч. надходжен-
ня повітря до робочого колеса 
(робочих коліс) компресора і 
заданого поля швидкостей і 
тисків повітр. потоку перед 
робочим колесом одноступене-
вого компресора або перед 
колесом першого ступеня дво- 
або багатоступеневого компре-
сора з найменшими гідравліч. 
втратами. 

УСТРОЙСТВО ВЫ-
ХЛОПНОЕ (ГТД) – см. Уст-
ройство выходное. 

ПРИСТРІЙ ВИХЛОП-
НИЙ (ГТД) – див. Пристрій 
вихідний. 

УСТРОЙСТВО ВЫХОД-
НОЕ (ГТД) – у-ство, предна-
знач. для отвода газа, выходя-
щего из турбины (форсажной 
камеры) авиац. ГТД за пределы 
ЛА и преобразования части 

ПРИСТРІЙ ВИХІДНИЙ 
(ГТД) – пр-рій, признач. для 
відведення газу, що виходить із 
турбіни (форсажної камери) 
авіац. ГТД за межі ЛА і пере-
творення частини тепловмісту 
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теплосодержания этого газа в 
кинетич. энергию направленного 
движения газа. Основными эле-
ментами у.в. ТРД, не имеющего 
форсажной камеры, и ТВД явл. 
выхлопная труба и реактивное соп-
ло, а в случае необходимости – сое-
диняющая их удлинительная тру-
ба. При наличии у ТРД реверсив-
ного у-ства оно также явл. одним 
из основных элементов у.в. 

цього газу на кінетич. енергію 
спрямованого руху газу.  

Основними елементами п.в. 
ТРД, що не має форсажної ка-
мери, і ТГД є вихлопна труба і 
реактивне сопло, а за потреби – 
подовжувальна труба, що їх 
з’єднує.  

За наявності у ТРД ревер-
сивного пр-рою він також є од-
ним з основних елементів п.в. 

УСТРОЙСТВО ЗАПАЛЬ-
НОЕ – у-ство, непосредственно 
служащее для зажигания топлива 
(горючей смеси) в камере сгора-
ния. У авиац. ГТД и поршневых 
авиац. двигателей лёгкого топли-
ва, а также у нек-рых прямоточ-
ных возд.-реактивных и жидко-
стных ракетных двигателей у.з. 
представ. собой запальную элек-
трич. свечу или у-ство, одним из 
основных элементов к-рого явл. 
запальная свеча. У многих жид-
костных ракетных двигателей и 
ракетных двигателей твёрдого 
топлива, а также у нек-рых пря-
моточных ВРД у.з. представ. 
собой у-ство пиротехнич. типа с 
начальным электрич. запалом. 

ПРИСТРІЙ ЗАПАЛЮ-
ВАЛЬНИЙ – пр-рій, який без-
посередньо слугує для запалю-
вання палива (горючої суміші) в 
камері згоряння. У авіац. ГТД і 
поршневих авіац. двигунів 
легкого палива, а також у де-
яких прямоструминних повітр.-
реактивних та рідинних ракет-
них двигунів п.з. є запальною 
електрич. свічкою або пр-роєм, 
одним з основних елементів 
якого є запальна свічка. У ба-
гатьох рідинних ракетних дви-
гунів і ракетних двигунів твер-
дого палива, а також у деяких 
прямоструминних ПРД п.з. є 
пр-роєм піротехніч. типу з по-
чатковим електрич. запалом. 

УСТРОЙСТВО ИСПА-
РИТЕЛЬНОЕ – см. Камера 
сгорания испарительная. 

ПРИСТРІЙ ВИПАРНИЙ – 
див. Камера згоряння випар-
на. 

УСТРОЙСТВО ПРОТИ-
ВОПОМПАЖНОЕ – у-ство, 
предназнач. для устранения пом-
пажа компрессора или входного 
диффузора (поворотные лопатки, 
система перепуска воздуха и др.).

ПРИСТРІЙ ПРОТИПОМ-
ПАЖНИЙ – пр-рій, признач. 
для усунення помпажу компре-
сора або вхідного дифузора 
(поворотні лопатки, система 
перепуску повітря тощо). 
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УСТРОЙСТВО РЕВЕР-
СИВНОЕ (ТРД) – у-ство, 
к-рое позволяет повернуть га-
зовый поток после турбины в 
направлении, противополож-
ном обычному, т. е. по направ-
лению движения самолёта для 
создания отрицательной тяги 
двигателя, вызывающей тор-
можение самолёта в полёте или 
при пробеге после посадки. 
Современные у.р. позволяют 
получать отрицательную тягу, 
равную по абс. величине 50 % 
и более положительной тяги 
двигателя на макс. режиме его 
работы. 

ПРИСТРІЙ РЕВЕРСИВ-
НИЙ (ТРД) – пр-рій, який до-
зволяє повернути газовий потік 
після турбіни в напрямі, про-
тилежному звичайному, тобто 
за напрямом руху літака для 
створення негативної тяги дви-
гуна, що спричиняє гальмуван-
ня літака в польоті або при 
пробігу після посадки.  

Сучасні п.р. дозволяють 
отримувати негативну тягу, що 
дорівнює за абс. величиною  
50 % і більша позитивної тяги 
двигуна на макс. режимі його 
роботи. 

УСТРОЙСТВО САМО-
ЛЁТНОЕ ПЕРЕГОВОРНОЕ – 
телефонное у-ство, с помощью 
к-рого члены экипажа самолёта 
ведут переговоры между собой 
во время полёта. 

ПРИСТРІЙ ЛІТАКОВИЙ 
ПЕРЕГОВОРНИЙ – телефон-
ний пр-рій, за допомогою якого 
члени екіпажу літака ведуть 
переговори між собою під час 
польоту. 

УТИЛИЗАЦИЯ ВООРУ-
ЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ ТЕХ-
НИКИ – переработка воору-
жения и военной техники с 
примен. спец. оборудования и 
технологий. 

УТИЛІЗАЦІЯ ОЗБРО-
ЄННЯ І ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХ-
НІКИ – переробка озброєння 
та військової техніки із засто-
сув. спец. обладнання і техно-
логій.  

УТОЛЩЕНИЕ БОРДЮР-
НОЕ – см. Бордюрное утол-
щение. 

СТОВЩЕННЯ БОРДЮР-
НЕ – див. Бордюрне стов-
щення. 

УТОМЛЕНИЕ ЛЁТНОЕ – 
вид утомления, вызываемый 
лётной деятельностью. У.л. 
может наблюдаться в результа-
те полёта и подготовки к полё-
ту (основные факторы), физич. 

ВТОМА ЛЬОТНА – вид 
втоми, спричиненої льотною 
діяльністю.  

В.л. може спостерігатися в 
результаті польоту та підготов-
ки до польоту (основні чинни-
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и умственных нагрузок (до-
полнительные факторы), недо-
сыпания, плохого питания, 
кислородн. голодания, дейст-
вия перегрузок и т. п. (способ-
ствующие факторы). После у.л. 
может наступить переутомле-
ние, к-рое усл. подраздел. на 
начинающееся, легко выра-
женное и тяжёлое. 

ки), фізич. і розумових наван-
тажень (додаткові фактори), 
недосипання, поганого харчу-
вання, киснев. голодування, дії 
перевантажень і т. д. (сприят-
ливі фактори).  

Після в.л. може настати пе-
ревтома, яку ум. поділ. на по-
чаткову, легко виражену та 
важку. 

УЧАСТОК ВПП УШИ-
РЕННЫЙ – увеличенной шири-
ны участок ВПП, предназнач. 
для обеспечения безопасности 
при развороте возд. судна. 

ДІЛЯНКА ЗПС РОЗШИ-
РЕНА – збільшеної ширини 
ділянка ЗПС, признач. для 
убезпечення розвороту повітр. 
судна. 

УЧЕНИЕ АВИАЦИОН-
НОЕ – один из способов бое-
вой подготовки авиац. объеди-
нений, соединений, частей, их 
штабов и органов тыла. У.а. по 
масштабу м. б. тактич., операт. 
и стратегич.; по форме прове-
дения – лётно-тактич., команд-
но-штабным и штабным; по 
числу участников – односто-
ронним и двусторонним, к-рое 
м. б. одноступенчатым, двухсту-
пенчатым и многоступенчатым. 

НАВЧАННЯ АВІАЦІЙНЕ – 
один зі способів бойової підго-
товки авіац. об’єднань, з’єд-
нань, частин, їх штабів та орга-
нів тилу. Н.а. за масштабом м. 
б. тактич., операт. і стратегіч.; 
за формою проведення – льот-
но-тактичним, командно-штаб-
ним і штабним; за к-стю учас-
ників – одностороннім і двосто-
роннім, яке м. б. одноступене-
вим, двоступеневим і багато-
ступеневим. 

УЧЕНИЕ КОМАНДНО-
ШТАБНОЕ – один из основ-
ных методов подготовки коман-
диров и штабов по организации и 
управлению боевыми действия-
ми авиации в условиях, приб-
лижённых к боевой обстанов-
ке. У.к.-ш. м. б. односторонни-
ми и двусторонними, а в зави-
симости от степени привлече-

НАВЧАННЯ КОМАНД-
НО-ШТАБНЕ – один з основ-
них методів підготовки коман-
дирів і штабів з організації та 
керування бойовими діями 
авіації в умовах, наближених 
до бойової обстановки. Н.к.-ш. 
м. б. односторонніми і двосто-
ронніми, а залежно від ступеня 
залучення штабів – одноступе-



Російсько-український авіаційний військовий словник 

 526

ния штабов – одноступенчатыми, 
двухступенчатыми и трёхсту-
пенчатыми. У.к.-ш. могут про-
вод. в штабах и на местности. 

невими, двоступеневими і три-
ступеневими. Н.к.-ш. можуть 
проводитися в штабах і на міс-
цевості. 

УЧЕНИЕ ЛЁТНО-ТАК-
ТИЧЕСКОЕ – высшая форма 
тактич. подготовки личного 
состава авиац. подразделений и 
частей. При у.л.-т. проводятся 
полёты в условиях, прибли-
жённых к боевой обстановке, с 
целью отработки или исследо-
вания вопросов тактики родов 
авиации, эффект. примен. ново-
го оружия, спец. средств и др. 

НАВЧАННЯ ЛЬОТНО-
ТАКТИЧНЕ – вища форма 
тактич. підготовки особового 
складу авіац. підрозділів і час-
тин. При н.л.-т. проводяться 
польоти в умовах, наближених 
до бойової обстановки, для 
відпрацювання чи дослідження 
питань тактики родів авіації, 
ефект. застосув. нової зброї, 
спец. засобів та ін. 

УЧЁТ ПОНУМЕРНОЙ – 
учёт численности и состояния 
авиац. техники в частях, соеди-
нениях, учреждениях и заведе-
ниях ВС, к-рый ведётся по но-
мерам самолётов, вертолётов, 
планёров и авиац. двигателей. 
У.п. распоряжением командо-
вания м. б. установл. и на др. 
образцы авиац. техники. 

ОБЛІК ПОНУМЕРНИЙ – 
облік чисельності і стану авіац. 
техніки у частинах, з’єднаннях, 
установах та закладах ПС, який 
ведеться за номерами літаків, 
вертольотів, планерів та авіац. 
двигунів.  

О.п. розпорядженням ко-
мандування м. б. встановл. і на 
ін. зразки авіац. техніки. 
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Ф 
 

ФАЗЫ ГАЗОРАСПРЕДЕ-
ЛЕНИЯ – моменты открытия и 
закрытия впускных и выпуск-
ных органов (клапанов, окон) 
поршневого двигателя внут-
реннего сгорания. Ф.г. авиац. 
поршневого двигателя обычно 
выражаются в углах поворота 
коленчатого вала и отмечаются 
по отношению к начальным 
или конечным моментам соот-
ветств. тактов. 

ФАЗИ ГАЗОРОЗПОДІЛУ – 
моменти закриття і відкриття 
впускних та випускних органів 
(клапанів, вікон) поршневого 
двигуна внутрішнього згоряння.  

Ф.г. авіац. поршневого дви-
гуна зазвичай виражаються в 
кутах повороту колінчастого 
вала і відзначаються щодо по-
чаткових або кінцевих моментів 
відповід. тактів. 

ФАКЕЛ ТОПЛИВА – со-
вокупность капель (частиц) 
распыляемого топлива, обра-
зующаяся после выхода топли-
ва из сопла форсунки. 

ФАКЕЛ ПАЛИВА – сукуп-
ність крапель (частинок) розпи-
лювального палива, що утворю-
ється при виході палива із сопла 
форсунки. 

ФАКЕЛ ТОПЛИВА ПРО-
МЕЖУТОЧНЫЙ – факел пла-
мени, создаваемый с помощью 
предкамеры и использ. для 
воспламенения топлива в ос-
новной камере сгорания. 

ФАКЕЛ ПАЛИВА ПРО-
МІЖНИЙ – факел палива, який 
створюється за допомогою пе-
редкамери і використ. в основ-
ній камері згоряння. 

ФАКТОР ДИАПАЗОНА 
СКОРОСТЕЙ – отношение 
макс. коэфф. подъёмной силы 
крыла к коэфф. лобового сопро-
тивления крыла, соответств. углу 
атаки в полёте с макс. скоростью. 

ФАКТОР ДІАПАЗОНУ 
ШВИДКОСТЕЙ – відношення 
макс. коеф. піднімальної сили 
крила до коеф. лобового опору, 
який відповідає куту атаки в 
польоті з макс. швидкістю. 

ФАКТОР РЕГУЛИРУЮ-
ЩИЙ – фактор, за счёт к-рого 
осущ. воздействие на процесс, 
протекающий в регулируемом 
объекте, с целью поддержания 
заданной величины регулируе-

ФАКТОР РЕГУЛЮВАЛЬ-
НИЙ – фактор, за рахунок якого 
здійсн. вплив на процес, що про-
тікає в регульованому об’єкті, 
для підтримки заданої величини 
регульованого параметра.  
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мого параметра. Напр., у ТРД 
при регулировании числа обо-
ротов регулирующим фактором 
явл. подача топлива. 

Напр., в ТРД під час регулю-
вання к-сті обертів регулюваль-
ним фактором є подача палива. 

ФАРА ПОСАДОЧНАЯ – 
сильный электрич. источник 
света на самолёте для освеще-
ния пространства впереди са-
молёта при посадке ночью. 

ФАРА ПОСАДКОВА –  
сильне електрич. джерело світла 
на літаку для освітлення просто-
ру попереду літака при посадці 
вночі. 

ФЕДИНГ, -а, м. – явление, 
наблюдаемое при приёме ко-
ротких радиоволн и заклю-
чающееся в беспорядочных 
кратковременных изменениях 
силы принимаемых сигналов. 

ФЕДІНГ, -у, ч. – явище, яке 
спостерігається при прийомі 
коротких радіохвиль і полягає в 
безладних короткочасних змінах 
сили приймальних сигналів. 

ФИЗИОЛОГИЯ АВИА-
ЦИОННАЯ (ФИЗИОЛОГИЯ 
ЛЁТНОГО ТРУДА) – см. 
Авиационная физиология. 

ФІЗІОЛОГІЯ АВІАЦІЙНА 
(ФІЗІОЛОГІЯ ЛЬОТНОЇ 
ПРАЦІ) – див. Авіаційна фізіо-
логія. 

ФИКСАТОР, -а, м. – при-
способл. для временного зак-
репления (фиксации) отдель-
ных элементов или деталей 
машин в заданном положении 
при сборке и ремонте. Выполн. 
в виде штырей, защёлок и разъ-
ёмных замков. 

ФІКСАТОР, -а, ч. – пр-рій 
для тимчасового закріплення 
(фіксації) окремих елементів або 
деталей машин у заданому по-
ложенні під час складання та 
ремонту.  

Викон. у вигляді штирів, за-
щіпок і рознімних замків. 

ФИКСИРОВАНИЕ, -я, с. – 
один из этапов негативного 
(позитивного) процесса, состоя-
щий в переводе невосстанов-
ленного при проявлении бро-
мистого серебра в раствори-
мую комплексную соль; произ-
вод. путём купания аэрофильма 
(негатива или позитива) в раст-
воре тиосульфата натрия (фик-
саже). При ф. происходит ос-
ветление негатива. 

ФІКСУВАННЯ, -я, с. – один 
з етапів негативного (позитивно-
го) процесу, що передбач. пере-
ведення невідновленого при 
проявленні бромистого срібла у 
розчинну комплексну сіль; 
здійсн. шляхом купання аеро-
фільму (негатива чи позитива) у 
розчині тіосульфату натрію  
(фіксажу).  

Під час ф. відбувається ос-
вітлення негатива. 
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ФИЛЬТР, -а, м. – у-ство 
для очистки рабочих жидкос-
тей или воздуха от твёрдых ме-
ханич. частиц и др. загрязнений 
путём пропускания жидкости или 
воздуха через неподвижные 
фильтрующие элементы. Очист-
ка жидкостей м. б. произведена 
также центрифугированием и се-
парированием. В авиации примен. 
масляные, топливные и возд. ф. 

ФІЛЬТР, -а, ч. – пр-рій для 
очищення робочих рідин або 
повітря від твердих механіч. 
часток і ін. забруднень шляхом 
пропускання рідини або повітря 
через нерухомі фільтрувальні 
елементи. Очищення рідин м. б. 
виконане також центрифугуван-
ням і сепаруванням. В авіації 
застосов. масляні, паливні та 
повітр. ф. 

ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ – 
агрегат для очистки от пыли 
воздуха, поступающего в авиац. 
двигатель. Сущ. два типа ф.в.: со 
смачиваемой маслом фильтру-
ющей поверхностью и сухие 
фильтры, где фильтрующим 
элементом служит частая сетка, 
ткань фетровая или частые 
перегородки. 

ФІЛЬТР ПОВІТРЯНИЙ – 
агрегат для очищення від пилу 
повітря, що надходить до авіац. 
двигуна. Існ. два типи ф.п.: зі 
змочуваною маслом фільтру-
вальною поверхнею і сухі фільт-
ри, у яких фільтрувальним еле-
ментом слугує густа сітка, фет-
рова тканина або густі перего-
родки. 

ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ – 
фильтр для очистки масла от 
различных примесей в виде 
продуктов истирания (износа) 
металлич. частей, продуктов 
разложения масла, пыли и др. 
примесей. Для обслуж. авиац. 
двигателей примен. ф.м., вхо-
дящие во внутреннюю масля-
ную систему авиац. двигателя и 
во внешнюю масляную систе-
му самолёта. Во внутренней 
системе примен. ф.м. высокого 
давления тонкой очистки, рас-
полагаемые за нагнетающим 
насосом. Фильтры высокого 
давления бывают металлич. 

ФІЛЬТР МАСЛЯНИЙ – 
фільтр для очищення масла від 
різних домішок у вигляді проду-
ктів стирання (спрацювання) 
металев. частин, продуктів роз-
кладу масла, пилу та ін. домі-
шок. Для обслугов. авіац. двигу-
нів застосов. ф.м., що входять до 
внутрішньої масляної системи 
авіац. двигуна і зовнішньої мас-
ляної системи літака. У внутріш-
ній системі використ. ф.м. висо-
кого тиску тонкого очищення, 
що розміщ. за нагнітальним на-
сосом.  

Фільтри високого тиску бу-
вають металеві (сітки з к-стю 
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(сетки с числом ячеек 1000–
1500 на 1 см², металлич. плас-
тины), фетровые и картонные. 
Т. к. такие фильтры быстро 
забиваются, то для предотвра-
щения повышения давления они 
снабжаются редукц. клапанами, 
через к-рые масло перепускает-
ся в обход фильтров. В связи с 
этим дополнительно устанавл. 
более редкие ф.м. низкого дав-
ления. Во внешней масляной 
системе устанавл. только сет-
чатые ф.м. низкого давления с 
400–700 ячейками на 1 см². 

отворів 1000–1500 на 1 см², ме-
талев. пластини), фетрові та 
картонні. Оскільки такі фільтри 
швидко забиваються, то для 
запобігання підвищенню тиску 
вони забезпеч. редукц. клапана-
ми, через які масло перепуска-
ється в обхід фільтрів.  

Для цього додатково вста-
новл. більш рідкі ф.м. низького 
тиску.  

У зовнішній масляній системі 
встановл. лише сітчасті ф.м. 
низького тиску з 400–700 отво-
рами на 1 см². 

ФИЛЬТРАЦИЯ ТОПЛИ-
ВА – процесс отделения от 
топлива механич. примесей 
(твёрдых частиц) путём про-
пускания загрязнённого топли-
ва через пористую среду (ткань, 
бумагу, глину, уголь и т. п.). 

ФІЛЬТРАЦІЯ ПАЛИВА – 
процес відділення від палива 
механіч. домішок (твердих час-
тинок) шляхом пропускання 
забрудненого палива через по-
ристе середовище (тканину, па-
пір, глину, вугілля і т. ін.).  

ФИНАНСОВОЕ ОБЕС-
ПЕЧЕНИЕ ВОЙСК – комп-
лекс мероприятий, к-рые орга-
низуются и осущ. с целью свое-
временного и полного удовлет-
ворения потребностей войск 
(сил) в финансовых средствах. 

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕ-
ЧЕННЯ ВІЙСЬК – комплекс 
заходів, які організовуються та 
здійсн. для своєчасного та пов-
ного задоволення потреб військ 
(сил) у коштах. 

ФИТИНГИ АВИАЦИОН-
НЫЕ – 1. Соединительные эле-
менты трубопроводов, обеспе-
чивающие путём свинчивания 
разборные герметич. соединения 
труб. К ф.а. относятся ниппеля, 
накидные гайки, переходники, 
проходники, тройники (для сое-
динения концов трёх труб), кре-

ФІТИНГИ АВІАЦІЙНІ – 
1. З’єднувальні елементи трубо-
проводів, що забезпеч. шляхом 
згвинчування розбірні герме-
тичні з’єднання труб.  

До ф.а. відносять ніпелі, на-
кидні гайки, перехідники, про-
хідники, трійники (для з’єднан-
ня кінців трьох труб), хрестови-
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стовины (для соединения кон-
цов четырёх труб) и их комби-
нации. 2. Детали для стыковки 
концов стрингеров, лонжеро-
нов и др. силовых элементов 
каркаса самолёта. 

ни (для з’єднання кінців чо-
тирьох труб) і їх комбінації.  

2. Деталі для стикування  
кінців стрингерів, лонжеронів та 
ін. силових елементів каркаса 
літака. 

ФЛАНГОВЫЙ УДАР – 
разновидность удара, наноси-
мого по флангу операт. пост-
роения (боевого порядка) про-
тивника с последующим выхо-
дом в тыл его главной группи-
ровки. 

ФЛАНГОВИЙ УДАР – різ-
новид удару, який завдається по 
флангу операт. побудови (бойо-
вого порядку) противника з нас-
тупним виходом у тил його го-
ловного угруповання. 

ФЛАТТЕР, -а, м., ФЛЯТ-
ТЕР – незатухающие упругие 
колебания частей самолёта, гл. 
обр. крыла в полёте, возникаю-
щие при достижении нек-рой 
скорости, зависящей от хар-тик 
данного самолёта. Причиной ф. 
обычно явл. несовпадение цен-
тров жёсткости с центром дав-
ления и недостаточная жёст-
кость конструкции крыла. Ф. 
наз. также самоколебаниями. 

ФЛАТЕР, -а, ч., ФЛЯТЕР – 
незгасаючі пружні коливання 
частин літака, переважно крила 
у польоті, що виникають при 
досягненні деякої швидкості, яка 
залежить від хар-тик цього літа-
ка. Причиною ф. зазвичай є не-
збіг центрів жорсткості з цент-
ром тиску і недостатня жорст-
кість конструкції крила.  

Ф. наз. також самоколиван-
нями.  

ФЛЕТТНЕР, -а, м. – см. 
Сервокомпенсация.  

ФЛЕТНЕР, -а, ч. – див. Сер-
вокомпенсація. 

ФЛОТ ВОЗДУШНЫЙ – 
название ВС государства или 
высших авиац. операт. объеди-
нений в отдельных странах. 

ФЛОТ ПОВІТРЯНИЙ –  
назва ПС держави або вищих 
авіац. операт. об’єднань в окре-
мих країнах. 

ФЛОТ ГРАЖДАНСКИЙ 
ВОЗДУШНЫЙ – государст-
венная организация, ведающая 
строительством и эксплуатаци-
ей ГВФ. Ф.г.в. использ. для 
след. целей: возд. транспорта, 
обслуж. различных отраслей 

ФЛОТ ЦИВІЛЬНИЙ ПО-
ВІТРЯНИЙ – державна органі-
зація, що керує будівництвом і 
експлуатацією ЦПФ.  

Ф.ц.п. використ. для таких 
цілей: повітр. транспорту, об-
слугов. різних галузей народно-
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народного хозяйства, аэрофо-
тосъёмки местности в геодезич. 
и картографич. целях, а также 
для медико-санитарной службы, 
культурно-просветительных и 
спортивных мероприятий. 

го господарства, аерофотозйом-
ки місцевості в геодезич. і кар-
тографіч. цілях, а також для 
медико-санітарної служби, 
культурно-освітніх і спортив-
них заходів. 

ФОКУС АЭРОДИНАМИ-
ЧЕСКИЙ – точка профиля 
крыла или самолёта, относи-
тельно к-рой (при симметрич-
ной обдувке) момент аэроди-
намич. сил имеет постоянную 
величину, не зависящую от 
угла атаки, или точка приложе-
ния прироста подъёмной силы, 
вызванного увеличением или 
уменьшением угла атаки (в пре-
делах лётных углов атаки). 
Положение ф.а. крыла любой 
формы зависит от вида крыла в 
плане и от распределения аэро-
динамич. нагрузки вдоль раз-
маха крыла. У стреловидных 
крыльев положение ф.а., кроме 
того, опред. сужением крыла и 
углом стреловидности. 

ФОКУС АЕРОДИНАМІЧ-
НИЙ – точка профілю крила або 
літака, відносно якої (за симет-
ричної обдувки) момент аероди-
наміч. сил має сталу величину, 
яка не залежить від кута атаки, 
або точка прикладання приросту 
піднімальної сили, викликаного 
збільшенням або зменшенням 
кута атаки (у межах льотних 
кутів атаки).  

Положення ф.а. крила будь-
якої форми залежить від виду 
крила в плані і від розподілу 
аеродинаміч. навантаження 
вздовж розмаху крила.  

У стрілоподібних крил поло-
ження ф.а., крім того, визнач. 
звуженням крила і кутом стріло-
подібності. 

ФОКУС КРЫЛА – точка 
внутри крыла, относительно 
к-рой аэродинамич. момент 
продольной устойчивости не 
зависит от угла атаки. 

ФОКУС КРИЛА – точка в 
середині крила, відносно якої 
аеродинаміч. момент поздовж-
ньої стійкості не залежить від 
кута атаки. 

ФОКУС ПРОФИЛЯ КРЫ-
ЛА – точка внутри профиля 
крыла, относительно к-рой 
момент продольной устойчи-
вости не зависит от угла атаки, 
сохраняя для данного профиля 
постоянное значение. 

ФОКУС ПРОФІЛЯ КРИ-
ЛА – точка всередині профілю 
крила, відносно якої момент 
поздовжньої стійкості не зале-
жить від кута атаки, зберігаючи 
для цього профілю стале зна-
чення. 
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ФОНАРЬ КАБИНЫ ЛЁТ-
ЧИКА – прозрачная, б. ч. вы-
ступающая за линию общего 
обвода часть фюзеляжа (или 
лодки), служащая для обзора. 

ЛІХТАР КАБІНИ ЛЬОТ-
ЧИКА – прозора частина фюзе-
ляжу (чи човна), що виступає за 
лінію загального обводу і слугує 
для огляду.  

ФОНАРЬ СБРАСЫВАЕ-
МЫЙ – подвижная часть фо-
наря кабины лётчика, оборуд. 
приспособл. для принудитель-
ного сбрасывания с самолёта. 

ЛІХТАР СКИДАЛЬНИЙ – 
рухома частина ліхтаря кабіни 
пілота, облад. пристосув. для 
примусового скидання з літака. 

ФОНАРЬ СДВИЖНОЙ – 
подвижная часть фонаря каби-
ны лётчика, сдвигающаяся на-
зад на роликах по направляю-
щим на фюзеляже. 

ЛІХТАР ЗСУВНИЙ – рухо-
ма частина ліхтаря кабіни піло-
та, що зсувається назад на роли-
ках по напрямних на фюзеляжі. 

ФОРМА ОБЪЕКТА – де-
маскирующий признак, харак-
теризующий наружные очерта-
ния и контур объекта. Всякий 
объект опознаётся прежде все-
го по своей форме. Зная ф.о., 
легко определить его по изоб-
ражению на аэроснимке. 

ФОРМА ОБ’ЄКТА – демас-
куюча ознака, що хар-зує зов-
нішні обриси і контур об’єкта. 
Будь-який об’єкт розпізнається 
передусім за своєю формою. 
Знаючи ф.о., легко визначити 
його за зображенням на аеро-
знімку. 

ФОРМА ТЕЛА ОБТЕ-
КАЕМАЯ – форма тела с наи-
меньшим коэфф. лобового со-
противления. 

ФОРМА ТІЛА ОБТІЧНА – 
форма тіла з найменшим коеф. 
лобового опору. 

ФОРМЫ ВОЕННЫХ 
ДЕЙСТВИЙ – организованное 
примен. сил и средств для вы-
полнения поставленных боевых 
задач частями, соединениями, 
объединениями всех видов 
вооружённых сил на земле, в 
воздухе и на море. В зависимо-
сти от масштаба вооружённой 
борьбы, её цели, задач, сил и 
средств, к-рые примен., воен-

ФОРМИ ВОЄННИХ ДІЙ – 
організоване застосув. сил і за-
собів для виконання поставле-
них бойових завдань частинами, 
з’єднаннями, об’єднаннями всіх 
видів ЗС на землі, у повітрі та на 
морі.  

Залежно від масштабу 
збройної боротьби, її мети, 
завдань, сил і засобів, які за-
стосов., воєнні дії ведуться у 
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ные действия ведутся в формах 
боя, удара, битвы, операции 
операт. объединения, операции 
стратегич. объединения. 

формах бою, удару, битви, 
операції операт. об’єднання, 
операції стратегіч. об’єднання. 

ФОРМЫ ОПЕРАТИВНО-
ГО МАНЁВРА – способы раз-
грома группировок противника 
в наступательных операциях 
(фронтальный удар на одном 
или нескольких направлениях; 
операт. обход или охват груп-
пировки противника; удары по 
направлениям, к-рые сходятся, 
с целью окружения и уничто-
жения крупной группировки 
противника и т.д.). 

ФОРМИ ОПЕРАТИВНОГО 
МАНЕВРУ – способи розгрому 
угруповань противника у насту-
пальних операціях (фронтальний 
удар на одному або декількох 
напрямах; операт. обхід або об-
хват угруповання противника; 
удари по напрямах, які сходять-
ся, для оточення і знищення 
великого угруповання против-
ника тощо). 

ФОРКАМЕРА – см. Пред-
камера. 

ФОРКАМЕРА – див. Пе-
редкамера. 

ФОРМУЛА ВЕРОЯТНО-
СТИ ПОРАЖЕНИЯ ЦЕЛИ 
КОЛМОГОРОВА – формула 
для расчёта вероятности пора-
жения цели при стрельбе (бом-
бометании), предложенная акаде-
миком А. Н. Колмогоровым. 

ФОРМУЛА ЙМОВІРНОС-
ТІ ВЛУЧЕННЯ В ЦІЛЬ КОЛ-
МОГОРОВА – формула для 
розрахунку ймовірності влучен-
ня в ціль при стрільбі (бомбоме-
танні), запропонована академі-
ком А. М. Колмогоровим. 

ФОРМУЛА ЖАКОБ ДЕ 
МАРРА – эмпирическая фор-
мула для опред. толщины бро-
ни, пробиваемой бомбой.  

ФОРМУЛА ЖАКОБ ДЕ 
МАРРА – емпірична формула 
для визнач. товщини броні, що 
пробивається бомбою. 

ФОРМУЛА ЦИОЛКОВС-
КОГО – формула для опред. 
наибольшей достижимой ско-
рости полёта ЛА без сопротив-
ления воздуха при реактивной 
тяге двигателя с учётом изме-
нения массы ЛА. 

ФОРМУЛА ЦІОЛКОВ-
СЬКОГО – формула для визнач. 
найбільшої досяжної швидкості 
польоту ЛА без опору повітря 
при реактивній тязі двигуна з 
урахуванням зміни маси ЛА. 

ФОРМУЛЯР, -а, м. – тех-
нич. документ полномерной 
технич. документации. Ф. явл. 

ФОРМУЛЯР, -а, ч. – техніч. 
документ повномірної техніч. 
документації. Ф. є основним 
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основным документом, в к-ром 
учитываются наработка (налёт) 
самолёта и авиац. двигателя и все 
работы, выполненные при их 
технич. эксплуатации. Ф. само-
лёта издаётся отдельными кни-
гами (частями) по видам обору-
дования и авиац. вооружения. 

документом, у якому врахову-
ються напрацювання (наліт) 
літака і авіац. двигуна і всі робо-
ти, викон. при їх техніч. експлу-
атації. Ф. літака видається окре-
мими книгами (частинами) з 
видів устаткування і авіац. 
озброєння. 

ФОРМУЛЯР САМОЛЁТА – 
документ на самолёт, куда за-
носятся все работы по обслуж. 
согласно регламенту, кол-во и 
х-р ремонтов, продолжитель-
ность работы самолёта и др. 
сведения. 

ФОРМУЛЯР ЛІТАКА – до-
кумент на літак, до якого зано-
сять всі роботи з обслугов. згід-
но з регламентом, к-сть і х-р 
ремонтів, тривалість роботи 
літака та ін. відомості. 

ФОРСАЖ – см. Форсирова-
ние авиационного двигателя. 

ФОРСАЖ – див. Форсуван-
ня авіаційного двигуна. 

ФОРСИРОВАНИЕ АВИА-
ЦИОННОГО ДВИГАТЕЛЯ – 
кратковременное повышение мощ-
ности или тяги авиац. двигателя 
по сравнению с её значением на 
номинальном режиме работы дви-
гателя, примен. для улучшения 
взлётных свойств самолёта, его 
скороподъёмности и увеличения 
макс. горизонт. скорости. Ф.а.д. 
осущ. различными способами, в 
частности повышением числа 
оборотов и давления наддува у 
авиац. поршневых двигателей и 
повышением т-ры газа перед 
турбиной, дополнительным сжи-
ганием топлива за турбиной и 
впрыском легкоиспаряющейся 
жидкости, напр., воды или водо-
спиртовой смеси, в компрессор 
или камеру сгорания у авиац. 

ФОРСУВАННЯ АВІАЦІЙ-
НОГО ДВИГУНА – коротко-
часне підвищення потужності 
або тяги авіац. двигуна порів-
няно з її значенням на номі-
нальному режимі роботи дви-
гуна, що застосов. для покра-
щання злітних властивостей 
літака, його швидкопідйомнос-
ті та збільшення макс. гори-
зонт. швидкості. 

Ф.а.д. здійсн. різними спосо-
бами, зокрема підвищенням  
к-сті обертів і тиску наддування 
в авіац. поршневих двигунах і 
підвищенням згоряння палива за 
турбіною та впорскуванням лег-
ковипаровної рідини, напр., води 
чи водоспиртової суміші, в ком-
пресор або камеру згоряння в 
авіац. ГТД.  
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ГТД. Последние два вида ф.а.д. 
наз. также форсажем. 

Останні два види ф.а.д. наз. 
також форсажем. 

ФОРСУНКА, -и, ж. – см. 
Форсунка топливная. 

ФОРСУНКА, -и, ж. – див. 
Форсунка паливна. 

ФОРСУНКА ВИХРЕВАЯ – 
см. Форсунка центробежная. 

ФОРСУНКА ВИХРОВА – 
див. Форсунка відцентрова. 

ФОРСУНКА ДВУХСОП-
ЛОВАЯ – автоматич. регули-
руемая центробежная форсун-
ка, состоящая из двух концен-
трично располож. нерегулиру-
емых форсунок. Вспомогатель-
ная (внутренняя) форсунка с 
соплом малого диаметра всту-
пает в работу при очень малом 
давлении топлива перед фор-
сункой. Основная (наружная) 
форсунка, имеющая сопло боль-
шого диаметра, вступает в ра-
боту лишь при нек-ром опреде-
лённом давлении топлива пе-
ред форсункой, равном прим. 
10–15 кг/см2. На режимах рабо-
ты двигателя с большим расхо-
дом топлива обе форсунки ра-
ботают совместно. На режимах 
работы двигателя с малым рас-
ходом топлива работает только 
вспомогательная форсунка, обес-
печивающая достаточно хоро-
шее распыливание топлива на 
этих режимах. Ф.д. широко 
примен. в основных камерах 
сгорания авиац. ГТД. 

ФОРСУНКА ДВОСОПЛО-
ВА – автоматич. регульована 
відцентрова форсунка, що скла-
дається з двох концентрично 
розташов. нерегульованих фор-
сунок.  

Допоміжна (внутрішня) фор-
сунка з соплом малого діаметра 
вступає в роботу за дуже малого 
тиску палива перед форсункою. 

Основна (зовнішня) форсун-
ка, що має сопло великого діа-
метра, вступає в роботу лише за 
деякого певного тиску палива 
перед форсункою, що дорівнює 
прибл. 10–15 кг/см2.  

На режимах роботи двигуна з 
великою витратою палива обид-
ві форсунки працюють спільно. 

На режимах роботи двигуна з 
малою витратою палива працює 
лише допоміжна форсунка, що 
забезпеч. достатнє розпиляння 
палива на цих режимах.  

Ф.д. широко застосов. в ос-
новних камерах згоряння авіац. 
ГТД. 

ФОРСУНКА ДВУХСТУ-
ПЕНЧАТАЯ – автоматич. ре-
гулируемая центробежная фор-
сунка, имеющая две последова-

ФОРСУНКА ДВОСТУПЕ-
НЕВА – автоматич. регульована 
відцентрова форсунка, що має 
дві послідовно розташов. камери 
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тельно располож. камеры за-
кручивания, разделённые диаф-
рагмой, и общее выходное сопло. 
При малом давлении топлива 
перед форсункой (ниже 10–
15 кг/см2) топливо поступает в 
камеру сгорания только через 
вспомогательную камеру закру-
чивания и сопло. При давлении 
топлива, равном прим. 10–
15 кг/см2, вступает в работу 
основная камера закручивания, 
и топливо начинает поступать 
также в неё, после чего, полу-
чив закрутку, поступает во 
вспомогательную камеру за-
кручивания. Здесь происходит 
перемешивание обоих потоков 
топлива, к-рое затем в виде 
единого факела выходит через 
сопло в камеру сгорания. Ф.д. 
широко примен. в основных 
камерах сгорания авиац. ГТД. 

закручування, розділені діаф-
рагмою, і спільне вихідне сопло. 

За малого тиску палива перед 
форсункою (нижче 10–15 кг/см2) 
паливо надходить до камери 
згоряння лише через допоміжну 
камеру закручування і сопло.  

За тиску палива, що дорівнює  
прибл. 10–15 кг/см2, до роботи 
вступає основна камера закру-
чування, і паливо починає над-
ходити також до неї, після чого, 
отримавши закручення, надхо-
дить до допоміжної камери за-
кручування.  

Тут відбувається перемішу-
вання обох потоків палива, яке 
потім у вигляді єдиного факела 
виходить через сопло до камери 
згоряння.  

Ф.д. широко застосов. в ос-
новних камерах згоряння авіац. 
ГТД.  

ФОРСУНКА ЗАКРЫТАЯ – 
форсунка, у к-рой топливный 
канал, ведущий к выходному 
отверстию сопла, или же само 
выходное отверстие перекрыто 
запорной иглой, прижимаемой 
к своему седлу пружиной. 
Подъём иглы и открытие вы-
ходного отверстия сопла про-
исходят под давлением топлива 
только во время процесса его 
впрыскивания. Преимущество 
ф.з. перед открытой форсункой 
состоит в сохранении почти 
постоянным давления впрыска 

ФОРСУНКА ЗАКРИТА – 
форсунка, в якій паливний ка-
нал, що веде до вихідного отво-
ру сопла, або ж сам вихідний 
отвір перекритий запірною гол-
кою, що притиснута до свого 
сідла пружиною.  

Голка піднімається та ви-
хідний отвір сопла відкрива-
ється під тиском палива лише 
під час процесу його впорску-
вання. 

Перевага ф.з. перед відкри-
тою форсункою полягає в збе-
реженні майже постійним тис-
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при изменении числа оборотов 
двигателя. Поэтому при ф.з. 
легче получить хорошее рас-
пыливание топлива на малом 
газе при относительно низких 
давлениях впрыска на номи-
нальном и макс. режимах рабо-
ты двигателя. Недостатком ф.з. 
явл. большая сложность её 
конструкции по сравнению с 
открытой форсункой. Ф.з. ши-
роко примен. в поршневых 
авиац. двигателях. 

ку впорскування при зміні к-ті 
обертів двигуна.  

Тому при ф.з. легше отрима-
ти хороше розпиляння палива на 
малому газі за відносно низьких 
тисків впорскування на номі-
нальному і макс. режимах робо-
ти двигуна.  

Недоліком ф.з. є більша 
складність її конструкції порів-
няно з відкритою форсункою. 
Ф.з. широко застосов. в поршне-
вих авіац. двигунах. 

ФОРСУНКА ИСПАРИ-
ТЕЛЬНАЯ – совокупность 
форсунки с у-ством для испа-
рения топлива, подаваемого в 
камеру сгорания авиац. ГТД. 

ФОРСУНКА ВИПАРНА – 
сукупність форсунки з пр-роєм 
для випаровування палива, що 
надходить до камери згоряння 
авіац. ГТД. 

ФОРСУНКА МАСЛЯНАЯ – 
форсунка, используемая для 
подачи масла к трущимся дета-
лям двигателя под давлением, 
создаваемым нагнетательным 
масляным насосом, и для дози-
рования этой подачи. В авиац. 
ГТД примен. струйную ф.м. и 
реже центробежную ф.м. Не-
достатком последней явл. чрез-
мерное распыливание масла, 
что увеличивает насыщение 
масла газом и ухудшает тепло-
отвод от смазываемых деталей. 

ФОРСУНКА МАСЛЯНА – 
форсунка, яка застосов. для по-
дачі масла до тертьових деталей 
двигуна під тиском, який ство-
рює нагнітальний масляний на-
сос, і для дозування цієї подачі. 

В авіац. ГТД застосов. стру-
меневу ф.м. і рідше відцентрову 
ф.м.  

Недоліком останньої є над-
мірне розпиляння масла, що 
збільшує насиченість масла га-
зом і погіршує тепловідведення 
від деталей, що змащуються. 

ФОРСУНКА ОСНОВНАЯ 
ТОПЛИВНАЯ – форсунка 
основной камеры сгорания 
ГТД, предназнач. для функ-
ционирования на всех режимах 
работы двигателя. 

ФОРСУНКА ОСНОВНА 
ПАЛИВНА – форсунка основ-
ної камери згоряння ГТД,  
що признач. для функціону-
вання на всіх режимах роботи 
двигуна. 
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ФОРСУНКА ОТКРЫТАЯ – 
форсунка, у к-рой на пути 
между входом топлива в неё и 
выходным отверстием (выход-
ными отверстиями) её сопла 
отсутствует к.-л. запорный 
элемент или имеется только 
обратный клапан. Благодаря 
своей простоте ф.о. нашла 
примен. в различных тепловых 
двигателях, напр., в авиац. дви-
гателях лёгкого топлива с не-
посредственным впрыском, а 
также в жидкостных ракетных 
двигателях. 

ФОРСУНКА ВІДКРИТА – 
форсунка, в якої на шляху між 
входом палива до неї і вихідним 
отвором (вихідними отворами) її 
сопла відсутній будь-який за-
пірний елемент або є лише зво-
ротний клапан.  

Завдяки своїй простоті ф.в. 
застосов. в різноманітних тепло-
вих двигунах, напр., в авіац. 
двигунах легкого палива з без-
посереднім впорскуванням, а 
також у рідинних ракетних дви-
гунах. 

ФОРСУНКА ПЕРЕ-
ПУСКНАЯ – автоматич. регу-
лируемая центробежная фор-
сунка, камера закручивания 
к-рой сообщается с одной сто-
роны через сопло с камерой 
сгорания, а с др. – с помощью 
перепускного канала и распре-
делительного клапана (при его 
полном или частичном откры-
тии) с входом в топливный насос. 
При работе двигателя топливо из 
насоса поступает в камеру за-
кручивания форсунки при 
макс. давлении перед ф.п. в 
кол-ве, соответств. макс. про-
изводительности. В зависимо-
сти от степени открытия рас-
пределительного клапана одна 
часть топлива, поступившего в 
форсунку, впрыскивается в 
камеру сгорания, а др. часть 
перепускается на вход в насос. 

ФОРСУНКА ПЕРЕПУСК-
НА – автоматич. регульована 
відцентрова форсунка, камера 
закручування якої сполучаєть-
ся з одного боку через сопло з 
камерою згоряння, а з ін. – за 
допомогою перепускного кана-
лу і розподільного клапана (за 
його повного або часткового 
відкриття) з входом до палив-
ного насоса.  

При роботі двигуна паливо з 
насосу надходить до камери 
закручування форсунки за макс. 
тиску перед ф.п. в к-сті, що від-
повідає макс. продуктивності. 

Залежно від ступеня від-
криття розподільного клапана 
одна частина палива, що на-
дійшла до форсунки, впорску-
ється до камери згоряння, а ін. 
частина перепускається на вхід 
до насоса.  
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При полностью закрытом кла-
пане всё топливо, поступившее 
в форсунку, подаётся в камеру 
сгорания, а при полностью 
открытом клапане перепуска-
ется. Особенностью ф.п. явл. 
возможность получения очень 
малых расходов топлива через 
сопло при удовлетворительном 
качестве распыливания. 

При повністю закритому кла-
пані все паливо, що надійшло до 
форсунки, надходить до камери 
згоряння, а при повністю від-
критому клапані перепускається. 

Особливістю ф.п. є можли-
вість отримання дуже малих 
витрат палива через сопло при 
задовільній якості розпиляння. 

ФОРСУНКА ПНЕВМА-
ТИЧЕСКАЯ – форсунка, в 
к-рой распыливание топлива 
осущ. с помощью струи возду-
ха, подаваемого в неё под дав-
лением и смешивающегося с 
топливом в смесительной ка-
мере форсунки. Образовавшая-
ся при этом топливно-возд. 
смесь выходит из форсунки 
через общее сопло. 

ФОРСУНКА ПНЕВМА-
ТИЧНА – форсунка, у якій роз-
пиляння палива здійсн. за допо-
моги струменя повітря, що пода-
ється до неї під тиском і змішу-
ється з паливом у змішувальній 
камері форсунки.  

Паливно-повітр. суміш, що 
утворюється при цьому, вихо-
дить із форсунки через спільне 
сопло. 

ФОРСУНКА ПУСКОВАЯ – 
форсунка, служащая для пода-
чи топлива непосредственно в 
камеру сгорания, предкамеру 
или в пусковой воспламенитель 
и для его (топлива) распыливания 
только при запуске двигателя. 

ФОРСУНКА ПУСКОВА – 
форсунка, яка слугує для подачі 
палива безпосередньо до камери 
згоряння, передкамери або пус-
кового запальника та для його 
(палива) розпиляння лише при 
запуску двигуна. 

ФОРСУНКА РАБОЧАЯ – 
форсунка, служащая для пода-
чи топлива в камеру сгорания и 
его распыливания на всех ре-
жимах работы двигателя. 

ФОРСУНКА РОБОЧА – 
форсунка, яка слугує для подачі 
палива до камери згоряння і 
його розпиляння на всіх режи-
мах роботи двигуна. 

ФОРСУНКА СТРУЙНАЯ – 
форсунка, имеющая цилинд-
рич. сопло. Жидкость, выходя-
щая из него, имеет угол распы-
ливания (угол факела топлива), 

ФОРСУНКА СТРУМЕНЕ-
ВА – форсунка, яка має цилінд-
рич. сопло.  

Рідина, що виходить із нього, 
має кут розпиляння (кут факела 
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равный прим. 10–15°. Ф.с. при-
мен. в качестве топливной фор-
сунки в жидкостных ракетных 
двигателях и масляной форсун-
ки в авиац. ГТД. 

палива), що дорівнює прибл.  
10–15°. Ф.с. застосов. як палив-
ну форсунку в рідинних ракет-
них двигунах та масляну фор-
сунку в авіац. ГТД. 

ФОРСУНКА ТОПЛИВ-
НАЯ – у-ство для распылива-
ния жидкого топлива или его 
компонентов при подаче его 
(их) в камеру сгорания. Ф.т. 
часто наз. просто форсункой. 

ФОРСУНКА ПАЛИВНА – 
пр-рій для розпиляння рідкого 
палива або його компонентів 
при подачі його (їх) до камери 
згоряння. Ф.п. часто наз. просто 
форсункою. 

ФОРСУНКА ЦЕНТРО-
БЕЖНАЯ – форсунка, в к-рой 
проходящее через неё топливо 
искусственно закручивается, 
благодаря чему при выходе из 
форсунки оно движется не 
только в осевом, но и в танген-
циальном направлении. Основ-
ными элементами ф.ц. явл. 
камера закручивания и сопло. 
Вращение топлива в ф.ц. соз-
даётся за счёт тангенциального 
его ввода в камеру закручива-
ния или с помощью спец. вин-
тового завихрителя. Из сопла 
топливо выходит в виде полой 
конической пелены, состоящей 
из мелких капель. Ф.ц. бывают 
регулируемые и нерегулируе-
мые. Первые примен. гл. обр. в 
камерах сгорания, имеющих 
широкий диапазон необходи-
мых расходов топлива, в част-
ности в основных камерах сго-
рания авиац. ГТД, вторые – в 
камерах сгорания, имеющих 
сравнительно узкий диапазон 

ФОРСУНКА ВІДЦЕНТРО-
ВА – форсунка, у якій паливо, 
що проходить через неї, штучно 
закручується, завдяки чому при 
виході із форсунки воно руха-
ється не лише в осьовому, але і в 
тангенціальному напрямку.  

Основними елементами ф.в. є 
камера закручування і сопло. 

Обертання палива в ф.в. 
створюється внаслідок танген-
ціального його введення до 
камери закручування або за 
допомогою спец. гвинтового 
завихрювача.  

Із сопла паливо виходить у 
вигляді порожнистої конічної 
завіси, яка складається з дрібних 
крапель. Ф.в. бувають регульо-
вані та нерегульовані. Перші 
застосов. зазвичай у камерах 
згоряння, що мають широкий 
діапазон потрібних витрат пали-
ва, зокрема в основних камерах 
згоряння авіац. ГТД, другі – в 
камерах згоряння, що мають 
порівняно вузький діапазон по-
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необходимых расходов топлива 
(напр., в форсажной камере 
ТРД). Ф.ц. наз. также вихревой 
форсункой. 

трібних витрат палива (напр., у 
форсажній камері ТРД).  

Ф.в. наз. також вихровою 
форсункою. 

ФОТОБАТАРЕЯ СОЛ-
НЕЧНАЯ – см. Батарея сол-
нечная. 

ФОТОБАТАРЕЯ СОНЯЧ-
НА – див. Батарея сонячна. 

ФОТОБОМБОМЕТАНИЕ, 
-я, с. – способ обучения бом-
бометания и тренировки лётно-
го состава с фиксированием 
фотоаппаратурой местонахож-
дение самолёта относительно 
цели. Осущ. путём имитации 
сброса бомб в полёте. В мо-
мент «сброса» бомб фотогра-
фируется объект, цель, мест-
ность (в р-не цели) или экран 
радиолокац. прицела (поле зре-
ния оптич. прицела). Дешиф-
ровкой снимков опред. место 
«разрывов» бомб, продольную 
и боковую ошибки прицелива-
ния. Дешифровкой бортовых 
самописцев опред. условия 
примен. авиац. вооружения. 

ФОТОБОМБОМЕТАННЯ, 
-я, с. – спосіб навчання бомбо-
метанню та тренування льотного 
складу з фіксуванням фотоапа-
ратурою місцезнаходження літа-
ка відносно цілі.  

Здійсн. шляхом імітації ски-
дання бомб у польоті.  

У момент «скидання» бомб 
фотографується об’єкт, ціль, 
місцевість (в р-ні цілі) або екран 
радіолокац. прицілу (поле зору 
оптич. прицілу). Дешифруван-
ням знімків визнач. місце «роз-
ривів» бомб, поздовжню та бо-
кову помилки прицілювання. 
Дешифруванням бортових само-
писців визнач. умови застосув. 
авіац. озброєння. 

ФОТОГРАММЕТРИЯ, -и, 
ж. – совокупность приёмов и 
способов опред. истинных раз-
меров и положения на местно-
сти предметов по их фотогра-
фиям, примен. в топографии, 
артиллерии, а также при обра-
ботке аэроснимков в разведы-
вательных целях. Способы фо-
тограмметрич. обработки аэро-
снимков в целях аэрофотораз-
ведки изучает аэрофотограм-

ФОТОГРАММЕТРІЯ, -ї,  
ж. – сукупність прийомів і 
способів визнач. істинних роз-
мірів і положення на місцевості 
предметів за їх фотографіями, 
застосов. в топографії, артиле-
рії, а також при обробці аеро-
знімків з розвідувальною  
метою.  

Способи фотограмметрич. 
обробки аерознімків для аеро-
фоторозвідки вивчає аерофото-
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метрия, к-рая явл. частью ф. и 
выполн. след. виды фотограм-
метрич. обработки: опред. масш-
таба, ориентирование и монти-
рование аэроснимков, состав-
ление фотосхем, перенос объ-
ектов с аэроснимков на карты, 
нанесение координатной сетки 
на аэроснимки (фотосхемы), 
опред. координат целей по аэро-
снимкам, трансформирование 
аэроснимков, составление уточ-
нённых фотосхем, перенос го-
ризонталей или отметок высот 
с карты на аэроснимки и фото-
схемы. 

грамметрія, яка є частиною ф. і 
викон. такі види фотограммет-
рич. обробки: визнач. масшта-
бу, орієнтування та монтування 
аерознімків, складання фото-
схем, перенесення об’єктів з 
аерознімків на карти, нанесен-
ня координатної сітки на аеро-
знімки (фотосхеми), визнач. 
координат цілей за аерознімка-
ми, трансформування аеро-
знімків, складання уточнених 
фотосхем, перенесення гори-
зонталей або відміток висот з 
карти на аерознімки і фото-
схеми. 

ФОТОГРАФИРОВАНИЕ 
ВОЗДУШНОЕ – см. Воздуш-
ное фотографирование. 

ФОТОГРАФУВАННЯ ПО-
ВІТРЯНЕ – див. Повітряне 
фотографування. 

ФОТОГРАФИРОВАНИЕ 
КОНТРОЛЬНОЕ ВОЗДУШ-
НОЕ (ФОТОКОНТРОЛЬ) – 
контроль боевых действий авиа-
ции (бомбометания, торпедо-
метания, штурмовых действий, 
возд. стрельбы) или др. родов 
войск путём возд. фотографиро-
вания целей, по к-рым ведутся 
или велись указанные действия. 

ФОТОГРАФУВАННЯ  
КОНТРОЛЬНЕ ПОВІТРЯНЕ 
(ФОТОКОНТРОЛЬ) – конт-
роль бойових дій авіації (бом-
бометання, торпедометання, 
штурмових дій, повітр. стріль-
би) або ін. родів військ шляхом 
повітр. фотографування цілей, 
за якими ведуться або велися 
вказані дії. 

ФОТОИССЛЕДОВАНИЕ, -я, 
с. – получение подробных дан-
ных об объекте разведки и его 
элементах фотографированием 
в крупном масштабе в целях 
детального изучения. 

ФОТОДОСЛІДЖЕННЯ, -я, 
с. – отримання докладних даних 
про об’єкт розвідки і його еле-
менти фотографуванням у вели-
кому масштабі для детального 
вивчення. 

ФОТОКОНТРОЛЬ, -я, м. – 
см. Фотографирование кон-
трольное воздушное.  

ФОТОКОНТРОЛЬ, -ю, ч. – 
див. Фотографування конт-
рольне повітряне. 
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ФОТОНАБЛЮДЕНИЕ, -я, 
с. – установл. изменений в ра-
нее вскрытом объекте разведки 
путём повторного его возд. 
фотографирования и сравни-
тельного исследования полу-
ченных аэроснимков. 

ФОТОСПОСТЕРЕЖЕННЯ, -я, 
с. – встановл. змін у раніше роз-
критому об’єкті розвідки шля-
хом повторного його повітр. 
фотографування та порівняльно-
го дослідження отриманих аеро-
знімків. 

ФРАКЦИЯ ТОПЛИВА – 
часть топлива, характеризуемая 
определёнными температур-
ными пределами выкипания. 

ФРАКЦІЯ ПАЛИВА – час-
тина палива, що хар-ється пев-
ними температурними межами 
википання. 

ФРИКЦИОННАЯ ПЕРЕ-
ДАЧА – см. Передача фрик-
ционная. 

ФРИКЦІЙНА ПЕРЕДА- 
ЧА – див. Передача фрик-
ційна. 

ФРОНТ АТМОСФЕР-
НЫЙ – см. Атмосферный 
фронт. 

ФРОНТ АТМОСФЕР- 
НИЙ – див. Атмосферний 
фронт. 

ФРОНТ ВЕРТОЛЁТОВ – 
боевой порядок (строй), в 
к-ром вертолёты располож. в 
одну линию перпендикулярно 
или под небольшим углом (не 
более 10°) к направлению по-
лёта на установл. интервалах и 
превышениях (принижениях). 

ФРОНТ ВЕРТОЛЬОТІВ – 
бойовий порядок (стрій), у яко-
му вертольоти розташов. в одну 
лінію перпендикулярно або під 
невеликим кутом (не більше 10°) 
до напряму польоту на встановл. 
інтервалах і перевищеннях 
(зниженнях). 

ФРОНТ САМОЛЁТОВ – 
боевой порядок (строй), в 
к-ром самолёты располож. в 
одну линию перпендикулярно 
или под небольшим углом (не 
более 15°) к направлению по-
лёта на установл. интервалах и 
превышениях (принижениях). 

ФРОНТ ЛІТАКІВ – бойовий 
порядок (стрій), у якому літаки 
розташов. в одну лінію перпен-
дикулярно або під невеликим 
кутом (не більше 15°) до на-
прямку польоту на встановл. ін-
тервалах і перевищеннях (зни-
женнях). 

ФУГОИДЫ, мн. – плавные 
волнообразные или петлеобраз-
ные траектории полёта самолё-
та (планёра). Волнообразные ф. 
явл. типичными траекториями 

ФУГОЇДИ, мн. – плавні хви-
леподібні або петлеподібні тра-
єкторії польоту літака (планера). 

Хвилеподібні ф. є типовими 
траєкторіями поздовжнього 
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продольного возмущённого длин-
нопериодич. движения самолёта. 

збуреного довгоперіодич. руху 
літака. 

ФЮЗЕЛЯЖ, -а, м. – одна из 
главных частей сухопутного или 
поплавкового гидросамолёта, 
несущая крыло и оперение и 
служащая для размещ. в ней 
экипажа, пассажиров, оборудо-
вания, грузов и вооружения. 

ФЮЗЕЛЯЖ, -у, ч. – одна з 
головних частин сухопутного 
або поплавкового гідролітака, 
яка несе крило та оперення і 
слугує для розміщ. в ній екіпа-
жу, пасажирів, обладнання, ван-
тажів і озброєння. 

ФЮЗЕЛЯЖ БАЛОЧ-
НЫЙ – фюзеляж, в к-ром ра-
боту на изгиб и кручение вы-
полн. подкреплённая обшивка 
и элементы каркаса. 

ФЮЗЕЛЯЖ БАЛКОВИЙ – 
фюзеляж, у якому роботу на 
вигин і крутіння викон. під-
кріплена обшивка й елементи 
каркаса. 

ФЮЗЕЛЯЖ ФЕРМЕН-
НЫЙ – фюзеляж, в к-ром роль 
главного силового элемента, 
работающего на изгиб и круче-
ние, выполн. ферма; обшивка 
же служит лишь для придания 
фюзеляжу обтекаемой формы. 

ФЮЗЕЛЯЖ ФЕРМОВИЙ – 
фюзеляж, у якому роль головно-
го силового елемента, що пра-
цює на вигин і крутіння, викон. 
ферма; обшивка ж слугує лише 
для надання фюзеляжу обтічної 
форми. 

 
 
 
 

Х 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
АВИАЦИОННОГО ДВИГА-
ТЕЛЯ – зависимость к.-л. ос-
новного показателя (показате-
лей) работы двигателя от др. 
его показателя или от фактора, 
влияющего на работу двигателя.

ХАРАКТЕРИСТИКА 
АВІАЦІЙНОГО ДВИГУНА – 
залежність будь-якого основно-
го показника (показників) ро-
боти двигуна від ін. його по-
казника або від чинника, що 
впливає на роботу двигуна. 

ХАРАКТЕРИСТИКА БА-
РИЧЕСКОЙ ТЕНДЕНЦИИ – 
вид кривой барографа за 3 час. 

ХАРАКТЕРИСТИКА БА-
РИЧНОЇ ТЕНДЕНЦІЇ – ви-
гляд кривої барографа за 3 год. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 
ВИНТА АЭРОДИНАМИ-
ЧЕСКАЯ – 1. При осевом 
потоке самолётного винта – 
зависимость аэродинамич. 
коэфф. тяги (мощности) и 
к.п.д. от относительной посту-
пи; для несущего винта верто-
лёта – зависимость коэфф. 
тяги (мощности) или крутяще-
го момента и к.п.д. от относи-
тельной скорости. Х.в.а. изоб-
ражаются обычно на диаграм-
ме при разных углах у-ки хар-
ного сечения лопасти. 2. При 
косой обдувке несущего винта 
вертолёта – зависимость аэро-
динамич. коэфф. подъёмной 
силы винта от коэфф. его лобо-
вого сопротивления при пере-
менных углах атаки и разных 
значениях относительной ско-
рости винта (изображается в 
виде полярной винтовой диаг-
раммы) или зависимости ко-
эфф. крутящего момента см. от 
относительной скорости винта 
при разных углах атаки винта 
для угла у-ки лопасти в хар-
ном сечении (изображается в ви-
де норм. винтовой диаграммы). 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ГВИНТА АЕРОДИНАМІЧ-
НА – 1. За осьового потоку 
літакового гвинта – залежність 
аеродинаміч. коеф. тяги (по-
тужності) і к.к.д. від відносної 
ходи; для несного гвинта вер-
тольота – залежність коеф. тяги 
(потужності) або крутного мо-
менту і к.к.д. від відносної 
швидкості.  

Х.г.а. зображують зазвичай 
на діаграмі за різних кутів 
встановл. хар-ного перерізу 
лопаті.  

2. За косої обдувки несного 
гвинта вертольота – залеж-
ність аеродинаміч. коеф. під-
німальної сили гвинта від  
коеф. його лобового опору за 
змінних кутів атаки і різних 
значень відносної швидкості 
гвинта (зображується як по-
лярна гвинтова діаграма) або 
залежності коеф. крутного 
моменту див. від відносної 
швидкості гвинта за різних 
кутів атаки гвинта для кута 
встановл. лопаті в хар-ному 
перерізі (зображується як 
норм. гвинтова діаграма). 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ДВИГАТЕЛЯ ВЫСОТНАЯ – 
зависимость основных показа-
телей работы авиац. двигателя, 
в первую очередь его мощно-
сти, тяги и удельного расхода 
топлива, от высоты полёта при 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ДВИГУНА ВИСОТНА – за-
лежність основних показників 
роботи авіац. двигуна, переду-
сім його потужності, тяги та 
питомої витрати палива, від 
висоти польоту за незмінної 
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неизменной скорости полёта 
или неизменном числе М, со-
ответств. скорости полёта, а 
также при неизменных: а) чис-
ле оборотов и давлении надду-
ва (на полном газу у невысот-
ного двигателя и выше грани-
цы высотного в данных усло-
виях у высотного двигателя) 
для авиац. поршневого двига-
теля; б) числе оборотов и т-ре 
газа перед турбиной или при 
заданном их изменении в со-
ответствии с принятым зако-
ном регулирования у авиац. 
ГТД; в) т-ре газа в камере сго-
рания или коэфф. избытка 
воздуха у прямоточного ВРД; 
г) секундном расходе топлива 
или давлении в камере у жид-
костного ракетного двигателя. 
Высотная хар-ка жидкостного 
ракетного двигателя не зави-
сит от скорости полёта. 

швидкості польоту або незмін-
ного числа М, що відповідає 
швидкості польоту, а також за 
незмінних:  

а) к-сті обертів і тиску над-
дування (на повному газу у 
невисотних двигунах і вище 
межі висотного за даних умов у 
висотного двигуна) для авіац. 
поршневого двигуна;  

б) к-сті обертів і т-ри газу 
перед турбіною або за заданої 
їх зміни відповідно до прийня-
того закону регулювання для 
авіац. ГТД;  

в) т-ри газу в камері згорян-
ня або коеф. надлишку повітря 
для прямоструминного ПРД;  

г) секундної витрати палива 
чи тиску в камері для рідинного 
ракетного двигуна. Висотна 
хар-ка рідинного ракетного 
двигуна не залежить від швид-
кості польоту. 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ДВИГАТЕЛЯ ЗАМЕРЕН-
НАЯ – хар-ка двигателя, по-
строенная по замеренным па-
раметрам его работы см. Па-
раметры двигателя замерен-
ные. 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ДВИГУНА ЗАМІРЯНА –  
хар-ка двигуна, що побудована 
за заміряними параметрами 
його роботи див.  

Параметри двигуна замі-
ряні. 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ДВИГАТЕЛЯ ПРИВЕДЁН-
НАЯ – хар-ка двигателя, по-
строенная по приведённым 
параметрам его работы. 

 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ДВИГУНА ЗВЕДЕНА –  
хар-ка двигуна, побудована за 
зведеними параметрами його 
роботи. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 
ДВИГАТЕЛЯ СКОРОСТ-
НАЯ – зависимость, показы-
вающая, как изменяются ос-
новные показатели работы 
авиац. двигателя, в первую 
очередь его мощность (тяга) и 
удельный расход топлива, при 
изменении скорости полёта или 
числа М на постоянной высоте 
полёта при след. неизменных 
показателях работы двигателя: 
числе оборотов и давлении 
наддува на полном газу у не-
высотного и выше границы 
высотности у высотного авиац. 
поршневого двигателя; числе 
оборотов и т-ре газа перед 
турбиной или при заданном их 
изменении в соответствии с 
принятым законом регулиро-
вания для авиац. ГТД; т-ре газа 
в камере сгорания или коэфф. 
избытка воздуха у прямоточ-
ного ВРД. 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ДВИГУНА ШВИДКІСНА – 
залежність, що показує, як 
змінюються основні показни-
ки роботи авіац. двигуна, пе-
редусім його потужність (тя-
га) і питома витрата палива, 
при зміні швидкості польоту 
або числа М на постійній ви-
соті польоту при таких не-
змінних показниках роботи 
двигуна: к-сті обертів і тиску 
наддування на повному газу в 
невисотних і вище межі висо-
тності для висотного авіац. 
поршневого двигуна; к-сті 
обертів і т-рі газу перед турбі-
ною або за заданої їх зміни 
відповідно до прийнятого за-
кону регулювання для авіац. 
ГТД; т-рі газу в камері зго-
ряння або коеф. надлишку 
повітря для прямоструминно-
го ПРД. 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЖИДКОСТНОГО РАКЕТ-
НОГО ДВИГАТЕЛЯ – зави-
симость, показывающая, как 
изменяются основные показа-
тели работы жидкостного ра-
кетного двигателя, в первую 
очередь тяга и удельная тяга, 
при изменении др. показателей 
работы двигателя или факто-
ров, влияющих на его работу, 
в первую очередь секундного 
расхода топлива или давления 

ХАРАКТЕРИСТИКА РІ-
ДИННОГО РАКЕТНОГО 
ДВИГУНА – залежність, що 
показує, як змінюються ос-
новні показники роботи рі-
динного ракетного двигуна, 
передусім тяга і питома тяга, 
при зміні ін. показників робо-
ти двигуна або факторів, що 
впливають на його роботу, 
насамперед секундної витрати 
палива або тиску в камері і 
висоти польоту.  
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в камере и высоты полёта. 
Х.ж.р.д., соответств. измене-
нию секундного расхода топ-
лива на данной неизменной 
высоте полёта, наз. расходной 
или дроссельной. Х.ж.р.д., 
соответств. изменению высоты 
полёта при данном неизмен-
ном секундном расходе топли-
ва (или давлении в камере), 
наз. высотной хар-кой. 

Х.р.р.д., що відповід. зміні 
секундної витрати палива на 
даній незмінній висоті польоту, 
наз. витратною або дросель-
ною.  

Х.р.р.д., що відповід. зміні 
висоти польоту за даної не-
змінної секундної витрати па-
лива (або тиску в камері), наз. 
висотною хар-кою. 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
КОМПРЕССОРА РАБОЧАЯ – 
см. Характеристика комп-
рессора эксплуатационная. 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
КОМПРЕСОРА РОБОЧА – 
див. Характеристика компре-
сора експлуатаційна. 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
КОМПРЕССОРА УНИВЕР-
САЛЬНАЯ – зависимость сте-
пени повышения давления в 
компрессоре и к.п.д. компрессо-
ра от расходов воздуха (обычно 
весового) и числа оборотов, пред-
ставленных в виде отвлечённых 
параметров подобия режимов 
работы компрессора. В отличие 
от норм. хар-к компрессора, 
х.к.у. остаются неизменными 
при любых изменениях давления 
и т-ры воздуха на входе в комп-
рессор и позволяют оценивать 
эксплуатац. качества компрес-
сора при любых атм. условиях. 
Х.к.у. наз. также приведённой 
или обобщённой хар-кой ком-
прессора. 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
КОМПРЕСОРА УНІВЕР-
САЛЬНА – залежність рівня 
підвищення тиску в компресорі 
і к.к.д. компресора від витрат 
повітря (зазвичай вагового) і  
к-сті обертів, поданих як абст-
рактні параметри подібності 
режимів роботи компрессора. 

На відміну від норм. хар-к 
компресора, х.к.у. залиша-
ються незмінними за будь-
яких змін тиску і т-ри повітря 
на вході в компресор і дозво-
ляють оцінювати експлуатац. 
якості компресора за будь-
яких атм. умов. 

Х.к.у. наз. також зведеною 
або узагальненою хар-кою 
компресора. 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
КОМПРЕССОРА ЭКСП-
ЛУАТАЦИОННАЯ – кривая, 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
КОМПРЕСОРА ЕКСПЛУА-
ТАЦІЙНА – крива, група кри-
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группа кривых или зона в поле 
универсальных хар-тик комп-
рессора авиац. ГТД, соответств. 
возможным и допустимым в 
эксплуатации равновесным режи-
мам работы двигателя при дан-
ной, установл. на двигателе, сис-
теме регулирования см. Харак-
теристика компрессора уни-
версальная. Х.к.э. ТРД с нере-
гулируемым реактивным соп-
лом в широком диапазоне ре-
жимов работы двигателя и ре-
жимов полёта, соответств. кри-
тич. или сверхкритич. перепа-
дам давления в сопловом ап-
парате турбины и реактивном 
сопле, представ. собой одну кри-
вую, справедливую для любых 
атм. условий, скоростей и вы-
сот полёта. Х.к.э. ТРД и ТВД 
наз. также эксплуатац. или ра-
бочей хар-кой этих двигателей. 

вих або зона в полі універсаль-
них хар-тик компресора авіац. 
ГТД, що відповід. можливим і 
допустимим в експлуатації рів-
новажним режимам роботи 
двигуна за даної, встановл. на 
двигуні, системи регулювання 
див. Характеристика компре-
сора універсальна.  

Х.к.е. ТРД з нерегульованим 
реактивним соплом у широко-
му діапазоні режимів роботи 
двигуна і режимів польоту, що 
відповід. критич. або надкри-
тич. перепадам тиску в сопло-
вому апараті турбіни і реактив-
ному соплі, є однією кривою, 
справедливою для будь-яких 
атм. умов, швидкостей і висот 
польоту.  

Х.к.е. ТРД і ТГД наз. також 
експлуатац. або робочою хар-
кою цих двигунів. 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
МАГНИТНОГО КОМПАСА – 
группа величин, определяю-
щих пригодность компаса к 
эксплуатации. К х.м.к. отно-
сятся декремент, время успо-
коения и время застоя картуш-
ки. Для каждого типа компаса 
имеются определённые значе-
ния данных величин для нек-
рой т-ры; если фактич. значе-
ния х.м.к. не равны заданным, 
компас необходимо заменить. 

 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА   
МАГНІТНОГО КОМПАСА – 
група величин, що визнач. при-
датність компаса до експлуата-
ції. До х.м.к. відносяться дек-
ремент, час заспокоєння і час 
застою картушки.  

Для кожного типу компаса є 
певні значення даних величин 
для деякої т-ри; якщо фактич. 
значення х.м.к. не дорівнюють 
заданим, компас необхідно 
замінити. 



Російсько-український авіаційний військовий словник 

 551

ХАРАКТЕРИСТИКА НА-
СОСА ВЫСОТНАЯ (КАВИ-
ТАЦИОННАЯ) – зависимость 
производительности насоса от 
давления на входе в насос при 
заданных числе его оборотов, 
давлении на выходе, т-ре и хар-
ках перекачиваемой жидкости. 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА-
СОСА ВИСОТНА (КАВІТА-
ЦІЙНА) – залежність продук-
тивності насоса від тиску на 
вході в насос при заданих  
чисел його обертів, тиску на 
виході, т-рі і хар-ках перека-
чуваної рідини. 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПОРШНЕВОГО ДВИГАТЕ-
ЛЯ – зависимость, показываю-
щая, как изменяются основные 
показатели авиац. поршневого 
двигателя, в первую очередь эф-
фект. мощность и эффект. удель-
ный расход топлива, при из-
менении др. показателей рабо-
ты двигателя или факторов, вли-
яющих на его работу, в первую 
очередь числа оборотов двига-
теля, высоты полёта, скорости 
полёта, давления наддува и сос-
тава смеси. Х.п.д., соответств. 
изменению высоты полёта, не-
изменных числе оборотов дви-
гателя и давления наддува (на 
полном газу у невысотного дви-
гателя или выше границы вы-
сотности в данных условиях у 
высотного двигателя), наз. высот-
ной хар-кой. Х.п.д., соот-
ветств. изменению скорости 
полёта при неизменной высоте 
полёта при неизменных числе 
оборотов двигателя и давления 
наддува (на полном газу у не-
высотного двигателя или выше 
границы высотности в данных 

ХАРАКТЕРИСТИКА  
ПОРШНЕВОГО ДВИГУНА – 
залежність, що показує, як змі-
нюються основні показники 
авіац. поршневого двигуна, 
передусім ефект. потужність і 
ефект. питома витрата палива, 
при зміні ін. показників роботи 
двигуна або чинників, що 
впливають на його роботу, на-
самперед числа обертів двигу-
на, висоти польоту, швидкості 
польоту, тиску наддування і 
складу суміші.  

Х.п.д., що відповід. зміні ви-
соти польоту, незмінним числу 
обертів двигуна і тиску надду-
вання (на повному газу в неви-
сотного двигуна або вище за 
межі висотності в даних умовах 
у висотного двигуна), наз. ви-
сотною хар-кою.  

Х.п.д., що відповід. зміні 
швидкості польоту за незмінної 
висоти польоту за незмінних  
чисел обертів двигуна і тиску 
наддування (на повному газу в 
невисотного двигуна або вище 
за межу висотності заданих 
умов у висотного двигуна), наз. 
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условиях у высотного двигате-
ля), наз. скоростной хар-кой. Из 
различных х.п.д., соответств. 
изменению числа оборотов дви-
гателя при неизменных высоте 
и скорости полёта или в зем-
ных статич. условиях, обычно 
выделяют внешнюю и винтовую 
хар-ку двигателя. Первую сни-
мают при неизменном давлении 
наддува (обычно номинальном 
или взлётном) или на полном 
газу, вторую – при нагрузке 
двигателя винтом неизменного 
или фиксированного шага. 

швидкісною хар-кою. Із різно-
манітних х.п.д., що відповіда-
ють зміні числа обертів двигуна 
за незмінної висоти і швидкості 
польоту або в земних статич. 
умовах, зазвичай виділяють 
зовнішню і гвинтову хар-ку 
двигуна.  

Першу знімають за незмін-
ного тиску наддування (зазви-
чай номінального або злітного) 
або на повному газу, другу – 
при навантаженні двигуна  
гвинтом незмінного або фіксо-
ваного кроку. 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
РАКЕТЫ КОНСТРУКТИВ-
НАЯ – отношение полного 
начального веса ракеты с топ-
ливом к её весу после израсхо-
дования всего топлива. 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
РАКЕТИ КОНСТРУКТИВ-
НА – відношення повної по-
чаткової ваги ракети з пали-
вом до її ваги після витрачан-
ня всього палива. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ТВД – 
зависимость, показывающая, как 
изменяются основные показате-
ли работы ТВД, в первую оче-
редь винтовая мощность, реак-
тивная тяга, эквивалентная мощ-
ность и удельный расход топ-
лива, при изменении др. показа-
телей работы двигателя или фак-
торов, влияющих на его рабо-
ту, в первую очередь числа обо-
ротов двигателя, скорости по-
лёта и высоты полёта. Х.ТВД, 
соответств. изменению числа 
оборотов двигателя при неиз-
менных высоте и скорости по-
лёта, наз. Х.ТВД по числу обо-

ХАРАКТЕРИСТИКА ТГД – 
залежність, що показує, як змі-
нюються основні показники 
роботи ТГД, передусім гвинто-
ва потужність, реактивна тяга, 
еквівалентна потужність і пи-
тома витрата палива, при зміні 
ін. показників роботи двигуна 
або чинників, що впливають на 
його роботу, насамперед числа 
обертів двигуна, швидкості 
польоту і висоти польоту.  

Х.ТГД, що відповід. зміні  
числа обертів двигуна за не-
змінної висоти і швидкості 
польоту, наз. Х.ТГД за числом 
обертів або дросельною.  
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ротов или дроссельной. Х.ТВД, 
соответств. изменению высоты 
полёта при неизменных ско-
рости полёта и числе оборотов 
двигателя, наз. высотной. 
Х.ТВД, соответств. изменению 
скорости полёта и числе оборо-
тов двигателя, наз. скоростной. 

Х.ТГД, що відповід. зміні 
висоти польоту за незмінної 
швидкості польоту і числа  
обертів двигуна, наз. висотною. 

Х.ТГД, що відповід. зміні 
швидкості польоту і числа  
обертів двигуна, наз. швидкіс-
ною. 

ХИМИЧЕСКОЕ ОРУ-
ЖИЕ – вид оружия массового 
поражения, действие к-рого 
основано на использ. боевых 
отравляющих веществ, токси-
нов, фитотоксинов и др. 

ХІМІЧНА ЗБРОЯ – вид 
зброї масового ураження, дія 
якої ґрунтується на використ. 
бойових отруйних речовин, 
токсинів, фітотоксинів та ін. 

ХОД ПОРШНЯ – расстоя-
ние по оси цилиндра между 
верхней и нижней мёртвыми 
точками. 

ХІД ПОРШНЯ – відстань 
по осі циліндра між верхньою і 
нижньою мертвими точками. 

ХОД ХОЛОСТОЙ – рабо-
та двигателя, при к-рой ника-
кой полезной работы не произ-
вод. Вся мощность при х.х. зат-
рачивается только на преодоле-
ние внутренних сопротивлений. 

ХІД ХОЛОСТИЙ – робота 
двигуна, за якої жодної корис-
ної роботи не здійсн.  

Уся потужність при х.х. ви-
трачається лише на подолання 
внутрішніх опорів. 

ХОМУТ ЗАТЯЖНОЙ 
(ЗАТЯЖНОЙ ХОМУТИК) – 
стандартная деталь для крепле-
ния гибких дюритовых шлангов. 
Крепление дюритовых шлангов 
с помощью затяжных хомутов 
примен. для давлений в шлан-
гах до 5–8 кг/см² и т-ры жид-
кости до 90–130 °С. 

ХОМУТ ЗАТЯЖНИЙ (ЗА-
ТЯЖНИЙ ХОМУТИК) –  
стандартна деталь для кріплен-
ня гнучких дюритових шлангів. 
Кріплення дюритових шлангів 
за допомогою затяжних хомутів 
застосов. для тиску в шлангах 
до 5–8 кг/см² і т-ри рідини до  
90–130 °С. 

ХОРДА КРЫЛА – одна из 
геометрич. хар-тик профиля 
крыла; представ. собой отре-
зок прямой, соединяющей две 
наиболее удалённые друг от 
друга точки профиля. 

ХОРДА КРИЛА – одна з 
геометрич. хар-тик профілю 
крила; є відрізком прямої,  
що з’єднує дві найбільш від-
далені одна від одної точки 
профілю. 
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ХОРДА ПРОФИЛЯ (КРЫ-
ЛА, ОПЕРЕНИЯ) – прямая, 
соединяющая две наиболее уда-
лённые точки профиля. Корне-
вая х.п. – первая от фюзеляжа, 
концевая х.п. – последняя. Для 
стреловидного крыла длина 
х.п. измеряется обычно парал-
лельно оси самолёта. 

ХОРДА ПРОФІЛЮ (КРИ-
ЛА, ОПЕРЕННЯ) – пряма, що 
з’єднує дві найбільш видалені 
точки профілю. Коренева х.п. – 
перша від фюзеляжу, кінцева 
х.п. – остання. Для стрілопо-
дібного крила довжина х.п. 
вимірюється зазвичай пара-
лельно до осі літака. 

ХОРДА СРЕДНЯЯ АЭРО-
ДИНАМИЧЕСКАЯ – см. Аэро-
динамическая средняя хорда.

ХОРДА СЕРЕДНЯ АЕРО-
ДИНАМІЧНА – див. Аероди-
намічна середня хорда. 

ХОРДА СРЕДНЯЯ ГЕО-
МЕТРИЧЕСКАЯ – частное от 
деления площади крыла или ор-
ганов управления на их размах. 

ХОРДА СЕРЕДНЯ ГЕО-
МЕТРИЧНА – частка від ді-
лення площі крила або органів 
керування на їх розмах. 

ХРОМАНСИЛЬ, -ля, м. – 
хромомарганцевокремлистая 
сталь, имеющая весьма широ-
кое распространение в авиац. 
промышленности, обладает вы-
сокими механич. свойствами и 
хорошей свариваемостью. 

ХРОМАНСИЛЬ, -лю, ч. – 
хромомарганцевокремлиста 
сталь, яка дуже поширена в 
авіац. промисловості, має висо-
кі механіч. властивості і хоро-
шу зварюваність. 

ХРОМИРОВАНИЕ, -я, с. – 
процесс покрытия металлич. из-
делий хромом, обеспечивающий 
повышение сопротивления и жа-
ростойкости изделий, получение 
красивых декоративных покры-
тий. Различают диффузионное 
(газовое) и электролитическое х. 
Наибольшее распространение в 
авиации получило электролити-
ческое х. стальных деталей с 
целью восстановления изношен-
ных деталей поршневого авиац. 
двигателя. 

ХРОМУВАННЯ, -я, с. – 
процес покриття металевих 
виробів хромом, що забезпеч. 
підвищення опору і жаростій-
кості виробів, отримання  
красивих декоративних по-
криттів. 

Розрізняють дифузійне (га-
зове) і електролітичне х.  

Найпопулярніше в авіації 
електролітичне х. сталевих 
деталей для відновлення зно-
шених деталей поршневого 
авіац. двигуна. 
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ХРОМПИК, -а, м. – калие-
вая соль двухромовой кислоты 
в виде призматических красно-
оранжевых кристаллов. В авиа-
ции употребляется для предот-
вращения вредного воздействия 
на детали системы жидкостного 
охлаждения авиац. двигателей 
солей, растворимых в воде, для 
чего в неё подмешивается х. в 
кол-ве 0,2–0,3 %. Х. также при-
мен. при ремонте авиац. двига-
телей с целью пассивирования 
деталей – создания тонкой плён-
ки окислов на поверхности для 
защиты от коррозии. 

ХРОМПІК, -а, ч. – калієва 
сіль дворомової кислоти у ви-
гляді призматичних червоно-
помаранчевих кристалів.  

В авіації вживається для за-
побігання шкідливій дії на де-
талі системи рідинного охоло-
дження авіац. двигунів солей, 
розчинних у воді, для чого в неї 
підмішується х. у к-сті 0,2–
0,3 %.  

Х. також застосов. при ре-
монті авіац. двигунів для паси-
вування деталей – створення 
тонкої плівки оксидів на по-
верхні для захисту від корозії. 

 
 
Ц 
 

ЦЕЛЕУКАЗАНИЕ, -я, с. – 
указание экипажу самолёта о 
местонахождении цели. Ц. осущ. 
по радио, при помощи радиотех-
нич. средств, от усл. ориентира, 
разрывами арт. цветных снаря-
дов (мин) и др. 

ЦІЛЕВКАЗАННЯ. -я, с. – 
вказівка екіпажу літака про міс-
цезнаходження цілі. Ц. здійсн. 
по радіо, за допомогою радіо-
техніч. засобів, від ум. орі-
єнтира, розривами арт. кольо-
рових снарядів (мін) та ін. 

ЦЕЛИ ВОЕННО-ПОЛИ-
ТИЧЕСКИЕ – совокупность 
взглядов и намерений, выра-
жающих потребности и интере-
сы участников военно-политич. 
деятельности. 

ЦІЛІ ВІЙСЬКОВО-ПО-
ЛІТИЧНІ – сукупність по-
глядів та намірів, що вира-
жають потреби та інтереси 
учасників військово-політич. 
діяльності. 

ЦЕЛИ ВОЕННО-СТРАТЕ-
ГИЧЕСКИЕ – ожидаемые ре-
зультаты военных действий, к-рые 

ЦІЛІ ВОЄННО-СТРА-
ТЕГІЧНІ – результати воєн-
них дій, що очікуються і здат-
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способны привести к коренным, 
выгодным для государства изме-
нениям военно-политич. обста-
новки и хода войны в целом. 

ні привести до корінних, ви-
гідних для держави змін воєн-
но-політич. обстановки та 
ходу війни в цілому. 

ЦЕЛИ МАЛОРАЗМЕР-
НЫЕ – цели, размеры к-рых не 
превосходят трёх вероятных 
отклонений см. 

ЦІЛІ МАЛОРОЗМІРНІ – 
цілі, розміри яких не 
перевищують трьох імовірних 
відхилень див. 

ЦЕЛИ ПЛОЩАДНЫЕ – 
цели, занимающие большую пло-
щадь и представ. собой сово-
купность точечных целей, рас-
полож. на площади с небольши-
ми промежутками (места скоп-
ления войск и транспорта, же-
лезнодорожные узлы, аэродромы). 

ЦІЛІ ПЛОЩОВІ – цілі, 
що займають велику площу і є 
сукупністю точкових цілей, 
розташов. на площі з 
невеликими проміжками (міс-
ця скупчення військ і 
транспорту, залізничні вузли, 
аеродроми). 

ЦЕНТР БОЕВОГО УП-
РАВЛЕНИЯ – основной эле-
мент группы боевого управле-
ния КП и запасной КП в объе-
динениях всех видов ВС, к-рый 
предназнач. для постоянного 
управления войсками (силами) 
при подготовке и в ходе опера-
ции (боевых действий). 

ЦЕНТР БОЙОВОГО КЕ-
РУВАННЯ – основний еле-
мент групи бойового керуван-
ня КП і запасний КП в 
об’єднаннях всіх видів ЗС, 
який признач. для постійного 
керування військами (силами) 
під час підготовки та в ході 
операції (бойових дій). 

ЦЕНТР ДАВЛЕНИЯ – точ-
ка пересечения полной аэроди-
намич. силы с хордой профиля 
см. крыла или с её продолжени-
ем. Для крыла в целом или для 
самолёта при симметричной 
обдувке полная аэродинамич. 
сила лежит в плоскости сим-
метрии, а ц.д. – на центральной 
хорде крыла. Положение ц.д. 
зависит от формы профиля, 
угла атаки и числа М. Зная по-
ложение ц.д. относительно ц. т. 

ЦЕНТР ТИСКУ – точка 
перетину повної аеродинаміч. 
сили з хордою профілю див. 
крила або з її продовженням. 
Для крила в цілому або для 
літака за симетричної об-
дувки повна аеродинаміч. сила 
лежить у площині симетрії, а 
ц.т. – на центральній хорді 
крила. Положення ц.т. зале-
жить від форми профілю, кута 
атаки та числа М. Знаючи 
положення ц.т. щодо ц. в. 
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самолёта и аэродинамич. фоку-
са на разных режимах полёта, 
можно рассчитать устойчивость 
самолёта. 

літака і аеродинаміч. фокуса 
на різних режимах польоту, 
можна розрахувати стійкість 
літака. 

ЦЕНТР ЖЁСТКОСТИ – 
точка приложения внутренних 
сил упругости в данном попереч-
ном сечении конструкции частей 
самолёта (крыло, фюзеляж), по 
отношению к к-рой в сечении под 
действием внешних сил возника-
ют лишь норм. напряжения, но не 
крутящие моменты.  

ЦЕНТР ЖОРСТКОСТІ – 
точка прикладення внутрішніх 
сил пружності в даному попе-
речному перерізі конструкції 
частин літака (крило, фюзеляж), 
щодо якої в перерізі під дією 
зовнішніх сил виникають лише 
норм. напруження, а не крутні 
моменти. 

ЦЕНТРИФУГА, -и, ж. – 
аппарат для разделения суспен-
зий и эмульсий и обезвожива-
ния твёрдых материалов. Прин-
цип действия ц. основан на 
использ. центробежных сил. 

ЦЕНТРИФУГА, -и, ж. – 
апарат для розділення суспензій 
та емульсій і зневоднення 
твердих матеріалів. Принцип дії 
ц. ґрунтується на використ. 
відцентрових сил. 

ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЕ, 
-я, с. – разделение неоднород-
ных систем при помощи цент-
робежных сил. Ц. в технике 
примен. для разделения суспен-
зий и эмульсий и для осветле-
ния загрязнённых жидкостей. 
В авиации ц. примен. для 
очистки масла от воздуха и 
фильтрации топлива. Ц. осущ. с 
помощью центрифуг см., у 
к-рых имеются быстровращаю-
щиеся роторы (барабаны, диски). 

ЦЕНТРИФУГУВАННЯ,  
-я, с. – розділення неоднорідних 
систем за допомогою від-
центрових сил. Ц. у техніці 
застосов. для розділення сус-
пензій та емульсій і для 
освітлення забруднених рідин. 
В авіації ц. застосов. для 
очищення масла від повітря і 
фільтрації палива. Ц. здійсн. 
за допомогою центрифуг див., 
у яких є швидкообертові 
ротори (барабани, диски). 

ЦЕНТРОВКА АЭРОСТА-
ТА – положение ц. т. аэростата, 
определяемое обычно в процен-
тах длины оболочки аэростата в 
выбранной системе координат. 

 

ЦЕНТРУВАННЯ АЕРО-
СТАТА – положення ц. в. аеро-
стата, що визнач. зазвичай у від-
сотках довжини оболонки аеро-
стата в обраній системі координат. 
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ЦЕНТРОВКА ГИДРОДИ-
НАМИЧЕСКАЯ – положение 
ц. т. гидросамолёта по отноше-
нию к переднему редану, выра-
женное в долях ширины лодки 
или поплавка. 

ЦЕНТРУВАННЯ ГІДРО-
ДИНАМІЧНЕ – положення  
ц. в. гідролітака щодо перед-
нього редана, виражене в 
частках ширини човна або 
поплавця. 

ЦЕНТРОВКА ВЕРТОЛЁТА – 
расстояние по продольной оси 
ветролёта от его ц. т. до оси (на 
одновинтовых и двухвинтовых 
соосных ветролётах) вращения 
несущих винтов или до оси 
(у двухвинтовых ветролётов про-
дольной и поперечной схем), 
параллельной осям винтов и 
проходящей между ними. Ц.в. 
наз. передней (положительной), 
если ц. т. расположен впереди по 
полёту оси вращения винта, и 
задней (отрицательной), если 
позади неё. Предельные перед-
няя и задняя ц.в. ограничиваются 
условием продольной управляе-
мости ветролёта (крайними отк-
лонениями ручки управления 
циклич. шагом от себя или на 
себя). При изменении ц.в. изме-
няется наклон продольной оси 
фюзеляжа как на режиме висе-
ния, так и в полёте с поступа-
тельной скоростью, что вызывает 
необходимость соответств. отк-
лонения автомата перекоса. По-
ложение ц. т. ветролёта влияет на 
его управляемость и почти не 
влияет на устойчивость. 

ЦЕНТРУВАННЯ ВЕР-
ТОЛЬОТА – відстань по по-
здовжній осі вертольота від його 
ц. в. до осі (на одногвинтових і 
двогвинтових співвісних вер-
тольотах) обертання несних 
гвинтів або до осі (у двогвин-
тових вертольотів поздовжньої і 
поперечної схем), яка пара-
лельна осям гвинтів і проходить 
між ними. Ц.в. наз. переднім 
(позитивним), якщо ц. в. роз-
ташований попереду за польо-
том осі обертання гвинта, і 
заднім (негативним), якщо по-
заду неї. Граничні переднє і 
заднє ц.в. обмежуються умо-
вою поздовжньої керованості 
вертольота (крайніми відхилен-
нями ручки керування цикліч. 
кроком від себе або на себе). 
При зміні ц.в. змінюється нахил 
поздовжньої осі фюзеляжу як на 
режимі висіння, так і в польоті з 
поступальною швидкістю, що 
викликає необхідність відповід. 
відхилення автомата перекосу. 
Положення ц. в. вертольота 
впливає на його керованість і 
майже не впливає на стійкість. 

ЦЕНТРОВКА ПРЕДЕЛЬ-
НАЯ – наиболее задняя и наи-

ЦЕНТРУВАННЯ ГРА-
НИЧНЕ – найбільш заднє і 
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более передняя из центровок 
самолёта, при к-рых ещё воз-
можен полёт. 

найбільш переднє із цент-
рувань літака, за яких ще 
можливий політ. 

ЦЕНТРОВКА ПРЕДЕЛЬ-
НО ДОПУСТИМАЯ – 
1. Передняя центровка, ограни-
ченная макс. допустимым углом 
отклонения руля высоты вверх 
(этот угол опред. как разность 
между макс. возможным откло-
нением – до упора и запасом 
руля, при к-ром ещё возможна 
балансировка самолёта). Перед-
няя ц.п.д. опред. из условий по-
садки самолёта с отклонёнными 
щитками-закрылками и предель-
но допустимого усилия на ручке 
управления рулём высоты при 
отклонённом вверх триммере на 
угол 15°. Эта центровка обычно 
обеспеч. балансировку самолёта 
рулём высоты во всех остальных 
случаях полёта. Иногда для ба-
лансировки при передней ц.п.д. 
примен., кроме руля с тримме-
ром, подвижный стабилизатор. 
2. Задняя центровка, ограничен-
ная условиями нейтральной про-
дольной статич. устойчивости 
самолёта, при полёте на крейсер-
ской скорости с «брошенной» 
ручкой управления. 

ЦЕНТРУВАННЯ ГРА-
НИЧНОДОПУСТИМЕ – 
1. Переднє центрування, обме-
жене макс. допустимим кутом 
відхилення руля висоти вгору 
(цей кут визнач. як різниця між 
макс. можливим відхиленням – 
до упору і запасом руля, при 
якому ще можливе балансуван-
ня літака).  

Переднє ц.г.д. визнач. з умов 
посадки літака з відхиленими 
щитками-закрилками і гранич-
нодопустимого зусилля на ручці 
керування рулем висоти при 
відхиленому вгору тримері на 
кут 15°. Це центрування 
зазвичай забезпеч. балан-
сування літака рулем висоти в 
усіх ін. випадках польоту. Іноді 
для балансування при перед-
ньому ц.г.д. застосов., крім руля 
з тримером, рухомий стабіліза-
тор. 2. Заднє центрування, об-
межене умовами нейтральної 
поздовжньої статич. стійкості 
літака при польоті на крей-
серській швидкості з «ки-
нутою» ручкою керування. 

ЦЕНТРОВКА САМОЛЁ-
ТА – 1. Положение ц. т. само-
лёта относительно крыла, ука-
зываемое обычно в процентах 
средней аэродинамич. хорды. 
2. Процесс определ. путём рас-

ЦЕНТРУВАННЯ ЛІТА-
КА – 1. Положення ц. в. літака 
щодо крила, вказане зазвичай 
у відсотках середньої аероди-
наміч. хорди. 2. Процес виз-
нач. шляхом розрахунку поло-
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чёта положения ц. т. самолёта 
по отношению к средней аэро-
динамич. хорде крыла. 3. Про-
цесс определ. ц. т. самолёта 
путём его взвешивания. 

ження ц. в. літака відносно 
середньої аеродинаміч. хорди 
крила. 3. Процес визнач. ц. в. 
літака шляхом його зважу-
вання. 

ЦЕНТРОПЛАН, -а, м. – 
средняя по размаху часть 
крыла, присоединяемая к фю-
зеляжу или составляющая с 
ним одно целое. 

ЦЕНТРОПЛАН, -а, ч. – 
середня за розмахом частина 
крила, яка приєднується до 
фюзеляжу або складає з ним 
одне ціле. 

ЦИКЛ ДВИГАТЕЛЯ РА-
БОЧИЙ – комплекс последова-
тельно протекающих процессов 
изменения состояния рабочего 
тела в тепловом двигателе. 

ЦИКЛ ДВИГУНА РОБО-
ЧИЙ – комплекс послідовних 
безперервних процесів зміни 
стану робочого тіла в 
тепловому двигуні. 

ЦИКЛ ДВУХТАКТНЫЙ – 
рабочий цикл поршневого дви-
гателя внутреннего сгорания, 
совершаемый за два такта, т.е. 
за два хода поршня или за один 
оборот коленчатого вала. 

ЦИКЛ ДВОТАКТНИЙ – 
робочий цикл поршневого 
двигуна внутрішнього згоряння, 
який здійсн. за два такти, тобто 
за два ходи поршня або за один 
оберт колінчастого вала. 

ЦИКЛ С ПОДВОДОМ 
ТЕПЛА ПРИ ПОСТОЯН-
НОМ ДАВЛЕНИИ – 
1. Термодинамич. цикл, в к-ром 
подвод тепла от горячего ис-
точника к рабочему телу и от-
вод тепла от рабочего тела к 
холодному источнику осущ. по 
изобаре. Перед подводом тепла 
рабочее тело сжимается по 
адиабате, перед отводом тепла 
оно расширяется также по 
адиабате. Этот цикл лежит в 
основе работы современных 
авиац. ГТД (ТРД и ТВД). 
2. Термодинамич. цикл, в к-ром 
подвод тепла от горячего ис-

ЦИКЛ З ПІДВЕДЕННЯМ 
ТЕПЛА ЗА ПОСТІЙНОГО 
ТИСКУ – 1. Термодинаміч. 
цикл, у якому підведення тепла 
від гарячого джерела до робо-
чого тіла і відведення тепла від 
робочого тіла до холодного дже-
рела здійсн. за ізобарою. Перед 
підведенням тепла робоче тіло 
стискається за адіабатою, перед 
відведенням тепла воно розши-
рюється також за адіабатою. Цей 
цикл покладено в основу роботи 
сучасних авіац. ГТД (ТРД і ТГД). 
2. Термодинаміч. цикл, у якому 
підведення тепла від гарячого 
джерела до робочого тіла 
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точника к рабочему телу осущ. 
по изобаре, а отвод тепла от 
рабочего тела к холодному ис-
точнику – по изохоре. Перед 
подводом тепла рабочее тело 
сжимается по адиабате, перед 
отводом тепла оно расширяется 
также по адиабате. Этот цикл 
примен. в двигателях с воспла-
менением от сжатия. 

здійсн. за ізобарою, а від-
ведення тепла від робочого тіла 
до холодного джерела – за 
ізохорою. Перед підведенням 
тепла робоче тіло стискається за 
адіабатою, перед відведенням 
тепла воно розширюється 
також за адіабатою. Цей цикл 
застосов. у двигунах із запа-
люванням від стискання. 

ЦИКЛ С ПОДВОДОМ 
ТЕПЛА ПРИ ПОСТОЯН-
НОМ ОБЪЁМЕ – термодина-
мич. цикл, в к-ром подвод тепла 
от горячего источника к рабо-
чему телу и отвод тепла от ра-
бочего тела к холодному источ-
нику осущ. по изохоре. Перед 
подводом тепла рабочее тело 
сжимается по адиабате, перед 
отводом тепла оно расширяется 
также по адиабате. Этот цикл 
лежит в основе работы поршне-
вых двигателей с принудитель-
ным зажиганием, к к-рым отно-
сятся все авиац. двигатели лёг-
кого топлива. 

ЦИКЛ З ПІДВЕДЕННЯМ 
ТЕПЛА ЗА ПОСТІЙНОГО 
ОБ’ЄМУ – термодинаміч. цикл, 
у якому підведення тепла від 
гарячого джерела до робочого 
тіла і відведення тепла від ро-
бочого тіла до холодного джере-
ла здійсн. за ізохорою. Перед 
підведенням тепла робоче тіло 
стискається за адіабатою, перед 
відведенням тепла воно розши-
рюється також за адіабатою. 
Цей цикл лежить в основі 
роботи поршневих двигунів з 
примусовим запалюванням, до 
яких належать усі авіац. 
двигуни легкого палива. 

ЦИКЛ ЧЕТЫРЁХТАКТ-
НЫЙ – рабочий цикл поршне-
вого двигателя внутреннего 
сгорания, совершаемый за че-
тыре такта, т. е. за четыре хода 
поршня или за два оборота ко-
ленчатого вала: такт впуска, 
такт сжатия, такт расширения 
(рабочий такт) и такт выпуска. 

ЦИКЛ ЧОТИРИТАКТ-
НИЙ – робочий цикл поршне-
вого двигуна внутрішнього 
згоряння, який здійсн. за чоти-
ри такти, тобто за чотири ходи 
поршня або за два оберти ко-
лінчастого вала: такт впуску, 
такт стиску, такт розширення 
(робочий такт) і такт випуску. 

ЦИРКУЛЯЦИЯ СКОРОС-
ТИ – хар-ка кругового (цирку-

ЦИРКУЛЯЦІЯ ШВИД-
КОСТІ – хар-ка колового 
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ляционного) движения газа 
(воздуха), представ. собой сум-
му произведений касательных 
(окружных) скоростей отдель-
ных точек контура потока на 
длину элементарных дужек 
этого контура. Ц.с. присуща 
вихрю и связана с его интен-
сивностью. 

(циркуляційного) руху газу 
(повітря), що є сумою 
добутків дотичних (колових) 
швидкостей окремих точок 
контуру потоку на довжину 
елементарних дужок цього 
контуру. Ц.ш. властива 
вихору і пов’язана з його 
інтенсивністю. 

 
 
 
 
Ч 
 

ЧАСТИ ЛА ЖИЗНЕН-
НЫЕ – двигатель, баки, ра-
диаторы, органы управления и 
др. агрегаты, повреждение 
к-рых влечёт за собой невоз-
можность продолжения полёта. 

ЧАСТИНИ ЛА ЖИТТЄВІ – 
двигун, баки, радіатори, органи 
керування та ін. агрегати, пош-
кодження яких тягне за собою 
неможливість продовження 
польоту. 

ЧАСТОТА ИОНИЗИРО-
ВАННОГО СЛОЯ КРИТИ-
ЧЕСКАЯ – макс. частота ра-
диоволны, к-рую может отра-
зить при норм. (под углом 90°) 
падении радиоволны данный 
ионизированный слой. Радиовол-
ны с большей частотой «про-
бивают» ионизированный слой 
и уходят в мировое пространство.

ЧАСТОТА ІОНІЗОВА-
НОГО ШАРУ КРИТИЧНА – 
макс. частота радіохвилі, яку 
може відбити за норм. (під ку-
том 90°) падіння радіохвилі 
даний іонізований шар.  

Радіохвилі з більшою часто-
тою «пробивають» іонізований 
шар і йдуть у світовий простір. 

ЧАСТОТА НЕСУЩАЯ – 
частота колебаний, создавае-
мая генератором при отсутст-
вии модуляции см. 

 

ЧАСТОТА НЕСУЧА – час-
тота коливань, створювана ге-
нератором за відсутності моду-
ляції див. 
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ЧАСТОТА ПОПАДАНИЯ 
В ЦЕЛЬ – отношение числа 
попаданий в цель к общему чис-
лу сброшенных бомб (выстре-
лов), выраженное в процентах. 

ЧАСТОТА ВЛУЧАННЯ В 
ЦІЛЬ – відношення к-сті влу-
чань у ціль до загальної к-сті 
скинутих бомб (пострілів), ви-
ражене у відсотках. 

ЧАСТОТА ПОСЫЛКИ 
ИМПУЛЬСОВ – число им-
пульсов в 1 с. Ч.п.и. должна 
обеспеч. возможность возвра-
щения на приёмник радиоло-
кац. станции излучённого им-
пульса раньше, чем будет 
послан последний импульс. 

ЧАСТОТА ПОСИЛАННЯ 
ІМПУЛЬСІВ – к-сть імпульсів 
за 1 с. Ч.п.і. повинна забезпе-
чити можливість повернення на 
приймач радіолокац. станції 
випроміненого імпульсу рані-
ше, ніж буде послано останній 
імпульс. 

ЧАСТЬ АВИАРЕМОНТ-
НАЯ – спец. воинское ре-
монтное предприятие (завод, 
мастерская), предназнач. для 
ремонта авиац. техники. 

ЧАСТИНА АВІАРЕ-
МОНТНА – спец. військове 
ремонтне підприємство (завод, 
майстерня), призначене для 
ремонту авіац. техніки. 

ЧАСТЬ АВИАЦИОННАЯ – 
строевая, хозяйственная или 
административная авиац. ед. 
ВС. Ч.а. состоит из штаба и 
авиац. подразделений. При 
формировании части ей при-
сваивают номер и звание. 

ЧАСТИНА АВІАЦІЙНА – 
стройова, господарська чи ад-
міністративна авіац. од. ПС. 
Ч.а. складається із штабу і  
авіац. підрозділів. При форму-
ванні частини їй присвоюють 
номер і звання. 

ЧАСТЬ ГАЗОТУРБИН-
НОГО ДВИГАТЕЛЯ – воз-
душно-газовый тракт ГТД, 
начиная от входа воздуха во 
входное у-ство двигателя и 
кончая выходом газа из реак-
тивного сопла. Ч.г.д. представ. 
собой пространство в двигате-
ле, заполняемое во время его 
работы потоком рабочего тела, 
проходящего через двигатель. 

ЧАСТИНА ГАЗОТУР-
БІННОГО ДВИГУНА – по-
вітряно-газовий тракт ГТД, 
починаючи від входу повітря у 
вхідний пр-рій двигуна і закін-
чуючи виходом газу з реактив-
ного сопла. Ч.г.д. є простором 
у двигуні, заповнюваним під 
час його роботи потоком робо-
чого тіла, що проходить через 
двигун. 

ЧАСТЬ КРЫЛА ХВО-
СТОВАЯ – часть крыла, рас-

ЧАСТИНА КРИЛА ХВОС-
ТОВА – частина крила, розта-
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полож. за задним лонжероном 
или за задней стенкой крыла и 
несущая на себе закрылки, 
щитки и рули крена (элероны). 

шов. за заднім лонжероном або 
за задньою стінкою крила і яка 
несе на собі закрилки, щитки і 
рулі крену (елерони). 

ЧАСТЬ МАТЕРИАЛЬ-
НАЯ – см. Авиационная тех-
ника. 

ЧАСТИНА МАТЕРІАЛЬ-
НА – див. Авіаційна техніка. 

ЧАСТЬ ТЕХНИКО-
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ – 
авиац. часть, подразделение, 
обеспечивающее выполнение 
регламент. работ, войскового 
ремонта и организацию дора-
боток авиац. техники. 

ЧАСТИНА ТЕХНІКО-
ЕКСПЛУАТАЦІЙНА – авіац. 
частина, підрозділ, що забез-
печ. виконання регламент. ро-
біт, військового ремонту та 
організацію доробок авіац.  
техніки. 

ЧЕРТА КУРСОВАЯ – диа-
метральная продольная черта на 
сетке прицела, предназнач. для 
опред. углов сноса в полёте и 
выполнения боковой наводки. 

ЛІНІЯ КУРСОВА – діа-
метральна поздовжня лінія на 
сітці прицілу, признач. для ви-
знач. кутів знесення в польоті та 
виконання бічного наведення. 

ЧИСЛЕННОСТЬ ВОЙСК – 
кол-во личного состава, воору-
жения и военной техники в 
вооружённых силах (подразде-
лении, части, соединении, объе-
динении), роде войск, виде и в 
вооружённых силах в целом. 
Численность войск, как пр., 
делится на штатную, учётную 
и имеющуюся (фактич). 

ЧИСЕЛЬНІСТЬ ВІЙСЬК – 
к-сть особового складу, зброї та 
військової техніки у військово-
му формуванні (підрозділі, час-
тині, з’єднанні, об’єднанні), 
роді військ, виді та в ЗС у  
цілому.  

Чисельність військ зазвичай 
поділ. на штатну, облікову й 
наявну (фактичну). 

ЧИСЛО КОШИ – один из 
критериев аэродинамич. подо-
бия, связывающий упругость 
обтекаемого тела и окружаю-
щей среды. Ч.к. и у модели, и 
у натуры должны быть равны 
между собой. 

ЧИСЛО КОШІ – один з 
критеріїв аеродинаміч. подіб-
ності, що зв’язує пружність 
обтічного тіла і навколишнього 
середовища.  

Ч.к. і у моделі, і у натури 
повинні бути однакові. 

ЧИСЛО М – отношение 
скорости полёта (потока) к 

ЧИСЛО М – відношення 
швидкості польоту (потоку) до 
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скорости звука. Число М – 
один из критериев аэродина-
мич. подобия см., а также одна 
из важнейших хар-тик потока, 
движущегося с большими доз-
вуковыми и сверхзвуковыми 
скоростями. При числе М = 1 
скорость движения тела (пото-
ка) равна скорости звука, при 
М > 1 она больше, а при М < 1 
меньше скорости звука. 

швидкості звуку. Число М – 
один з критеріїв аеродинаміч. 
подібності див., а також одна з 
найважливіших хар-тик потоку, 
що рухається з великими до-
звуковими і надзвуковими 
швидкостями. При числі М = 1 
швидкість руху тіла (потоку) 
дорівнює швидкості звуку, при 
М > 1 вона більша, а при М < 1 
менша за швидкість звуку. 

ЧИСЛО М КРИТИ-
ЧЕСКОЕ – такое число М по-
лёта (набегающего потока), при 
к-ром на поверхности самолё-
та впервые достигается мест-
ная скорость обтекания, равная 
местной скорости звука см. 

ЧИСЛО М КРИТИЧНЕ – 
таке число М польоту (набіж-
ного потоку), за якого на по-
верхні літака вперше досяга-
ється місцева швидкість обті-
кання, яка дорівнює місцевій 
швидкості звуку див. 

ЧИСЛО ОБОРОТОВ ГТД 
МИНИМАЛЬНОЕ – наимень-
шее число оборотов двигателя, 
при к-ром возможна его само-
стоятельная работа без превы-
шения макс. допустимой ско-
рости газа перед турбиной. У 
современных авиац. двигателей 
ч.о.ГТДм. составляет около 
0,08–0,15 макс. числа оборотов. 

ЧИСЛО ОБЕРТІВ ГТД 
МІНІМАЛЬНЕ – найменше  
число обертів двигуна, за якого 
можлива його самостійна робо-
та без перевищення макс. до-
пустимої швидкості газу перед 
турбіною. У сучасних авіац. 
двигунів ч.о.ГТДм. становить 
близько 0,08–0,15 від макс. 
числа обертів. 

ЧИСЛО ОБОРОТОВ ДВИ-
ГАТЕЛЯ – 1. В авиац. порш-
невых двигателях – кол-во обо-
ротов коленчатого вала в ед. вре-
мени. 2. В одновальных авиац. 
ГТД – кол-во оборотов турбо-
компрессорного агрегата в ед. 
времени. 

ЧИСЛО ОБЕРТІВ ДВИ-
ГУНА – 1. В авіац. поршневих 
двигунах – к-сть обертів колін-
частого вала за од. часу. 

2. У одновальних авіац.  
ГТД – к-сть оборотів турбо-
компресорного агрегату за од. 
часу. 

ЧИСЛО ОБОРОТОВ РЕ-
ЗОНАНСНОЕ – число оборо-

ЧИСЛО ОБЕРТІВ РЕЗО-
НАНСНЕ – число обертів, за 
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тов, при к-ром частоты собст-
венных и вынужденных коле-
баний совпадают. Ч.о.р. наз. 
также критич. числом оборотов. 

якого частоти власних і виму-
шених коливань збігаються. 
Ч.о.р. наз. також критич. чис-
лом обертів. 

ЧИСЛО ОКТАНОВОЕ – 
один из основных показателей 
качества бензина, характеризу-
ющий его детонационные 
свойства. Определ. на стандарт-
ном одноцилиндровом двигателе 
с переменной степенью сжатия 
путём сравнения данного бензи-
на с эталонными топливами по 
их способности вызывать де-
тонацию в этом двигателе. 

ЧИСЛО ОКТАНОВЕ – 
один з основних показників 
якості бензину, що хар-зує його 
детонаційні властивості. Ви-
знач. на стандартному одноци-
ліндровому двигуні зі змінним 
ступенем стиснення шляхом 
порівняння даного бензину з 
еталонними паливами за  
їхньою здатністю викликати 
детонацію в цьому двигуні.  

ЧИСЛО ПОПАДАНИЙ 
НЕОБХОДИМОЕ – кол-во 
авиац. бомб выбранного типа и 
калибра, при попадании к-рых 
в объект последний будет пора-
жён в заданной степени. Ч.п.н. 
зависит от мощности исполь-
зуемых боеприпасов, размеров, 
прочности и уязвимости объекта. 

КІЛЬКІСТЬ ВЛУЧЕНЬ 
ПОТРІБНА – к-сть авіац. бомб 
вибраного типу і калібру, при 
влученні яких в об’єкт останній 
буде уражений у заданому сту-
пені. К.в.п. залежить від по-
тужності використовуваних 
боєприпасів, розмірів, міцності 
та вразливості об’єкта. 

ЧИСЛО РЕЙНОЛЬДСА – 
безразмерная хар-ка течения 
жидкости (газа), один из основ-
ных критериев подобия, тече-
ния жидкости с учётом её вяз-
кости. Ч.Р. – отношение про-
изведения плотности на хар-
ную скорость и хар-ный ли-
нейный размер коэфф. вяз-
кости жидкости. 

ЧИСЛО РЕЙНОЛЬДСА – 
безрозмірна хар-ка плинності 
рідини (газу), один з основних 
критеріїв подібності, плинності 
рідини з урахуванням її 
в’язкості.  

Ч.Р. – відношення добутку 
густини на хар-ну швидкість і 
хар-ний лінійний розмір коеф. 
в’язкості рідини. 

ЧИСЛО РЕЙНОЛЬДСА 
КРИТИЧЕСКОЕ – число 
Рейнольдса, при к-ром коэфф. 
лобового сопротивления шара 

ЧИСЛО РЕЙНОЛЬДСА 
КРИТИЧНЕ – число Рей-
нольдса, за якого коеф. лобово-
го опору кулі дорівнює 0,3.  
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Ш 
 

ШАБРЕНИЕ, -я, с. – отде-
лочная операция металлообра-
ботки для пригонки плоских и 
цилиндрич. поверхностей пу-
тём соскабливания микроско-
пически тонких стружек ре-
жущим инструментом – шабе-
ром. Шабрение примен. при ре-
монте поршневых авиац. двига-
телей для пригонки вкладышей 
скользящих подшипников. 

ШАБРУВАННЯ, -я, с. – 
обробна операція металооброб-
ки для пригінки плоских і ци-
ліндрич. поверхонь шляхом 
зіскоблювання мікроскопічно 
тонких стружок різальним ін-
струментом – шабером. Шабру-
вання застосов. при ремонті 
поршневих авіац. двигунів для 
пригінки вкладишів ковзних 
підшипників. 

равен 0,3. Величина ч.Р.к. в 
различных аэродинамич. тру-
бах разная, она зависит от на-
чальной турбулентности пото-
ка. В свободной атмосфере 
ч.Р.к. шара равно 385 000, в 
аэродинамич. трубах оно зна-
чительно меньше. 

Величина ч.Р.к. в різних  
аеродинаміч. трубах різна, вона 
залежить від початкової турбу-
лентності потоку.  

У вільній атмосфері ч.Р.к. 
кулі дорівнює 385 000, в аеро-
динаміч. трубах воно значно 
менше. 

ЧИСЛО СТРУХАЛЯ – 
один из критериев аэродина-
мич. подобия для неустано-
вившихся движений жидкости 
или газа. Подобие двух явле-
ний наступит на равенстве ч. 
С. объекта и ч.С. его модели.  

ЧИСЛО СТРУХАЛЯ – 
один з критеріїв аеродинаміч. 
подібності для неусталених 
рухів рідини чи газу. Подіб-
ність двох явищ настане на 
рівності ч.С. об’єкта і ч.С. його 
моделі. 

ЧИСЛО ФРУДА – один из 
критериев аэродинамич. подобия, 
оценивающий влияние силы тя-
жести на подобие двух явлений. 

ЧИСЛО ФРУДА – один з 
критеріїв аеродинаміч. подіб-
ності, що оцінює вплив сили 
тяжіння на подібність двох явищ.  

ЧИСТОТА ПОВЕРХ-
НОСТИ – величина, обратная 
шероховатости поверхности.

ЧИСТОТА ПОВЕРХНІ – 
величина, обернена до шорст-
кості поверхні.



Російсько-український авіаційний військовий словник 

 568

ШАГ ВИНТА – расстоя-
ние, к-рое возд. винт действи-
тельно проходит за один обо-
рот в воздухе. Поэтому ш.в. наз. 
ещё действительным шагом винта. 

КРОК ГВИНТА – відстань, 
яку повітр. гвинт дійсно прохо-
дить за один оберт у повітрі. 

Тому к.г. наз. ще дійсним 
кроком гвинта. 

ШАГ ВИНТА БОЛЬ-
ШОЙ – усл. название поло-
жения лопастей винта, повёр-
нутых спец. механизмом на 
макс. установоч. угол. Ш.в.б. 
устанавл. при полёте самолёта 
с предельной скоростью на 
пикировании с полным газом. 
В этом случае невозможна 
раскрутка винта. Изменение 
угла у-ки от малого до боль-
шого наз. затяжелением винта. 
Ш.в.б. у несущего винта вер-
толёта устанавл. с помощью 
рычага «шаг–газ» при вертик. 
подъёме и в режиме висения.  

КРОК ГВИНТА ВЕЛИ-
КИЙ – ум. назва положення 
лопатей гвинта, повернених 
спец. механізмом на макс. вста-
новлюваний кут. К.г.в. вста-
новл. при польоті літака з гра-
ничною швидкістю на пікіру-
ванні з повним газом. У цьому 
випадку неможливе розкручу-
вання гвинта. Зміна кута уста-
новл. від малого до великого 
наз. обважнюванням гвинта. 
К.г.в. у гвинта-носія вертольота 
встановл. за допомогою важеля 
«крок–газ» при вертик. підйомі 
та в режимі висіння. 

ШАГ ВИНТА ИЗМЕ-
НЯЕМОГО ШАГА МАЛЫЙ – 
усл. общепринятое название 
положения лопастей, повёрну-
тых механизмом на миним. 
угол у-ки. На самолётах малый 
шаг устанавл. при запуске и 
опробовании двигателя, а так-
же при взлёте. Уменьшение 
угла у-ки от большого до ма-
лого шага наз. «облегчением» 
винта. При этом установоч. 
угол составляет 16–22о. У не-
сущего винта вертолёта малый 
шаг устанавл. рычагом «шаг–
газ» при планировании, на 
режиме самовращения с вы-

КРОК ГВИНТА ЗМІННО-
ГО КРОКУ МАЛИЙ – ум. 
загальноприйнята назва поло-
ження лопатей, повернених 
механізмом на мінім. кут уста-
новл. На літаках малий крок 
установл. при запуску і випро-
буванні двигуна, а також при 
зльоті. Зменшення кута уста-
новл. від великого до малого 
кроку наз. «полегшенням» гвин-
та. При цьому установоч. кут 
становить 16–22о. У гвинта-
носія вертольота малий крок 
установлюється важелем «крок–
газ» при планеруванні, на ре-
жимі самообертання з вимкне-
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ключенным двигателем, при 
этом миним. установоч. угол 
составляет 2–3о. Этот же угол 
устанавл. при включении 
фрикционной муфты сцепле-
ния во время опробования на 
земле. 

ним двигуном, при цьому мі-
нім. установоч. кут становить 
2–3о.  

Цей же кут встановл. при 
вмиканні фрикційної муфти 
зчеплення під час випробування 
на землі. 

ШАГ ВИНТА ОТНОСИ-
ТЕЛЬНЫЙ – отношение шага 
винта к его диаметру. Ш.в.о. 
наз. также хар-кой режима. 
Для несущего винта вертолёта 
хар-кой режима служит отно-
сительная скорость винта, т. е. 
отношение скорости полёта 
вертолёта к линейной скорос-
ти вращения конца лопасти 
винта. 

КРОК ГВИНТА ВІДНОС-
НИЙ – відношення кроку гвин-
та до його діаметра. К.г.в. наз. 
також хар-кою режиму.  

Для гвинта-носія вертольота 
хар-кою режиму служить від-
носна швидкість гвинта, тобто 
відношення швидкості польоту 
вертольота до лінійної швидко-
сті обертання кінця лопаті  
гвинта. 

ШАГ ЗАКЛЁПОЧНОГО 
ШВА – расстояние между 
заклёпками одного продольно-
го или поперечного ряда. 
Ш.з.ш. опред. из конструк-
тивных соображений, типа 
заклёпочного соединения и 
условий прочности. Обычно 
ш.з.ш. выражают в диаметрах 
заклёпок. 

КРОК ЗАКЛЕПКОВОГО 
ШВА – відстань між заклепка-
ми одного поздовжнього або 
поперечного ряду.  

К.з.ш. визнач. із конструк-
тивних міркувань, типу заклеп-
кового з’єднання і умов міц-
ності.  

Зазвичай к.з.ш. виражають у 
діаметрах заклепок. 

ШАГ НЕСУЩЕГО ВИН-
ТА ВЕРТОЛЁТА НОМИ-
НАЛЬНЫЙ – усл. шаг винта, 
за к-рый принимается шаг сече-
ния лопасти, находящейся на 
расстоянии 3/4 или 0,7 длины 
лопасти от оси вращения винта. 

КРОК НЕСНОГО ГВИН-
ТА ВЕРТОЛЬОТА НОМІ-
НАЛЬНИЙ – ум. крок гвинта, 
який визнач. як крок перерізу 
лопаті, що перебуває на відста-
ні 3/4 або 0,7 довжини лопаті 
від осі обертання гвинта. 

ШАЙБА КУЛАЧКОВАЯ – 
главная деталь механизма га-
зораспределения звездообраз-

ШАЙБА КУЛАЧКОВА – 
головна деталь механізму газо-
розподілу зіркоподібного авіац. 
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ного авиац. двигателя. Ш.к. 
управляет движением впуск-
ных и выпускных клапанов в 
соответствии с установл. для дан-
ного двигателя фазами газорас-
пределения при помощи ку-
лачков, составляющих одно це-
лое с шайбой и воздейству-
ющих на клапаны посредством 
др. элементов механизма газо-
распределения – толкателей, тяг 
и рычагов (коромысел). Ш.к. 
приводится во вращение от ко-
ленчатого вала двигателя при 
помощи зубчатой передачи, 
размещ. в картере и состоящей 
обычно из двух пар цилинд-
рич. шестерён, из к-рых веду-
щая шестерня жестко связана 
с коленчатым валом, а ведомая – 
с ш.к. Число ш.к. равно числу 
рядов цилиндров звездообраз-
ного двигателя. 

двигуна. Ш.к. керує рухом  
впускних і випускних клапанів 
відповідно до встановл. для 
цього двигуна фаз газорозпо-
ділу за допомогою кулачків, 
що становлять одне ціле з 
шайбою і які впливають на 
клапани за допомогою ін. еле-
ментів механізму газорозподі-
лу – штовхачів, тяг і важелів 
(коромисел). 

Ш.к. приводиться в обер-
тання від колінчастого вала 
двигуна за допомогою зубчастої 
передачі, що розміщ. у картері і 
складається зазвичай з двох пар 
циліндрич. шестерень, з яких 
ведуча шестерня жорстко 
пов’язана з колінчастим валом, 
а ведена – з ш.к.  

К-сть ш.к. дорівнює к-сті 
рядів циліндрів зіркоподібного 
двигуна. 

ШАЙБЫ КРЫЛЬЕВЫЕ – 
небольшие вертик. поверхнос-
ти на концах крыла, примен. в 
нек-рых самолётах и планёрах 
(напр., бесхвостых) для уменьше-
ния индуктивного сопротивле-
ния и улучшения устойчивости. 

ШАЙБИ КРИЛОВІ – неве-
ликі вертик. поверхні на кінцях 
крила, що застосов. в деяких 
літаках і планерах (напр., без-
хвостих) для зменшення індук-
тивного опору і поліпшення 
стійкості. 

ШАР-ЗОНД – у-ство, пред-
назнач. для изучения атмосфе-
ры. Ш.-з. представ. собой сво-
бодно поднимающийся, напол-
ненный водородом (или др. га-
зом легче воздуха) шар с при-
креплёнными к нему прибора-
ми, записывающими давление, 

КУЛЯ-ЗОНД – пр-рій, 
признач. для вивчення атмо-
сфери.  

К.-з. є кулею, що вільно під-
німається, наповненою воднем 
(або ін. газом, легшим за повіт-
ря) з прикріпленими до неї при-
ладами, які записують тиск,  
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т-ру, влажность и др. параметры 
воздуха. На нек-рой высоте шар, 
раздувшись до предела упруго-
сти материала, разрывается, и 
приборы с парашютом опуска-
ются на землю. 

т-ру, вологість й ін. параметри 
повітря. На деякій висоті куля, 
що роздулася до межі пружнос-
ті матеріалу, розривається і 
прилади з парашутом опуска-
ються на землю. 

ШАРНИР ВЕРТИКАЛЬ-
НЫЙ – подвижное (на вертик. 
оси) соединение лопасти не-
сущего винта вертолёта с втул-
кой винта. Ш.в. допускает 
колебательные движения ло-
пасти в плоскости вращения 
винта, возникающие под дей-
ствием силы сопротивления 
воздуха, кориолисовых, цент-
робежных сил и сил инерции. 
Ш.в. размещ. на нек-ром рас-
стоянии от оси вращения втулки 
несущего винта. При этом, чем 
оно больше, тем больше вели-
чина изменения циклич. реак-
тивного момента на валу несу-
щего винта, создаваемого не-
симметричными силами лобово-
го сопротивления лопастей при 
косой обдувке винта. Ш.в. спо-
собствует разгрузке комлевой 
части лопасти от действия изги-
бающих моментов.  

ШАРНІР ВЕРТИКАЛЬ-
НИЙ – рухоме (на вертик. осі) 
з’єднання лопаті несного гвинта 
вертольота з втулкою гвинта.  

Ш.в. допускає коливальні 
рухи лопаті в площині обертан-
ня гвинта, що виникають під 
дією сили опору повітря, коріо-
лісових, відцентрових сил і сил 
інерції.  

Ш.в. розташов. на деякій 
відстані від осі обертання втул-
ки несного гвинта.  

При цьому що вона більша, 
то більша величина зміни цик-
ліч. реактивного моменту на 
валу несного гвинта, створюва-
ного несиметричними силами 
лобового опору лопатей за  
навскісного обдування гвинта.  

Ш.в. сприяє розвантаженню 
комлевої частини лопаті від дії 
згинальних моментів. 

ШАРНИР ГОРИЗОН-
ТАЛЬНЫЙ – шарнир крепле-
ния лопасти несущего винта 
вертолёта, перпендикулярный 
к оси вращения втулки, даю-
щий возможность лопасти 
совершать маховое движение. 

ШАРНІР ГОРИЗОН-
ТАЛЬНИЙ – шарнір кріплення 
лопаті несного гвинта вер-
тольота, перпендикулярний до 
осі обертання втулки, що дає 
можливість лопаті здійсн. махо-
вий рух. 

ШАРНИР ДВУХЗВЕН-
НЫЙ – см. Двухзвенник шасси. 

ШАРНІР ДВОЛАНКО-
ВИЙ – див. Дволанник шасі. 



Російсько-український авіаційний військовий словник 

 572

ШАРНИРЫ РУЛЕЙ – 
шарнирные соединения рулей 
и электронов с неподвижными 
поверхностями. Ш.р. наз. ещё 
петлями рулей. 

ШАРНІРИ РУЛІВ – шар-
нірні з’єднання рулів і елект-
ронів з нерухомими поверх-
нями. 

Ш.р. наз. ще петлями рулів. 
ШАР-ПИЛОТ – небольшой 

резиновый шар, наполненный 
газом легче воздуха и предна-
знач. для опред. направления и 
скорости ветра на разных вы-
сотах. Ш.-п., пущенный в сво-
бодный полёт, непрерывно 
поднимается вверх с прибл. 
постоянной вертик. скоростью. 

КУЛЯ-ПІЛОТ – невелика 
гумова куля, наповнена газом, 
легшим за повітря, і признач. 
для визнач. напряму і швид-
кості вітру на різних висотах.  

К.-п., пущена у вільний по-
літ, безперервно піднімається 
вгору з прибл. сталою вертик. 
швидкістю. 

ШАССИ САМОЛЁТА – 
система опор, предназнач. для 
обеспеч. требуемого положе-
ния самолёта на стоянке, пе-
редвижения по земле (по воде), 
смягчения и частичного погло-
щения возникающих при этом 
нагрузок. Различают след. ос-
новные схемы ш.с.: с хвосто-
вым колесом, у к-рого главные 
опоры (главные колёса) нахо-
дятся впереди, а вспомога-
тельная опора (хвостовое ко-
лесо или же костыль) – позади 
ц. т. самолёта; с передним 
колесом (трехколёсное ш.с.), у 
к-рого вспомогательная опора 
(переднее, или носовое коле-
со) установл. впереди, а глав-
ные опоры (главные колёса) – 
позади ц. т. самолёта; велоси-
педного типа, состоящее из 
двух главных опор, размещ. в 
фюзеляже впереди и сзади ц. т. 
самолёта, и двух боковых опор, 

ШАСІ ЛІТАКА – система 
опор, признач. для забезпеч. 
необхідного положення літака 
на стоянці, пересування по зем-
лі (по воді), пом’якшення та 
часткового поглинання наван-
тажень, що виникають при 
цьому.  

Розрізняють такі основні 
схеми ш.л.: з хвостовим коле-
сом, у якого головні опори (го-
ловні колеса) розташовані по-
переду, а допоміжна опора 
(хвостове колесо або ж кос-
тиль) – позаду ц. в. літака; з 
переднім колесом (триколісне 
ш.л.), у якого допоміжна опо-
ра (переднє, або носове коле-
со) встановл. попереду, а го-
ловні опори (головні колеса) – 
позаду ц. в. літака; велосипед-
ного типу, що складається з 
двох головних опор, розміщ. у 
фюзеляжі попереду і позаду ц. в. 
літака, і двох бічних опор, 
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закреплённых на крыле. На 
нек-рых самолётах вместо ко-
лёс устанавл. поплавки, лыжи 
и гусеницы. 

закріплених на крилі. На де-
яких літаках замість коліс вста-
новл. поплавці, лижі та гусе-
ниці. 

ШАТУН, -а, м. – деталь 
кривошипно-шатунного меха-
низма, связывающая поршень 
и коленчатый вал. Ш. воспри-
нимает и передаёт на коленча-
тый вал усилие газов и инер-
ционных сил, возникающих 
при движении поршня.  

ШАТУН, -а, ч. – деталь 
кривошипно-шатунного меха-
нізму, що зв’язує поршень і 
колінчастий вал. Ш. сприймає і 
передає на колінчастий вал зу-
силля газів та інерційних сил, 
що виникають під час руху  
поршня.  

ШАТУН ГЛАВНЫЙ – 
шатун, непосредственно соч-
леняющийся с шатунной шей-
кой коленчатого вала и пере-
дающий на вал работу, совер-
шаемую газом в главном и 
боковых цилиндрах. У рядных 
V-образных двигателей ком-
плект шатунов состоит из од-
ного главного шатуна и одно-
го прицепного. Прицепной 
шатун соединяется с ш.г. 
шарнирно при помощи пальца. 
У звёздообразных двигателей 
комплект шатунов состоит из 
одного ш.г. и нескольких при-
цепных, соединённых с ш.г. 
шарнирно при помощи пальцев. 

ШАТУН ГОЛОВНИЙ – 
шатун, що безпосередньо з’єд-
наний з шатунною шийкою 
колінчастого вала і який пере-
дає на вал роботу газу у го-
ловному і бічних циліндрах. 

У рядних V-подібних двигу-
нів комплект шатунів склада-
ється з одного головного шату-
на і одного причіпного.  

Причіпний шатун з’єд-
нується з ш.г. шарнірно за до-
помогою пальця.  

У зіркоподібних двигунів  
комплект шатунів складається з 
одного ш.г. і декількох причіп-
них, поєднаних з ш.г. шарнірно 
за допомогою пальців. 

ШАХТА ДИРИЖАБЛЯ – 
вертик. удлинённая полость в 
виде матерчатого колодца, 
каркасом к-рой явл. металлич. 
кольца. Через эту полость чле-
ны экипажа имеют сообщения 
с верхней частью дирижабля. 
В дирижаблях жёсткой конст-

ШАХТА ДИРИЖАБЛЯ – 
вертик. подовжена порожнина у 
вигляді тканинного колодязя, 
каркасом якої є металеві кільця. 
Через цю порожнину члени 
екіпажу мають зв’язок з верх-
ньою частиною дирижабля.  
У дирижаблях жорсткої конст-
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рукции ш.д. служит также для 
выхода из внутренней части 
корпуса газа, выпускаемого 
при помощи клапанов. 

рукції ш.д. слугує також для 
виходу з внутрішньої частини 
корпусу газу, що випускається 
за допомогою клапанів. 

ШЕЙКА КОЛЕНЧАТО-
ГО ВАЛА КОРЕННАЯ – 
одна из основных частей ко-
ленчатого вала, лежащая на оси 
вращения и соединённая при 
помощи щёк с шатунными шей-
ками вала. Ш.к.в.к. опираются 
на коренные подшипники. 

ШИЙКА КОЛІНЧАСТО-
ГО ВАЛА КОРІННА – одна з 
основних частин колінчастого 
валу, що лежить на осі обер-
тання та з’єднана за допомогою 
щік з шатунними шийками ва-
ла. Ш.к.в.к. спираються на 
корінні підшипники. 

ШЕЙКА КОЛЕНЧАТО-
ГО ВАЛА ШАТУННАЯ – 
шейка вала, сочленяющаяся с 
шатуном. 

ШИЙКА КОЛІНЧАСТО-
ГО ВАЛА ШАТУННА – ший-
ка вала, яка з’єднується з шату-
ном. 

ШЕРОХОВАТОСТЬ ПО-
ВЕРХНОСТИ – зернистая 
неровность поверхности. С 
кол-нной стороны ш.п. тела 
(напр., крыла) опред. отноше-
нием хар-ного размера тела 
(напр., длины хорды к высоте 
бугорков поверхности). Не-
большая ш.п. мало влияет на 
сопротивление трения и по-
верхность считается аэроди-
намич. гладкой. При большой 
ш.п. сопротивление трения 
сильно возрастает. Влияние 
ш.п. на сопротивление профи-
ля крыла зависит от её поло-
жения на профиле (у передней 
кромки крыла, где погранич-
ный слой тонкий, ш.п. более 
опасна, чем у задней кромки, 
где пограничный слой толще), 
формы и величины зернистости. 

ШОРСТКІСТЬ ПОВЕРХ-
НІ – зерниста нерівність по-
верхні.  

З к-ного боку ш.п. тіла  
(напр., крила) визнач. відно-
шенням хар-ного розміру тіла 
(напр., довжини хорди до висо-
ти горбків поверхні).  

Невелика ш.п. мало впливає 
на опір тертя і поверхня вважа-
ється аеродинаміч. гладкою. 

При великій ш.п. опір тертя 
значно зростає. 

Вплив ш.п. на опір профі-
лю крила залежить від її по-
ложення на профілі (біля пе-
реднього ребра крила, де 
примежовий шар тонкий, ш.п. 
небезпечніша, ніж біля зад-
нього ребра, де примежовий 
шар товщий), форми та вели-
чини зернистості. 
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«ШИММИ» – самопроиз-
вольные колебания ориентиру-
ющегося носового колёса шасси, 
возникающие при превышении 
самолётом нек-рой определён-
ной скорости на рулении, взлёте 
и посадке из-за люфтов в креп-
лениях и деформаций носовой 
стойки и пневматика, боковых 
колебаний самолёта. 

«ШИММІ» – довільні ко-
ливання орієнтувального но-
сового колеса шасі, які вини-
кають при перевищенні літа-
ком деякої певної швидкості 
під час руління, зльоту і по-
садки через люфти в кріплен-
нях і деформації носового 
стояка та пневматика, бічні 
коливання літака. 

ШИРИНА БОЕВОГО ПО-
РЯДКА (СТРОЯ) – расстоя-
ние в боевом порядке (строю) 
самолётов по фронту, заклю-
чённое между консольными 
частями фланговых самолётов.

ШИРИНА БОЙОВОГО 
ПОРЯДКУ (СТРОЮ) – від-
стань у бойовому порядку 
(строю) літаків по фронту між 
консольними частинами флан-
гових літаків. 

ШИРИНА ЦЕЛИ – размер 
цели по направлению, перпен-
дикулярному заходу на бом-
бометание. 

ШИРИНА ЦІЛІ – розмір 
цілі за напрямком, перпендику-
лярним заходу на бомбоме-
тання. 

ШКАЛА БОМЕ – шкала 
ареометра с усл. делениями – 
градусами Боме. 1° Боме – 
мера плотности жидкостей. 0° 
этой шкалы соответств. плот-
ности чистой воды при 15 °С; 
15° Боме – плотность 15 % 
раствора поваренной соли. 

ШКАЛА БОМЕ – шкала 
ареометра з умов. поділками – 
градусами Боме.  

1° Боме – міра густини рі-
дин. 0° цієї шкали відповідає 
густині чистої води при 15 °С; 
15° Боме – щільність 15 % роз-
чину кухонної солі. 

ШКВАЛ, -а, м. – кратко-
временный сильный ветер 
(15 м/с и более), наблюдаю-
щийся, как пр., при кучево-
дождевых облаках и ливневых 
осадках и сопровождающийся 
изменениями направления. На 
территории Украины наблю-
даются в тёплую половину года. 

ШКВАЛ, -у, ч. – коротко-
часний сильний вітер (15 м/с і 
більше), що спостерігається 
зазвичай при купчасто-дощових 
хмарах і зливових опадах, що 
супроводжується змінами на-
прямку. На території України 
спостерігаються в теплу поло-
вину року.  
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ШКВОРЕНЬ, -рня, м. – 
цилиндр или конус, являю-
щийся вертик. осью вращения 
поворотного у-ства. 

ШВОРІНЬ, -рня, ч. – ци-
ліндр або конус, що є вертик. 
віссю обертання поворотного 
пр-рою.  

ШЛАНГ, -а, м. – см. Рукав. ШЛАНГ, -а, ч. – див. Рукав. 
ШЛАНГ ДЫХАТЕЛЬ-

НЫЙ – гибкая трубка, соеди-
няющая маску с кислород. 
прибором. 

ШЛАНГ ДИХАЛЬНИЙ – 
гнучка трубка, що з’єднує мас-
ку з киснев. приладом. 

ШЛАНГ ДЮРИТОВЫЙ – 
см. Дюритовый шланг. Ш.д. 
наз. также просто дюритом. 

ШЛАНГ ДЮРИТОВИЙ – 
див. Дюритовий шланг. Ш.д. 
наз. також просто дюритом. 

ШЛИФОВКА, -и, ж. – 
способ обработки металлов, 
дерева и др. резанием при по-
мощи абразивных инструмен-
тов. Точность обработки при 
обдирочной ш. достигает точ-
ности 3-го класса, чистой ш. – 
2-го класса. Ш. широко при-
мен. в производстве и ремонте 
авиац. техники. 

ШЛІФУВАННЯ, -я, с. – 
спосіб обробки металів, дерева 
й ін. різанням за допомогою 
абразивних інструментів.  

Точність обробки за обдир-
ного ш. досягає точності 3-го 
класу, чистого ш. – 2-го класу. 

Ш. широко застосов. у ви-
робництві та ремонті авіац. 
техніки.  

ШНУР БИКФОРДОВ – 
см. Шнур огнепроводный. 

ШНУР БІКФОРДІВ – див. 
Шнур вогнепровідний. 

ШНУР ДЕТОНИРУЮ-
ЩИЙ – см. Детонирующий 
шнур.  

ШНУР ДЕТОНУЮЧИЙ – 
див. Детонувальний шнур.  

ШНУР ОГНЕПРОВОД-
НЫЙ – шнур для передачи 
огня капсюлю-детонатору и 
зарядам дымного пороха при 
подрывных работах, напр. при 
подрыве неразорвавшихся бое-
припасов на авиац. полигонах. 

ШНУР ВОГНЕПРОВІД-
НИЙ – шнур для передачі вог-
ню капсулю-детонатору і заря-
дам димного пороху при під-
ривних роботах, напр. при під-
риванні боєприпасів, що не ро-
зірвалися, на авіац. полігонах.  

ШПАНГОУТ, -а, м. – эле-
мент поперечного набора кон-
струкции ЛА. Ш. обеспеч. 
неизменность формы попе-

ШПАНГОУТ, -а, ч. – еле-
мент поперечного набору 
конструкції ЛА. Ш. забезпеч. 
незмінність форми поперечного 
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речного сечения и поперечную 
жёсткость фюзеляжа, лодки, 
поплавка, гондолы и др. и 
воспринимает местные сосре-
доточенные нагрузки. Ш. вы-
полн. из различных профилей 
и прикрепляется к стрингерам 
и бимсам (продольному набору). 

перерізу і поперечну жорсткість 
фюзеляжу, човна, поплавця, 
гондоли й ін. і сприймає місцеві 
зосереджені навантаження.  

Ш. викон. з різних профілів і 
кріпиться до стрингерів і бімсів 
(поздовжнього набору). 

ШПАНГОУТ СИЛОВОЙ – 
см. Силовой шпангоут. 

ШПАНГОУТ СИЛОВИЙ – 
див. Силовий шпангоут. 

ШПОН, -а, м. – тонкие 
(обычно до 1 мм) листы древе-
сины, идущие на изготовление 
фанеры и древесных пласти-
ков, к-рые использ. в авиации. 

ШПОН, -у, ч. – тонка (за-
звичай до 1 мм) деревина, що 
йде на виготовлення фанери і 
деревних пластиків, які вико-
рист. в авіації.  

ШТАБ, -а, м. – основной 
орган управления войсками 
(силами), объединениями, сое-
динениями, частями и подраз-
делениями, к-рый предназнач. 
для управления их боевой и 
повседневной деятельностью. 

ШТАБ, -у, ч. – основний ор-
ган керування військами (сила-
ми), об’єднаннями, з’єднан-
нями, частинами і підрозділами, 
який признач. для керування їх 
бойовою і повсякденною діяль-
ністю.  

ШТАУФЕР, -а, м. – см. 
Тавотница. 

ШТАУФЕР, -а, ч. – див. 
Тавотниця.  

ШТИХПРОБЕР, -а, м. – 
прибор, примен. для опред. 
расхода топлива при испыта-
ниях двигателей, работающих 
на жидком топливе. Действие 
ш. основывается на объёмном 
способе замера расхода топлива. 

ШТИХПРОБЕР, -а, ч. – при-
лад, що застосов. для визнач. ви-
трати палива при випробуваннях 
двигунів, які працюють на рідко-
му паливі. Дія ш. ґрунтується на 
об’ємному способі вимірювання 
витрати палива. 

ШТОПОР САМОЛЁТА – 
самопроизвольное вращение 
самолёта вокруг своей про-
дольной оси на закритич. уг-
лах атаки (авторотация) с од-
новременным снижением по 

ШТОПОР ЛІТАКА – до-
вільне обертання літака навколо 
своєї поздовжньої осі на закри-
тич. кутах атаки (авторотація) з 
одночасним зниженням по спі-
ралі малого радіуса.  
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спирали малого радиуса. Ш.с. 
различают по виду – норм. и 
перевёрнутый; по направлению 
вращения – правый и левый; 
по углу наклона продольной 
оси самолёта – крутой (при 
углах наклона больше 50°), 
пологий (при углах от 50 до 
30°) и плоский (при углах ме-
нее 30°); по х-ру вращения – 
устойчивый и неустойчивый. 
Самолёт может войти в што-
пор произвольно из-за ошибки 
лётчика, допущенной при пи-
лотировании, или м. б. введён 
преднамеренно для ознаком-
ления лётчика с особенностя-
ми поведения самолёта на 
штопоре и обучения технике 
ввода и вывода из штопора. 
Ш.с. явл. наиболее сложной 
фигурой пилотажа. Впервые 
преднамеренный ввод самолё-
та в штопор с выводом из него 
совершил русский лётчик 
К. К. Арцеулов в 1916 г. 

Ш.л. розрізняють за видом – 
норм. і перевернутий; за на-
прямком обертання – правий і 
лівий; за кутом нахилу поз-
довжньої осі літака – крутий 
(при кутах нахилу більше 50°), 
пологий (при кутах від 50 до 
30°) і плоский (при кутах мен-
ших 30°); за х-ром обертання – 
стійкий і нестійкий.  

Літак може увійти у штопор 
довільно через помилку льот-
чика, якої він припустився при 
пілотуванні, або м. б. введений 
навмисно для ознайомлення 
льотчика з особливостями по-
ведінки літака на штопорі та 
навчання техніці введення та 
виведення зі штопора.  

Ш.л. є найбільш складною 
фігурою пілотажу.  

Уперше умисне введення лі-
така в штопор з виведенням з 
нього здійснив російський льот-
чик К. К. Арцеулов у 1916 р.  

ШТУРВАЛ ПЕРЕКИД-
НОЙ – штурвал управления 
самолётом, установл. на крон-
штейне, шарнирно прикреплён-
ный к основной колонке и до-
пускающий передачу управле-
ния рядом сидящему пилоту 
без нарушения управления. 

ШТУРВАЛ ПЕРЕКИД-
НИЙ – штурвал керування лі-
таком, встановл. на кронштейні, 
шарнірно прикріплений до ос-
новної колонки і який допускає 
передачу керування пілотові, 
що сидить поруч, без порушен-
ня керування.  

ШТУРВАЛ РУЛЕВОГО 
УПРАВЛЕНИЯ – колесо (или 
сегменты его), при помощи 
к-рого управляют элеронами. 

ШТУРВАЛ РУЛЬОВОГО 
КЕРУВАННЯ – колесо (чи 
сегменти його), за допомогою 
якого керують елеронами.  
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ШТУРМАН, -а, м. (авиац.) – 
офицер, имеющий лётное зва-
ние военного штурмана (лёт-
чика), ведающий вопросами 
штурманской службы подраз-
деления (части, соединения и 
объединения) и осущ. руко-
водство штурманским обес-
печ. боевых действий (полё-
тов) и штурманской подготов-
кой лётного состава см. На од-
номестных самолётах обязан-
ности штурмана выполн. лётчик.

ШТУРМАН, -а, ч. (авіац.) – 
офіцер, що має льотне звання 
військового штурмана (льотчи-
ка), і який відає питаннями 
штурманської служби підрозді-
лу (частини, з’єднання і 
об’єднання) і здійсн. керівницт-
во штурманським забезпеч. 
бойових дій (польотів) і штур-
манською підготовкою льотно-
го складу див. На одномісних 
літаках обов’язки штурмана 
викон. льотчик.  

ШТУРМАНСКАЯ ПОД-
ГОТОВКА ЛЁТНОГО СОС-
ТАВА – комплекс мероприя-
тий, обеспечивающих эффект. 
выполнение задач по самолё-
товождению и боевому при-
мен. (бомбометанию, торпедо- 
и минометанию, пуск ракет 
класса «воздух-земля», десан-
тированию и возд. фотографи-
рованию). Ш.п.л.с. состоит из 
наземной и лётной, провод. 
под руководством штурмана 
авиац. подразделения (части) и 
заканчивается контролем под-
готовки к полёту. 

ШТУРМАНСЬКА ПІД-
ГОТОВКА ЛЬОТНОГО 
СКЛАДУ – комплекс заходів, 
що забезпеч. ефект. виконання 
завдань з літаководіння та бо-
йового застосув. (бомбометан-
ня, торпедо- і мінометання, 
пуск ракет класу «повітря-
земля», десантування і повітр. 
фотографування).  

Ш.п.л.с. складається з на-
земної та льотної, провод. під 
керівництвом штурмана авіац. 
підрозділу (частини) і закінчу-
ється контролем підготовки до 
польоту. 

ШТУРМАНСКАЯ 
СЛУЖБА – спец. служба в 
военной и гражданской авиа-
ции и на флоте, предназнач. 
для обеспеч. вождения ЛА 
(возд. судов) и кораблей. В ВС, 
авиации СВ (АА) и авиации 
ВМС на ш.с. положено штур-
манское обеспеч. боевых дей-
ствий (полётов) авиации. 

ШТУРМАНСЬКА СЛУЖ-
БА – спец. служба у військовій 
і цивільній авіації та на флоті, 
яка призначена для забезпеч. 
водіння ЛА (повітряних суден) і 
кораблів.  

У ПС, авіації СВ (АА) та 
авіації ВМС на ш.с. покладено 
штурманське забезпеч. бойових 
дій (польотів) авіації. 



Російсько-український авіаційний військовий словник 

 580

ШТУРМАНСКОЕ ОБЕС-
ПЕЧЕНИЕ – комплекс мероп-
риятий, к-рые организуются и 
осущ. в авиации с целью сво-
евременного представ. коман-
дованию справочных данных, 
штурманских расчётов и пред-
ложений. Ш.о. обеспеч. точ-
ность выполнения полёта само-
лёта (вертолёта) по заданному 
маршруту, надёжность и безо-
пасность полётов самолётов (вер-
толётов) и др. пилотируемых 
ЛА, достижения высокой точ-
ности возд. навигации и эф-
фект. примен. авиац. средств 
поражения (десантирования), 
радиоэлектронной борьбы, осущ. 
наведения ЛА на заданные возд. 
и наземные (морские) цели. 
Ш.о. – вид операт. (боевого) 
обеспеч. Ш.о. включает под-
готовку справочных данных и 
выполнения штурманских 
расчётов; организацию при-
мен. наземных радиотехнич. и 
светотехнич. средств; разра-
ботку предложений командиру 
части по ш.о.; решение штур-
манских задач в ходе боевых 
действий и прочее. Ш.о. орга-
низуется штурманской службой. 

ШТУРМАНСЬКЕ ЗАБЕЗ-
ПЕЧЕННЯ – комплекс заходів, 
які організовуються та здійсн. в 
авіації для своєчасного надання 
командуванню довідкових да-
них, штурманських розрахунків 
і пропозицій.  

Ш.з. забезпеч. точність ви-
конання польоту літака (верто-
льота) за заданим маршрутом, 
надійність і безпеку польотів 
літаків (вертольотів) й ін. піло-
тованих ЛА, досягнення висо-
кої точності повітр. навігації та 
ефект. застосув. авіац. засобів 
ураження (десантування), ра-
діоелектронної боротьби, здійс-
нення наведення ЛА на задані 
повітр. і наземні (морські) цілі. 

Ш.з. – вид операт. (бойово-
го) забезпеч.  

Ш.з. включає підготовку до-
відникових даних і виконання 
штурманських розрахунків; 
організацію застосув. наземних 
радіотехніч. і світлотехніч. за-
собів; розробку пропозицій 
командиру частини зі ш.з.; ви-
рішення штурманських завдань 
у ході бойових дій тощо.  

Ш.з. організується штурман-
ською службою. 

ШТУРМОВАЯ АВИА-
ЦИЯ – род военной авиации, а 
также род авиации ВС, пред-
назнач. для поражения, как 
пр., с малых и предельно ма-
лых высот войск, малоразмер-

ШТУРМОВА АВІАЦІЯ – 
рід військової авіації, а також 
рід авіації ПС, признач. для 
ураження зазвичай з малих і 
гранично малих висот військ, 
малорозмірних і рухомих на-
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ных и подвижных наземных 
(морских) целей, гл. обр., в 
тактич. и ближайшей операт. 
глубине располож. войск про-
тивника. Ш.а. может также 
привлекаться для выполнения 
задач минировании с воздуха, 
уничтожения вертолётов и 
самолётов противника в воз-
духе и ведения возд. разведки. 

земних (морських) цілей‚ зде-
більшого у тактич. і найближ-
чій операт. глибині розташув. 
військ противника.  

Ш.а. може також залучатися 
для виконання завдань міну-
вання з повітря, знищення вер-
тольотів і літаків противника у 
повітрі та ведення повітр. роз-
відки.  

ШТУРМОВИК, -а, м. – 
боевой ЛА, предназнач. для 
поражения преимущ. с малых 
и предельно малых высот раз-
личных малоразмерных и под-
вижных наземных (морских) 
объектов с примен. бомбарди-
ровоч., ракетного и арт. во-
оружения ЛА. Ш. обычно 
имеет бронированную защиту, 
примен., как пр., в тактич. 
глубине (на поле боя) для не-
посредственной поддержки СВ. 

ШТУРМОВИК, -а, ч.  – бо-
йовий ЛА, признач. для ура-
ження переважно з малих і гра-
нично малих висот різних ма-
лорозмірних та рухомих назем-
них (морських) об’єктів із за-
стосув. бомбардувального, ра-
кетного та арт. озброєння ЛА. 
Ш. зазвичай має броньований 
захист, застосов. здебільшого в 
тактич. глибині (на полі бою) 
для безпосередньої підтримки 
СВ.  

ШТУРМОВОЙ ОТРЯД – 
временное воинское формиро-
вание, предназнач. для штурма 
с целью захвата (блокировки) 
укреплённых отдельных опор-
ных пунктов, узлов сопротив-
ления, долговременных огне-
вых сооружений и важных объ-
ектов во время наступления на 
укреплённый р-н, во время боя 
в городе (населённом пункте), 
в горах и в др. условиях. 

ШТУРМОВИЙ ЗАГІН – 
тимчасове військове форму-
вання, призначене для штурму 
з метою захоплення (блоку-
вання) укріплених окремих 
опорних пунктів, вузлів опору, 
довготривалих вогневих спо-
руд і важливих об’єктів під 
час наступу на укріплений р-н, 
під час бою у місті (населено-
му пункті), в горах та в ін. 
умовах. 

ШТУЦЕР, -а, м. – арматур-
ная стандартная деталь, пред-
став. собой отрезок трубы с 

ШТУЦЕР, -а, ч. – арматурна 
стандартна деталь, що є відріз-
ком труби з приєднувальними 
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присоединительными конца-
ми, из к-рых один имеет резь-
бу. Ш. примен. для соедине-
ния труб между собой либо 
присоединения их к резервуа-
рам (бакам) при помощи резь-
бового соединения. В разъём-
ных резьбовых соединениях 
обычно примен. цилиндрич., в 
неразъёмных – конусная резьба. 

кінцями, з яких один має різь. 
Ш. застосов. для з’єднання труб 
між собою або приєднання їх до 
резервуарів (баків) за допомо-
гою нарізного з’єднання.  

У рознімних нарізних з’єд-
наннях зазвичай застосов.  
циліндрич., в нерознімних – 
конусну різь.  

ШУМОГЛУШИТЕЛЬ 
САМОЛЁТНЫЙ – у-ство, 
глушащее самолётный шум в 
полёте и предохраняющее ухо 
лётчика от вредного воздейст-
вия. Ш.с. обычно снабжается 
лётный шлем. 

ШУМОГЛУШНИК ЛІТА-
КОВИЙ – пр-рій, що глушить 
літаковий шум у польоті, обері-
гаючи вухо льотчика від шкід-
ливої дії.  

Ш.л. зазвичай оснащується 
льотний шолом. 
 
 
Щ 

 
ЩЕКА КОЛЕНЧАТОГО 

ВАЛА – часть коленчатого 
вала, соединяющая шатунную 
шейку вала с коренной шейкой. 

ЩОКА КОЛІНЧАСТОГО 
ВАЛА – частина колінчастого 
вала, що з’єднує шатунну ший-
ку вала з корінною шийкою. 

ЩЁТКИ ВЫСОТНЫЕ – 
щётки электрич. самолётных 
машин, обеспеч. их работу на 
больших высотах. 

ЩІТКИ ВИСОТНІ – щітки 
електрич. літакових машин, що 
забезпеч. їх роботу на великих 
висотах. 

ЩИТКИ ПРОСТЫЕ – эле-
менты механизации крыла, пред-
став. собой поверхности, рас-
полож. снизу крыла вдоль зад-
ней кромки между рулями 
крена, в нерабочем положении 
прижатые к нижней поверхно-
сти крыла и в рабочем – откло-
нённые вниз. 

ЩИТКИ ПРОСТІ – еле-
менти механізації крила, які є 
поверхнями, що розташов. 
знизу крила вздовж заднього 
ребра між рулями крену, в 
неробочому стані притиснуті 
до нижньої поверхні крила  
та в робочому – відхилені  
донизу.  
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ЩИТКИ СДВИЖНЫЕ – 
щитки, имеющие подвижные 
оси вращения, сдвигаемые 
назад вместе со щитками при 
их отклонении. 

ЩИТКИ ЗСУВНІ – щитки, 
що мають рухомі осі обертання, 
які можна зсунути назад разом 
зі щитками при їхньому відхи-
ленні. 

ЩИТКИ ТИПА ЦАП – 
посадочные щитки, отклоняе-
мые вниз с одновременным 
отодвиганием в направлении 
задней кромки крыла (вы-
движные посадочные щитки). 

ЩИТКИ ТИПУ ЦАП – 
посадкові щитки, що відхиля-
ються донизу з одночасним 
зсувом у напряму заднього 
ребра крила (висувні посадко-
ві щитки).  

ЩИТКИ ШАССИ – щит-
ки, укреплённые на частях 
шасси и на самолёте, закры-
вающие в полёте люки и вы-
резы полостей, в к-рых помещ. 
убранное шасси. Щ.ш. наз. 
ещё створками люков шасси. 

ЩИТКИ ШАСІ – щитки, 
закріплені на частинах шасі і на 
літаку, що закривають у польоті 
люки і вирізи порожнин, у яких 
розміщ. прибрані шасі.  

Щ.ш. наз. ще стулками лю-
ків шасі.  

ЩУП, -а, м. – 1. Набор ка-
либрованных пластинок для 
опред. величины зазоров. 

2. Прибор для опред. мёрт-
вых точек см. в цилиндрах 
поршневого двигателя при его 
регулировке.  

3. Прибор в виде тонкого 
стержня с ниткой на конце для 
непосредственного наблюде-
ния струй потока, обтекающе-
го модель при аэродинамич. 
опытах. 

ЩУП, -а, ч. – 1. Набір каліб-
рованих пластинок для визнач. 
величини проміжків (зазорів).  

2. Прилад для визнач. мерт-
вих точок див. у циліндрах   
поршневого двигуна під час 
його регулювання.  

3. Прилад у вигляді тонкого 
стрижня з ниткою на кінці для 
безпосереднього спостереження 
струменів потоку, що обтікають 
модель під час проведення аеро-
динаміч. дослідів. 
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Э 
 

ЭВАКУАЦИОННЫЙ 
ОТРЯД – штатное или вре-
менно созданное формирова-
ние, предназнач. для эвакуации 
раненых и больных, а также ору-
жия и техники и мат. средств из 
р-нов (зон) разрушения, радиац. и 
химич. заражения и пожаров. 

ЕВАКУАЦІЙНИЙ ЗАГІН – 
штатне або тимчасово створене 
формування, яке признач. для 
евакуації поранених і хворих, а 
також зброї і техніки і мат. за-
собів із р-нів (зон) руйнування, 
радіац. та хіміч. зараження і 
пожеж. 

ЭВАКУАЦИЯ, -и, ж. – вы-
воз (вывод) раненых и больных, 
населения, военнопленных, пов-
реждённой техники и оружия, 
военного и иного имущества, 
хозяйственного оборудования 
и ценностей из р-на боевых 
действий и р-нов, подвергших-
ся воздействию оружия массо-
вого поражения и стихийных 
бедствий. 

ЕВАКУАЦІЯ, -ї, ж. – виве-
зення (виведення) поранених і 
хворих, населення, військово-
полонених, пошкодженої тех-
ніки і зброї, військового й ін. 
майна, господарського облад-
нання і цінностей із р-ну бойо-
вих дій та р-нів, які піддалися 
впливу зброї масового ура-
ження і стихійного лиха. 

ЭВЕНТУАЛЬНЫЙ ПРО-
ТИВНИК – противоположная 
сторона, к-рая при определён-
ных обстоятельствах (услови-
ях) может стать вероятным 
противником. 

ЕВЕНТУАЛЬНИЙ ПРО-
ТИВНИК – супротивна сторо-
на, яка за певних обставин 
(умов) може стати ймовірним 
противником. 

ЭЖЕКТОР, -а, м. – см. 
Инжектор. 

ЕЖЕКТОР, -а, ч. – див. Ін-
жектор. 

ЭЙФОРИЯ ВЫСОТНАЯ – 
симптом высотной болезни 
лётчика, сходный с опьянени-
ем. Э.в. проявл. во временном 
повышении настроения и ак-
тивности с одновременным 
снижением критич. отноше-
ния ко всему окружающему.  

ЕЙФОРІЯ ВИСОТНА – 
симптом висотної хвороби льот-
чика, схожий на сп’яніння.  

Е.в. проявл. як тимчасове 
підвищення настрою й актив-
ності з одночасним зниженням 
критич. ставлення до всього 
оточуючого. 
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ЭКВАТОР МАГНИТ-
НЫЙ – линия, соединяющая 
точки земной поверхности, в 
к-рых наклонение магнитного 
поля Земли равно нулю. Э.м. 
не совпадает с географич. 
Плоскость э.м. наклонена 
прим. на 11°15′′ к плоскости 
географич. экватора. 

ЕКВАТОР МАГНІТНИЙ – 
лінія, що з’єднує точки земної 
поверхні, у яких нахил маг-
нітного поля Землі дорівнює 
нулю. Е.м. не збігається з  
географіч.  

Площина е.м. нахилена  
прибл. на 11°15′′ до площини 
географіч. екватора. 

ЭКВАТОР НЕБЕСНЫЙ – 
большой круг небесной сфе-
ры, плоскость к-рого проходит 
через её центр перпендику-
лярно к оси мира. Плоскость 
э.н. делит небесную сферу на 
сев. и южн. полусферы. 

ЕКВАТОР НЕБЕСНИЙ – 
велике коло небесної сфери, 
площина якого проходить через 
її центр перпендикулярно до осі 
світу. Площина е.н. ділить не-
бесну сферу на півн. і півд. пів-
сфери. 

ЭКВИВАЛЕНТ ВЕСО-
ВОЙ – вес вступившего в реак-
цию ядерного (термоядерного) 
взрывчатого вещества, создаю-
щего такую же энергию взрыва, 
как при взрыве 1000 т тротила. 

ЕКВІВАЛЕНТ ВАГОВИЙ – 
вага ядерної (термоядерної) 
вибухової речовини, що всту-
пила в реакцію, яка створює 
таку саму енергію вибуху, як 
при вибуху 1000 т тротилу. 

ЭКВИВАЛЕНТ РАБОТЫ 
ТЕПЛОВОЙ – величина, 
обратная механич. эквивален-
ту тепла см. 

ЕКВІВАЛЕНТ РОБОТИ 
ТЕПЛОВИЙ – величина, обер-
нена до механіч. еквівалента 
тепла див. 

ЭКВИВАЛЕНТ ТЕПЛА 
МЕХАНИЧЕСКИЙ – к-нное 
соотношение между механич. 
и тепловой энергией. Опыт-
ным путём найдено, что, за-
трачивая 427 кГм, можно по-
лучить 1 ккал тепла. Эта вели-
чина (427 кГм), эквивалентная 
1 ккал, и наз. э.т.м. Наоборот, 
затрачивая 1/427 ккал тепла, 
можно совершить работу в 
1 кГм.  

ЕКВІВАЛЕНТ ТЕПЛА 
МЕХАНІЧНИЙ – к-сне спів-
відношення між механіч. і теп-
ловою енергією. Дослідним 
шляхом знайдено, що витрача-
ючи 427 кГм, можна отримати  
1 ккал тепла.  

Ця величина (427 кГм), екві-
валентна 1 ккал, і наз. е.т.м. 
Навпаки, витрачаючи 1/427 ккал 
тепла, можна виконати роботу в 
1 кГм.  



Російсько-український авіаційний військовий словник 

 586

Эта обратная величина наз. 
тепловым или термич. эквива-
лентом работы. В междуна-
родной системе ед. э.т.м. ра-
вен 1, т. к. в этой системе как 
для механич. работы, так и 
для кол-ва теплоты принята 
одна и та же ед. измерения – 
джоуль (Дж). 

Ця обернена величина наз. 
тепловим або терміч. еквівален-
том роботи.  

У міжнародній системі од. 
е.т.м. дорівнює 1, тому що в цій 
системі як для механіч. роботи, 
так і для к-сті теплоти прийнята 
одна і та сама од. вимірювання – 
джоуль (Дж). 

ЭКВИЛИБРАТОР, -а, м. – 
контрольный прибор для про-
верки статич. балансировки 
возд. винтов. Э. представ. 
собой жёсткую ферму-под-
ставку, на к-рой горизонт. и 
параллельно одна др. уста-
новл. две опоры, т. н. ножки 
(призмы). Для балансировки 
возд. винта в отверстие его 
втулки вставляется эквилиб-
раторный валик, к-рый цент-
рируется во втулке на конусах 
и затягивается гайкой, после 
чего возд. винт с эквилибра-
торным валиком укладывается 
на ножки и производ. его ба-
лансировка. 

ЕКІВЛІБРАТОР, -а, ч. – 
контрольний пр-рій для пере-
вірки статич. балансування по-
вітр. гвинтів.  

Е. є жорсткою фермою-
підставкою, на якій горизонт. і 
паралельно одна одній вста-
новл. дві опори, т. зв. ніжки 
(призми).  

Для балансування повітр. 
гвинта в отвір його втулки  
вставляється еквілібраторний 
валик, який центрується у втул-
ці на конусах і затягується гай-
кою, після чого повітр. гвинт з 
еквілібраторним валиком кла-
деться на ніжки і здійсн. його 
балансування.  

ЭКЗЕМПЛЯР ИЗДЕЛИЯ 
ГОЛОВНОЙ – один или нес-
колько экземпляров изделия, 
служащих для установл. и 
проверки производственного 
процесса для их серийного 
изготовления. 

ЕКЗЕМПЛЯР ВИРОБУ 
ГОЛОВНИЙ – один або кілька 
екземплярів виробу, які слугу-
ють для встановл. і перевірки 
виробничого процесу для їх 
серійного виготовлення. 

ЭКЗОСФЕРА, -ы, ж. – об-
ласть верхней атмосферы, уда-
лённая на 500–1000 км от Зем-
ли. Молекулы и атомы в э. 
совершают движение по эл-
липтическим орбитам. 

ЕКЗОСФЕРА, -и, ж. – об-
ласть верхньої атмосфери, 
віддалена на 500–1000 км від 
Землі. Молекули і атоми в е. 
рухаються за еліптичною ор-
бітою. 
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ЭКИПАЖ ЛЁТНЫЙ – 
лётный и инженерно-технич. 
состав, допущенный к полё-
там на ЛА в ВС и ГВФ и 
имеющий спец. подготовку по 
выполнению функциональных 
обязанностей в полёте. Состав 
экипажа опред. в зависимости 
от типа самолёта. 

ЕКІПАЖ ЛЬОТНИЙ –  
льотний та інженерно-техніч. 
склад, який допущений до 
польотів на ЛА в ПС і ЦПФ і 
має спец. підготовку з виконан-
ня функціональних обов’язків у 
польоті.  

Склад екіпажу визнач. за-
лежно від типу літака. 

ЭКЛИПТИКА, -и, ж. – 
большой круг небесной сфе-
ры, по к-рому происходит 
видимое годовое движение 
центра Солнца. Плоскость э. 
образует с плоскостью небес-
ного экватора угол 23°27′′.. 

ЕКЛІПТИКА, -и, ж. – ве-
лике коло небесної сфери, по 
якому викон. видимий річний 
рух центра Сонця.  

Площина е. утворює з пло-
щиною небесного екватора кут 
23°27′′. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ВОЙНА – особая форма вой-
ны с целью нанесения ущерба 
противнику путём воздействия 
на среду его существования 
(загрязнение или заражение 
воздуха, воды, почвы, уничто-
жение флоры и фауны и т.п.). 

ЕКОЛОГІЧНА ВІЙНА – 
особлива форма війни для зав-
дання шкоди противнику шля-
хом впливу на середовище 
його існування (забруднення 
або зараження повітря, води, 
ґрунту, знищення флори і фау-
ни і т. п.). 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБ-
СТАНОВКА – совокупность 
условий и факторов, отра-
жающих региональное или 
локальное состояние окружа-
ющей среды в военном гарни-
зоне в результате действия 
природных или антропоген-
ных экологических факторов. 

ЕКОЛОГІЧНА ОБСТА-
НОВКА – сукупність умов та 
чинників, які відображають 
регіональний або локальний 
стан довкілля у військовому 
гарнізоні внаслідок дії природ-
них або антропогенних еколо-
гічних факторів. 

ЭКОЛОГИЯ ВОЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – прик-
ладная отрасль науки, к-рая 
изучает закономерности взаи-

ЕКОЛОГІЯ ВІЙСЬКОВОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ – прикладна 
галузь науки, яка вивчає зако-
номірності взаємодії між війсь-
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модействия между воинскими 
формированиями, объектами 
оборонно-промышленного комп-
лекса и окружающей средой. 

ковими формуваннями, об’єк-
тами оборонно-промислового 
комплексу та навколишнім се-
редовищем. 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРО-
ТИВОБОРСТВО В ВОЙНЕ – 
отрасль межгосударственной 
борьбы, к-рая включает стрем-
ление воюющих сторон наибо-
лее эффект. использ. имеющие-
ся и потенц. военные ресурсы 
для достижения военно-эко-
номич. и военно-технич. пере-
веса над противником, меры 
экономич. и внешнеэкономич. 
х-ра, направленные на дезор-
ганизацию производства про-
тивника, срыв его экономич. мо-
билизации, укрепление тыла 
собственной экономики; пря-
мое вооружённое влияние на 
экономич. потенциал против-
ника и меры по защите своей 
экономич. базы. 

ЕКОНОМІЧНЕ ПРОТИ-
БОРСТВО У ВІЙНІ – галузь 
міждержавної боротьби, яка 
включає намагання воюючих 
сторін найбільш ефект. вико-
рист. наявні та потенц. війсь-
кові ресурси для досягнення 
військово-економіч. і військо-
во-техніч. переваги над про-
тивником; заходи економіч. і 
зовнішньо-економіч. х-ру, які 
спрямовані на дезорганізацію 
виробництва противника, зрив 
його економічної мобілізації, 
укріплення тилу власної еко-
номіки; прямий збройний 
вплив на економіч. потенціал 
противника і заходи щодо за-
хисту своєї економіч. бази. 

ЭКРАН ТЕПЛОЗАЩИТ-
НЫЙ – у-ство, располож. 
между источником тепла и 
деталями с целью защиты 
последних от теплового воз-
действия. Э.т. широко при-
мен. в авиации. 

ЕКРАН ТЕПЛОЗАХИС-
НИЙ – пр-рій, розміщ. між 
джерелом тепла і деталями для 
захисту останніх від теплового 
впливу.  

Е.т. широко застосов. в 
авіації. 

ЭКСПЕРТИЗА ВРАЧЕБ-
НО-ЛЁТНАЯ – 1. Раздел авиац. 
медицины, к-рый имеет целью 
опред. пригодности человека к 
различным видам лётной дея-
тельности. В основе э.в.-л. ле-
жат преемственное, система-

ЕКСПЕРТИЗА ЛІКАР-
СЬКО-ЛЬОТНА – 1. Розділ 
авіац. медицини, що має на меті 
визнач. придатності людини до 
різних видів льотної діяльності. 

В основі е.л.-л. лежать послі-
довний, систематичний нагляд 
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тическое наблюдение за лёт-
ным составом и периодич. мед. 
освидетельствования. 2. Прове-
дение мед. освидетельствова-
ния лётного состава с целью 
опред. степени годности к по-
лётам и необходимых лечебно-
профилактич. мероприятий. 

за льотним складом і періодичні 
мед. огляди.  

2. Проведення мед. огляду 
льотного складу для визнач. 
ступеня придатності до польо-
тів и необхідних лікувально-
профілактич. заходів. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕХ-
НИЧЕСКАЯ – мероприятия, 
проводимые в авиац. частях с 
целью обеспечения их постоян-
ной готовности к примен. макс. 
кол-ва авиац. техники и обуче-
ния личного состава технически 
правильному её использ. Э.т. 
явл. основой инженерно-авиац. 
обеспеч. см. боевых действий и 
боевой подготовки авиац. час-
тей и соединений ВС. 

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТЕХ-
НІЧНА – заходи, що вжива-
ються в авіац. частинах для за-
безпеч. їх постійної готовності 
до застосув. макс. к-сті авіац. 
техніки і навчання особового 
складу технічно правильному її 
застосув.  

Е.т. є основою інженерно-
авіац. забезпеч. див. бойових дій 
і бойової підготовки авіац. час-
тин і з’єднань ПС. 

ЭКСПОЗИЦИЯ, -и, ж. – 
кол-во освещения, падающее 
на светочувствительный мате-
риал за время выдержки; вы-
ражается произведением осве-
щённости на время освещения. 

ЕКСПОЗИЦІЯ, -ї, ж. –  
к-сть освітлення, що падає на 
світлочутливий матеріал за час 
витримки; виражається добут-
ком освітленості на час освіт-
лення. 

ЭКСПОНАТОР, -а, м. – 
счётчик времени для автома-
тич. включения и выключения 
экспонирующих электроламп 
копировальных приборов; сос-
тоит из часового механизма, 
дающего импульсы тока на 
лампы через заданные по ци-
ферблату промежутки времени. 

ЕКСПОНАТОР, -а, ч. – лі-
чильник часу для автоматич. 
увімкнення і вимкнення експо-
нувальних електроламп копію-
вальних пр-роїв; складається з 
годинникового механізму, що 
дає імпульси струму через зада-
ні за циферблатом відрізки часу. 

ЭКСЦЕНТРИСИТЕТ 
ОРБИТЫ – величина, харак-
теризующая степень вытяну-

ЕКСЦЕНТРИСИТЕТ ОР-
БІТИ – величина, що хар-зує 
ступінь витягнутості еліптичної 
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тости эллиптической орбиты. 
Э.о. равен отношению полу-
разности высот апогея и пери-
гея к большой полуоси орбиты. 

орбіти. Е.о. дорівнює відно-
шенню піврізниці висот апогею 
та перигею до більшої півосі 
орбіти.  

ЭЛЕКТРИЗАЦИЯ САМО-
ЛЁТА ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕС-
КАЯ – процесс образования 
электрич. зарядов на поверх-
ности самолёта, антеннах и др. 
открытых его частях при полёте 
в облаках, осадках или вблизи 
облаков, несущих электрич. заря-
ды. Э.с.э. в полёте происходит 
вследствие трения о его поверх-
ность частиц атм. влаги (капель, 
снежинок) и пыли, при этом 
поверхность самолёта заряжает-
ся отрицательным зарядом, а час-
тицы влаги – положительным. 
Чтобы уменьшить э.с.э. реко-
мендуется избегать полётов в 
облаках и в непосредственной 
близости от грозовых облаков, 
обладающих наиболее мощны-
ми электрич. зарядами. При по-
садке экипаж должен заземлять 
самолёт для снятия зарядов с его 
поверхности. 

ЕЛЕКТРИЗАЦІЯ ЛІТАКА 
ЕЛЕКТРОСТАТИЧНА – про-
цес утворення електрич. зарядів 
на поверхні літака, антенах й ін. 
відкритих його частинах під час 
польоту через хмари, опадів чи 
поблизу хмар, що несуть елект-
рич. заряди.  

Е.л.е. під час польоту вини-
кає внаслідок тертя об його по-
верхню часток атм. вологи 
(крапель, сніжинок) і пилу, при 
цьому поверхня літака заряджа-
ється негативним зарядом, а 
частинки вологи – позитивним.  

Для зменшення е.л.е. реко-
мендується уникати польотів у 
хмарах і безпосередньо поблизу 
грозових хмар, що мають най-
більш потужні електрич. заряди. 

Під час посадки екіпаж по-
винен заземлювати літак для 
зняття зарядів з його поверхні. 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО АТ-
МОСФЕРНОЕ – совокупность 
электрич. явлений в атмосфе-
ре: электрич. поле, электрич. то-
ки в воздухе, электрич. заряды 
облаков и осадков, грозовые раз-
ряды, полярные сияния и др. 

ЕЛЕКТРИКА АТМО-
СФЕРНА – сукупність елект-
рич. явищ в атмосфері: елект-
рич. поле, електрич. струми в 
повітрі, електрич. заряди хмар і 
опадів, грозові розряди, полярні 
сяйва й ін. 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ГРО-
ЗОВОЕ – объёмные электрич. 
заряды, возникновение к-рых 

ЕЛЕКТРИКА ГРОЗОВА – 
об’ємні електрич. розряди, 
виникнення яких пов’язане з 
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связано с развитием кучево-
дождевых облаков. Механизм 
образования э.г. и разделения 
электрич. зарядов в облаке весь-
ма сложен и до настоящего вре-
мени недостаточно изучен. 

розвитком купчасто-дощових 
хмар.  

Механізм утворення е.г. і 
розділення електрич. зарядів у 
хмарі дуже складний і дотепер 
недостатньо вивчений. 

ЭЛЕКТРОЛИТ, -а, м. – 
раствор серной кислоты, при-
мен. для электрич. аккумуля-
торов. Э. должен быть опре-
делённой плотности (1,27–
1,29), к-рая в процессе его 
эксплуатации проверяется с 
помощью ареометра. 

ЕЛЕКТРОЛІТ, -у, ч. – роз-
чин сірчаної кислоти, що засто-
сов. в електрич. акумуляторах. 

Е. повинен бути певної гус-
тини (1,27–1,29), яка в процесі 
його експлуатації перевіряється 
за допомогою ареометра. 

ЭЛЕКТРОНАСОС, -а, м. – 
топливный насос см., объеди-
няющий электродвигатель и 
насос, выполненные в одном 
агрегате. Э. примен. в топлив-
ной системе как насосы под-
качки и перекачки. 

ЕЛЕКТРОНАСОС, -а, ж. – 
паливний насос див., що поєд-
нує електродвигун і насос, ви-
конані в одному агрегаті. Е. 
застосов. в паливній системі як 
насоси підкачування і перека-
чування. 

ЭЛЕКТРОСВАРКА ДУ-
ГОВАЯ (ЭЛЕКТРОДУГО-
ВАЯ СВАРКА) – способ 
электросварки металлов, при 
к-ром местное расплавление 
свариваемых частей осущ. за 
счёт нагрева металла дуговым 
разрядом с макс. т-рой около 
6000 °С. При э.д. постоянным 
током различают прямую по-
лярность, когда электрод при-
соединяют к отрицательному 
полюсу источника тока, и об-
ратную, когда его присоеди-
няют к положительному по-
люсу. 

 

ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ 
ДУГОВЕ (ЕЛЕКТРОДУГОВЕ 
ЗВАРЮВАННЯ) – спосіб елект-
розварювання металів, за якого 
локальне розплавлення зварю-
ваних частин викон. шляхом 
нагрівання металу дуговим роз-
рядом з макс. т-рою прибл. 
6000 °С.  

При е.д. постійним струмом 
розрізняють пряму полярність, 
коли електрод приєднують до 
негативного полюса джерела 
струму, і обернену, коли його 
приєднують до позитивного 
полюса. 
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ЭЛЕКТРОСВАРКА ТО-
ЧЕЧНАЯ – способ контакт-
ной сварки, при к-рой соеди-
няемые детали, обычно нало-
женные внахлестку, сварива-
ются в отдельных точках. 

ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ 
ТОЧКОВЕ – спосіб контактно-
го зварювання, за якого 
з’єднувані деталі, зазвичай на-
кладені внапуск, зварюються в 
окремих точках.  

ЭЛЕКТРОСТАРТЁР, -а, 
м. – см. Стартёр электри-
ческий. 

ЕЛЕКТРОСТАРТЕР, -а, ч. – 
див. Стартер електричний. 

ЭЛЕКТРОСТАРТЁР 
ИНЕРЦИОННОГО ДЕЙСТ-
ВИЯ – агрегат, с помощью 
к-рого производ. запуск авиац. 
двигателя за счёт использ. кине-
тич. энергии маховика электро-
стартёра, предварительно рас-
крученного до высокой скоро-
сти. Э.и.д. примен. для запуска 
авиац. поршневых двигателей. 

ЕЛЕКТРОСТАРТЕР ІНЕР-
ЦІЙНОЇ ДІЇ – агрегат, за до-
помогою якого викон. запуск 
авіац. двигуна внаслідок вико-
рист. кінетич. енергії маховика 
електростартера, заздалегідь 
розкрученого до високої швид-
кості.  

Е.і.д. застосов. для запуску 
авіац. поршневих двигунів. 

ЭЛЕКТРОСТАРТЁР КОМ-
БИНИРОВАННОГО ДЕЙСТ-
ВИЯ – агрегат, с помощью 
к-рого производ. запуск авиац. 
двигателя за счёт использ. кине-
тич. энергии стартёрного махови-
ка, предварительно раскручен-
ного до высокой скорости, и мощ-
ности электродвигателя стартёра. 

ЕЛЕКТРОСТАРТЕР КОМ-
БІНОВАНОЇ ДІЇ – агрегат, за 
допомогою якого викон. запуск 
авіац. двигуна внаслідок вико-
рист. кінетич. енергії маховика 
стартера, заздалегідь розкручено-
го до високої швидкості, і потуж-
ності електродвигуна стартера.  

ЭЛЕКТРОСТАРТЁР ПРЯ-
МОГО ДЕЙСТВИЯ – агре-
гат, с помощью к-рого произ-
вод. запуск авиац. двигателя за 
счёт непосредственного использ. 
мощности электродвигателя 
стартёра. Э.п.д. примен. гл. 
обр. для запуска авиац. ГТД. 

ЕЛЕКТРОСТАРТЕР ПРЯ-
МОЇ ДІЇ – агрегат, за допомо-
гою якого здійсн. запуск авіац. 
двигуна внаслідок безпосеред-
нього використ. потужності 
електродвигуна стартера.  

Е.п.д. застосов. здебільшого 
для запуску авіац. ГТД. 

ЭЛЕМЕНТ РЕГУЛЯТОРА 
ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ – эле-

ЕЛЕМЕНТ РЕГУЛЯТОРА 
ЧУТЛИВИЙ – елемент автома-
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мент автоматич. регулятора, из-
меряющий величину регулиру-
емого параметра или те факто-
ры, к-рые изменяют регулируе-
мый параметр (возмущающие 
воздействия), и прямо или через 
промежуточные у-ства регулято-
ра воздействующий на регули-
рующий орган т. о., чтобы под-
держать заданную величину ре-
гулируемого параметра (в систе-
ме автоматич. стабилизации). 
Э.р.ч. наз. также датчиком регу-
лятора. 

тич. регулятора, який вимірює 
величину регульованого пара-
метра, або ті фактори, які змі-
нюють регульований параметр 
(збурні діяння), і прямо або 
через проміжні пр-рої регулято-
ра діє на регулюючий орган так, 
щоб підтримати задану величи-
ну регульованого параметра  
(в системі автоматич. стабілі-
зації). 

Е.р.ч. наз. також датчиком 
регулятора. 

ЭЛЕМЕНТЫ МЕТЕО-
РОЛОГИЧЕСКИЕ – хар-ки 
состояния атмосферы и явле-
ний, происходящих в ней. К 
э.м. относятся т-ра, давление и 
влажность воздуха, направле-
ние и скорость ветра, облач-
ность, осадки, дальность види-
мости, солнечная радиация и т. п. 

ЕЛЕМЕНТИ МЕТЕОРО-
ЛОГІЧНІ – хар-ки стану атмо-
сфери і явищ, що відбуваються 
в ній.  

До е.м. належать т-ра, тиск і 
вологість повітря, напрямок і 
швидкість вітру, хмарність, 
опади, дальність видимості, 
сонячна радіація тощо. 

ЭЛЕРОН, -а, м. – рулевая по-
верхность, представ. собой нек-
рую долю хвостовой (или конце-
вой) части крыла, отклоняемая 
вверх и вниз и предназнач. для 
управления самолётом относи-
тельно его продольной оси. 

ЕЛЕРОН, -у, ч. – рульова 
поверхня, що є певною части-
ною хвостової (або кінцевої) 
частини крила і відхиляється 
вгору і вниз та признач. для 
керування літаком відносно 
його поздовжньої осі. 

ЭЛЕРОН ДИФФЕРЕН-
ЦИАЛЬНЫЙ – элерон, от-
клоняющийся вверх на боль-
ший угол, чем вниз; примен. 
для улучшения эфф-сти крыла 
на критич. угле атаки почти на 
всех современных самолётах и 
планёрах. 

ЕЛЕРОН ДИФЕРЕНЦІ-
АЛЬНИЙ – елерон, що відхи-
ляється вгору на більший кут, 
ніж униз; застосов. для покра-
щення еф-сті крила на критич. 
куті атаки майже на всіх су-
часних літаках і планерах. 
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ЭЛЕРОН КОНЦЕВОЙ – 
элерон, представ. собой кон-
цевую часть крыла, отклоняе-
мую относительно оси, пер-
пендикулярной или наклонён-
ной относительно направле-
ния полёта. Э.к. наз. также 
плавающим элероном или 
концевым рулём крена. 

ЕЛЕРОН КІНЦЕВИЙ – 
елерон, що є кінцевою части-
ною крила, яка відхиляється 
відносно осі, перпендикулярної 
або нахиленої відносно напрям-
ку польоту.  

Е.к. наз. також плаваючим 
елероном або кінцевим рулем 
крену. 

ЭЛЕРОН ПЛАВАЮЩИЙ – 
см. Элерон концевой. 

ЕЛЕРОН ПЛАВАЮЧИЙ – 
див. Елерон кінцевий. 

ЭЛЛИНГ, -а, м. – сооруже-
ние, предназнач. для построй-
ки, хранения и ремонта дири-
жаблей. 

ЕЛІНГ, -у, ч. – споруда, при-
знач. для будівництва, зберіган-
ня та ремонту дирижаблів. 

ЭЛЛИПСОИД ЗЕМНОЙ – 
фигура, образуемая вращени-
ем эллипса вокруг его малой 
оси. Для геодезич. и карто-
графич. работ в СССР был 
принят референц-эллипсоид 
Ф. Н. Красовского (радиус 
экватора 6 378 245 м, поляр-
ное сжатие 1:298,3).  

ЕЛІПСОЇД ЗЕМНИЙ – фі-
гура, утворена обертанням еліп-
са навколо його малої осі.  

Для геодезич. і картографіч. 
робіт в СРСР було прийнято 
референц-еліпсоїд Ф. М. Кра-
совського (радіус екватора 
6 378 245 м, полярне стиснення 
1:298,3). 

ЭЛЛИПСОИД РАССЕИ-
ВАНИЯ – эллипсоид, ограни-
чивающий площадь рассеива-
ния авиац. бомб (снарядов) на 
плоскости. 

ЕЛІПСОЇД РОЗСІЮВАН-
НЯ – еліпсоїд, що обмежує 
площу розсіювання авіац. бомб 
(снарядів) на площині. 

ЭМУЛЬСИЯ БИТУМ-
НАЯ – механич. смесь жид-
ких битумов с водой. Примен. 
для обработки каменных ма-
териалов при аэродромном и 
дорожном строительстве.  

ЕМУЛЬСІЯ БІТУМНА – 
механіч. суміш рідких бітумів з 
водою. Застосов. для обробки 
кам’яних матеріалів під час 
аеродромного і дорожнього 
будівництва. 

ЭНЕРГИЯ В АВИАЦИ-
ОННОЙ ГАЗОВОЙ ТУР-
БИНЕ ПОЛЕЗНАЯ – сумма 

ЕНЕРГІЯ В АВІАЦІЙНІЙ 
ГАЗОВІЙ ТУРБІНІ КОРИС-
НА – сума роботи на валу тур-
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работы на валу турбины и 
кинетич. энергии газа за тур-
биной. Обычно полезную 
энергию относят к 1 кг газа, 
проходящего через турбину. 

біни і кінетич. енергії газу за 
турбіною.  

Зазвичай корисну енергію 
відносять до 1 кг газу, що про-
ходить через турбіну. 

ЭНЕРГИЯ ГАЗА ПОЛ-
НАЯ – сумма теплосодержа-
ния и кинетич. энергии дви-
жущего газа. 

ЕНЕРГІЯ ГАЗУ ПОВНА – 
сума тепловмісту та кінетич. 
енергії рушійного газу. 

ЭНЕРГИЯ КИНЕТИ-
ЧЕСКАЯ – энергия движе-
ния. Измеряется половиной 
произведения движущейся 
массы m на квадрат скорости 
v, с к-рой эта масса движется в 
данный момент времени, т. е. 

Екин 
2

2
m= v . 

ЕНЕРГІЯ КІНЕТИЧНА – 
енергія руху.  

Вимірюється половиною до-
бутку рухомої маси m на квад-
рат швидкості v, з якою ця маса 
рухається в даний момент часу, 
тобто 

Екін 
2

2
m= v . 

ЭНЕРГИЯ РАСПОЛАГА-
ЕМАЯ КИНЕТИЧЕСКАЯ (в 
реактивном двигателе) – ме-
ханич. энергия, вырабатывае-
мая реактивным двигателем и 
преобразуемая им в полёте 
(или при др. движении ЛА, на 
к-ром установл. двигатель) в 
полезную тяговую работу двига-
теля. При скорости полёта, 
равной скорости истечения га-
зов из реактивного сопла дви-
гателя, э.р.к. равна полезной 
тяговой работе двигателя. В ра-
кетных двигателях э.р.к. равна 
сумме кинетич. энергии про-
дуктов сгорания на выходе из 
сопла двигателя и кинетич. 
энергии топлива, соответств. 

ЕНЕРГІЯ НАЯВНА КІ-
НЕТИЧНА (в реактивному 
двигуні) – механіч. енергія, що 
виробляється реактивним дви-
гуном і перетворюється ним у 
польоті (або при ін. русі ЛА, 
на якому встановл. двигун)  
на корисну тягову роботу  
двигуна.  

За швидкості польоту, що 
дорівнює швидкості витікання 
газів з реактивного сопла дви-
гуна, е.н.к. дорівнює корисній 
тяговій роботі двигуна.  

У ракетних двигунах е.н.к. 
дорівнює сумі кінетич. енергії 
продуктів згоряння на виході з 
сопла двигуна і кінетич. енергії 
палива, що відповідає швид-
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скорости полёта и приобретён-
ной топливом за счёт разгона 
ЛА энергией ранее сгоревше-
го топлива и (или) др. энер-
гией, ранее сообщённой ЛА. 
В ВРД э.р.к. равна разности 
между э.р.к., определённой 
аналогич. ракетному двигате-
лю, и кинетич. энергии вхо-
дящего в двигатель воздуха. 

кості польоту і набутої паливом 
внаслідок розгону ЛА енергією 
палива, та (або) ін. енергією, 
раніше наданою ЛА.  

У ПРД е.н.к. дорівнює різ-
ниці між е.н.к., визначеною 
аналогіч. ракетному двигуну, і 
кінетич. енергією повітря, що 
входить у двигун. 

ЭНЕРГИЯ ТОПЛИВА 
РАСПОЛАГАЕМАЯ – сумма 
тепловой энергии топлива и его 
кинетич. энергии, соответств. 
скорости ЛА, на к-ром на-
ходится топливо, и приобре-
тённой топливом за счёт разго-
на ЛА энергией раньше сгорев-
шего топлива и (или) др. энер-
гией, ранее сообщённой ЛА. 

ЕНЕРГІЯ ПАЛИВА НА-
ЯВНА – сума теплової енергії 
палива і його кінетич. енергії, 
що відповідає швидкості ЛА, на 
якому перебуває паливо, і набу-
тої паливом внаслідок розгону 
ЛА енергією палива, що раніше 
згоріло та (або) ін. енергією, 
раніше наданою ЛА. 

ЭНЕРГОВООРУЖЁН-
НОСТЬ САМОЛЁТА – от-
ношение располагаемой тяги 
(мощности) силовой у-ки к весу 
самолёта. Э.с. – важная хар-
ка, опред. лётно-тактич. дан-
ные самолёта. 

ЕНЕРГООЗБРОЄНІСТЬ 
ЛІТАКА – відношення наявної 
тяги (потужності) силової у-ки 
до ваги літака.  

Е.с. – важлива хар-ка, що ви-
значає льотно-тактичні дані 
літака. 

ЭНТАЛЬПИЯ, -и, ж. – 
см. Теплосодержание газа. 

ЕНТАЛЬПІЯ, -ї, ж. – див. 
Теплоємність газу. 

ЭНТРОПИЯ, -и, ж. – физ. 
величина, характеризующая 
тепловое состояние тела (или 
системы тел). При сообщении 
телу тепла его э. возрастает, 
причём этот рост зависит от 
т-ры тела: чем она меньше, 
тем больше величина э. при 
одном и том же кол-ве тепла, 

ЕНТРОПІЯ, -ї, ж. – фіз. ве-
личина, що характеризує тепло-
вий стан тіла (або системи тіл).  

При наданні тілу тепла його 
е. зростає, причому це зростан-
ня залежить від т-ри тіла: що 
вона менша, то більша величина 
е. за тієї самої к-сті тепла, нада-
ного тілу.  
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сообщённого телу. Э. как па-
раметр состояния тела чрез-
вычайно упрощает нек-рые 
теплотехнич. расчёты, т. к. 
выражение тепла при помощи 
э. для основных процессов 
имеет простую форму. При 
изотермич. процессе сообще-
ния тепла телу, когда его т-ра 
остаётся постоянной, э. тела 
возрастает на величину, рав-
ную отношению к-ства тепла, 
сообщённого телу, к его абс. 
т-ре. При адиабатическом про-
цессе изменения состояния 
тела, т.е. при процессе, прохо-
дящем без сообщения телу теп-
ла и без отнятия тепла, э. тела 
остаётся постоянной. В изоли-
рованной системе процессы 
могут самопроизвольно проте-
кать только так, что э. системы 
увеличивается или в пределе 
остаётся постоянной. Для 
уменьшения э. данной системы 
она должна быть подвергнута 
внешнему воздействию. Влияя 
на газовую систему извне, мож-
но обеспеч. протекание любого 
процесса, в т. ч. и процесса с 
уменьшением э. 

Е. як параметр стану тіла 
надзвичайно спрощує деякі 
теплотехніч. розрахунки, ос-
кільки визнач. тепла за допомо-
гою е. для основних процесів 
має просту форму.  

За ізотерміч. процесу надан-
ня тепла тілу, коли його т-ра 
залишається сталою, е. тіла зро-
стає на величину, що дорівнює 
відношенню к-сті тепла, нада-
ного тілу, до його абс. т-ри.  

За адіабатного процесу зміни 
стану тіла, тобто при процесі, 
що проходить без надання тілу 
тепла і без відбирання тепла, е. 
тіла залишається постійною.  

В ізольованій системі проце-
си можуть довільно протікати 
лише так, що е. системи збіль-
шується або в межі залишається 
постійною.  

Для зменшення е. даної сис-
теми вона повинна піддаватися 
зовнішнім впливам.  

Впливаючи на газову систе-
му ззовні, можна забезпеч. про-
тікання будь-якого процесу, у  
т. ч. і процесу зі зменшенням е. 

ЭПИЦЕНТР, -а, м. – про-
екция центра взрыва атомной 
или термоядерной бомбы на 
земную поверхность. 

ЕПІЦЕНТР, -у, ч. – проекція 
центра вибуху атомної або тер-
моядерної бомби на земну по-
верхню. 

ЭСКАДРИЛЬЯ АВИА-
ЦИОННАЯ – основное так-
тич. подразделение ВС, сос-

ЕСКАДРИЛЬЯ АВІАЦІЙ-
НА – основний тактич. підроз-
діл ПС, що складається з  
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тоящее из нескольких звеньев 
или отрядов. Э.а. м. б. и от-
дельной частью. В состав э.а. 
ВС различных иностранных ар-
мий входит от 9 до 25 самолётов. 

кількох ланок або загонів. Е.а. 
м. б. й окремою частиною.  

До складу е.а. ПС різних іно-
земних армій входить від 9 до 
25 літаків. 

ЭФЕМЕРИДЫ, мн. – вели-
чины, опред. орбитальное дви-
жение спутника (планеты). 
К э. относят эксцентриситет 
орбиты, время прохождения 
через восходящий узел, угол 
наклона плоскости орбиты к 
экватору, долготу восходящего 
узла, угловое положение пери-
гея и большую полуось орбиты. 

ЕФЕМЕРИДИ, мн.  – вели-
чини, що визнач. орбітальний 
рух супутника (планети).  

До е. належать ексцентриси-
тет орбіти, час проходження 
через висхідний вузол, кут на-
хилу площини орбіти до еква-
тора, довгота висхідного вузла, 
кутове положення перигею і 
велика піввісь орбіти. 

ЭФФЕКТ ГИРОСКОПИ-
ЧЕСКИЙ – свойство оси ро-
тора гироскопа (главной оси). 

ЕФЕКТ ГІРОСКОПІЧ-
НИЙ – властивість осі ротора 
гіроскопа (головної осі).  

ЭФФЕКТ ГОРНЫЙ – 
ошибки величиной 8–10° в 
определении направления на 
земную радиостанцию с само-
лёта с помощью наземного 
радиокомпаса и направления 
на самолёт с помощью назем-
ного радиопеленгатора. Э.г. 
возникает вблизи гор и объяс-
няется тем, что электромаг-
нитная волна, встречая на 
пути горные хребты и верши-
ны, частично огибает их и 
частично отражается от них. 
При удалении от гор, превы-
шающем 6–8 длин волны, э.г. 
практически не проявл. 

ЕФЕКТ ГІРСЬКИЙ – по-
милки величиною 8–10° у виз-
наченні напрямку на земну 
радіостанцію з літака за допо-
могою наземного радіокомпаса 
та напрямку на літак за допо-
могою наземного радіопелен-
гатора. 

Е.г. виникає поблизу гір і 
пояснюється тим, що електро-
магнітна хвиля, зустрічаючи на 
шляху гірські хребти та верши-
ни, частково обгинає їх і част-
ково відбивається від них.  

При віддаленні від гір, яке 
перевищує 6–8 довжин хвилі, 
е.г. практично не виявляється. 

ЭФФЕКТ ДОПЛЕРА – 
явление, состоящее в том, что 
принимаемая частота колеба-

ЕФЕКТ ДОПЛЕРА – яви-
ще, яке полягає у тому, що  
прийнята частота коливань 
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ний волн (звуковых, световых 
и радиоволн) становится 
больше при сближении источ-
ника колебаний и наблюдате-
ля и меньше при их удалении 
друг от друга. В оптике э.Д. 
вызывает смещение линий в 
спектрах звёзд, по к-рому 
можно судить о скорости и 
направлении движения звёзд; 
в радиотехнике использ. для 
опред. скорости и угла сноса 
ЛА и т. д. Этот эффект открыл 
Х. Доплер в 1842 г.  

хвиль (звукових, світлових і 
радіохвиль) збільшується при 
зближенні джерела коливань і 
спостерігача і зменшується при 
їх віддаленні один від одного.  

В оптиці е.Д. викликає змі-
щення ліній у спектрах зірок, за 
яким можна судити про швид-
кість і напрямок руху зірок; у 
радіотехніці використ. для ви-
знач. швидкості і кута знесення 
ЛА тощо.  

Цей ефект відкрив Х. Доплер 
у 1842 р. 

ЭФФЕКТ НОЧНОЙ – 
ошибки пеленгации, присущие 
самолётному автоматич. радио-
компасу (АРК) в ночном полё-
те. Э.н. вызывается тем, что на 
рамочную антенну АРК прини-
маются наряду с поверхност-
ными пространственные радио-
волны. Ошибки э.н. могут дос-
тигать 20–30° и более; они тем 
меньше, чем меньше расстоя-
ние от самолёта до радиостан-
ции и чем длиннее радиоволна. 

ЕФЕКТ НІЧНИЙ – помил-
ки пеленгації, властиві літако-
вому автоматич. радіокомпасу 
(АРК) у нічному польоті.  

Е.н. спричиняється тим, що 
на рамкову антену АРК прий-
мають поряд з поверхневими 
просторові радіохвилі.  

Помилки е.н. можуть досяга-
ти 20–30° і більше; вони тим 
менші, чим менша відстань від 
літака до радіостанції і чим  
довша радіохвиля. 

ЭФФЕКТ ТЕРМОЭЛЕКТ-
РИЧЕСКИЙ – возникновение 
э.д.с. в электрич. цепи, состо-
ящей из последовательно сое-
динённых разнородных полу-
проводников, или полупровод-
ника и металла, или же разно-
родных твёрдых проводников, 
если т-ры контактов различны. 
Э.т. практически использ. в тер-
моэлектрич. преобразователях, в 

ЕФЕКТ ТЕРМОЕЛЕКТ-
РИЧНИЙ – виникнення е.р.с. у 
електрич. колі, що складається з 
послідовно з’єднаних різнорід-
них напівпровідників, або на-
півпровідника і металу, або ж 
різнорідних твердих провідни-
ків, якщо т-ри контактів різні. 

Е.т. практично використ. в 
термоелектрич. перетворюва-
чах, зокрема в першому у світі 
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частности в первом в мире со-
ветском атомном реакторе-пре-
образователе «Ромашка». Э.т. 
наз. также эффектом Зеебека. 

радянському атомному реакто-
рі-перетворювачі «Ромашка».  

Е.т. наз. також ефектом Зеє-
бека. 

ЭФФЕКТ ЩЕЛЕВОЙ – 
аэродинамич. эффект, вызван-
ный наличием щели между 
крылом и закрылком (пред-
крылком), к-рая образуется 
при отклонении щелевого 
закрылка, или между крылом 
и выдвигающимся предкрыл-
ком. Возд. поток, проходя 
через щель, увеличивает ско-
рость обтекания на верхней 
поверхности крыла, предот-
вращая обратное течение и 
отрыв пограничного слоя. 

ЕФЕКТ ЩІЛИННИЙ –  
аеродинаміч. ефект, спричине-
ний наявністю щілини між кри-
лом і закрилком (передкрил-
ком), яка утворюється при від-
хиленні щілинного закрилка, 
або між крилом і висувним пе-
редкрилком.  

Повітр. потік, проходячи че-
рез щілину, збільшує швидкість 
обтікання на верхній поверхні 
крила, запобігаючи зворотному 
рухові і відриву примежового 
шару. 

ЭФФЕКТИВНАЯ ТЯГА 
ВИНТА – см. Тяга винта 
эффективная. 

ЕФЕКТИВНА ТЯГА  
ГВИНТА – див. Тяга гвинта 
ефективна. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ДЕЙСТВИЯ АВИАЦИОН-
НОЙ БОМБЫ – разруши-
тельное действие авиац. бом-
бы по конкретному объекту в 
зависимости от условий, в 
к-рых происходит взрыв. 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЇ 
АВІАЦІЙНОЇ БОМБИ – руй-
нівна дія авіац. бомби по конк-
ретному об’єкту залежно від 
умов, у яких відбувається ви-
бух. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РУ-
ЛЕЙ – способность рулей (эле-
ронов) при отклонении созда-
вать момент относительно соот-
ветств. оси, проходящей через 
ц. т. самолёта, необходимый для 
управления. В полёте при док-
ритич. числах М у оперения э.р. 
уменьшается с уменьшением 
скорости и увеличивается при её 

ЕФЕКТИВНІСТЬ РУЛІВ – 
здатність рулів (елеронів) при 
відхиленні створювати момент 
відносно відповідн. осі, що про-
ходить через ц. в. літака, необхід-
ний для керування.  

У польоті при докритич. чис-
лах М біля оперення е.р. зменшу-
ється зі зменшенням швидкості і 
збільшується при її зростанні.  
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росте. В полёте на критич. чис-
лах М у оперения э.р. уменьша-
ется по сравнению с э.р. при 
докритич. числах М. При пере-
ходе к числам М, к-рые больше 
критич., может наступить поте-
ря э.р. или возникнуть их (ру-
лей) обратное действие. При пе-
реходе к сверхзвуковой скорос-
ти полёта э.р. увеличивается 
вследствие обтекания всего опе-
рения сверхзвуковым потоком, а 
для руля высоты ещё и вследст-
вие уменьшения скоса от крыла. 
В случае примен. на самолёте уп-
равляемого стабилизатора, без 
руля высоты, явления потери 
эффект. и обратного действия, 
возникающего у руля высоты при 
числах M > Mкр, м. б. исключены.  

У польоті на критич. числах М 
біля оперення е.р. зменшується 
порівняно з е.р. при докритич. 
числах М.  

При переході до чисел М, які 
більші за критич., може виникну-
ти втрата е.р. або їх (рулів) зво-
ротна дія.  

При переході до надзвукової 
швидкості польоту е.р. збіль-
шується внаслідок обтікання 
всього оперення надзвуковим 
потоком, а для руля висоти ще й 
унаслідок зменшення скосу від 
крила. У разі застосування на 
літаку керованого стабілізатора, 
без руля висоти, явища втрати 
ефект. та зворотної дії, що вини-
кає біля руля висоти при числах 
M > Mкр, м. б. виключені. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭЛЕ-
РОНОВ – способность элеро-
нов создавать при их отклоне-
нии кренящий момент относи-
тельно продольной оси самолёта. 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕЛЕ-
РОНІВ – здатність елеронів 
створювати при їх відхиленні 
момент крену відносно поздов-
жньої осі літака. 

ЭШЕЛОН ЛЁТНЫЙ – 
см. Лётный эшелон. 

ЕШЕЛОН ЛЬОТНИЙ – 
див. Льотний ешелон. 

ЭШЕЛОН НАЗЕМНЫЙ – 
см. Наземный эшелон. 

ЕШЕЛОН НАЗЕМНИЙ – 
див. Наземний ешелон. 

ЭШЕЛОНИРОВАННЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ АВИАЦИИ – спо-
соб боевых действий авиац. под-
разделений, частей, соединений, 
к-рый предназнач. для задания 
по одному или нескольким объ-
ектам противника нескольких уда-
ров одиночными самолётами или 
небольшими группами через ус-

ЕШЕЛОНОВАНІ ДІЇ 
АВІАЦІЇ – спосіб бойових дій 
авіац. підрозділів, частин, 
з’єднань, який признач. для 
завдання по одному або кількох 
об’єктах противника кількох 
ударів одиночними літаками 
або невеликими групами через 
встановл. інтервали часу. 
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тановл. интервалы времени. При-
мен. для систематического огнево-
го воздействия на объекты про-
тивника с целью их подавления 
или обессиливания войск. 

Застосов. для систематич-
ного вогневого впливу на 
об’єкти противника з метою їх 
придушення або знесилення 
військ. 

ЭШЕЛОНИРОВАНИЕ СА-
МОЛЁТОВ – распределение са-
молётов (их групп), летящих по 
одинаковым или пересекающимся 
направлениям (маршрутам) или 
высотам с целью обеспечения 
безопасности полётов. Для э.с., 
летящих в боевых порядках, на-
знач. большие высоты, дистанции 
и интервалы. 

ЕШЕЛОНУВАННЯ ЛІТА-
КІВ – розподіл літаків (їх груп), 
які летять по однакових або 
перетинних напрямках (марш-
рутах) чи висотах для забезпе-
чення безпеки польотів.  

Для е.л., що летять у бо-
йових порядках, признач.  
більші висоти, дистанції та 
інтервали. 
 
 
 
Ю 

 
ЮБКА КАПОТА – створ-

ки капота авиац. двигателя 
возд. охлаждения, регулирую-
щие охлаждение цилиндров. 

ЮБКА КАПОТА – стулки 
капота авіац. двигуна повітр. 
охолодження, які регулюють 
охолодження циліндрів. 

ЮСТИРОВКА, -и, ж. – 
точная выверка оптич. системы 
прицела (прибора) с помощью 
спец. аппаратуры либо на спец. 
приборе – коллиматоре см. Ю. 
обычно производ. в заводских 
условиях. 

ЮСТИРУВАННЯ, -я, с. – 
точне вивірення оптич. системи 
прицілу (приладу) за допомогою 
спец. апаратури або на спец. 
приладі – коліматорі див. Ю. 
зазвичай здійсн. в заводських 
умовах. 
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Я 
 

ЯВЛЕНИЯ В АТМО-
СФЕРЕ ОПТИЧЕСКИЕ – 
световые явления, обусловлен-
ные различиями преломления, 
поглощения, рассеяния, отра-
жения и дифракции лучей 
Солнца, Луны, звёзд и искус-
ственных источников света в 
земной атмосфере. К таким яв-
лениям относятся радуга, вен-
цы, гало, глория, ореол, рефрак-
ция, мираж, заря и сумерки, 
синева неба и пр. Наблюдения 
за я. в а. о. позволяют делать 
заключение о составе, строе-
нии атмосферы и физич. явле-
ниях, происходящих в от-
дельных её слоях. Они служат 
также местными признаками 
изменений погоды.  

ЯВИЩА В АТМОСФЕРІ 
ОПТИЧНІ – світлові явища, 
обумовлені відмінністю залом-
лення, поглинання, розсіяння, 
відбиття і дифракції променів 
Сонця, Місяця, зірок та штуч-
них джерел світла в земній 
атмосфері.  

До таких явищ належать 
райдуга, вінці, гало, глорія, оре-
ол, рефракція, марево, зоря, 
сутінки, синь неба тощо.  

Спостереження за я. в а. о. 
дозволяють робити висновки 
про склад, будову атмосфери і 
фізич. явищ, що відбуваються в 
окремих її шарах.  

Вони є також місцевими 
ознаками зміни погоди. 

ЯВЛЕНИЯ ПОГОДЫ, 
ОПАСНЫЕ ДЛЯ АВИА-
ЦИИ – атм. явления (гроза, 
шквал, смерч, град, гололёд, 
туман, метель, интенсивное об-
леденение, большая турбулент-
ность), угрожающие безопасно-
сти полётов или сохранности 
авиац. техники на аэродроме. 

ЯВИЩА ПОГОДИ, НЕ-
БЕЗПЕЧНІ ДЛЯ АВІАЦІЇ – 
атм. явища (гроза, шквал, 
смерч, град, ожеледь, туман, 
завірюха, інтенсивне обмер-
зання, велика турбулентність), 
які загрожують безпеці польо-
тів або збереженню авіац. тех-
ніки на аеродромі. 

ЯДЕРНАЯ СТРАТЕГИЯ – 
концепция, к-рая отражает 
взгляды военно-политич. ру-
ководства ядерных держав на 
строительство, принципы при-
мен. ядерных сил и их роль в 
обеспеч. нац. безопасности. 

ЯДЕРНА СТРАТЕГІЯ – 
концепція, яка відображає по-
гляди військово-політич. керів-
ництва ядерних держав на бу-
дівництво, принципи застосув. 
ядерних сил і їх роль у забезпеч. 
нац. безпеки. 
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ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ – 
оружие массового поражения 
взрывного действия, основан-
ное на использ. внутренней 
ядерной энергии, выделяю-
щейся при цепной реакции 
деления тяжёлых ядер нек-
рых изотопов урана и плуто-
ния или при реакции синтеза 
лёгких ядер, таких как дейте-
рий, тритий и литий. 

ЯДЕРНА ЗБРОЯ – зброя 
масового ураження вибухової 
дії, яка ґрунтується на використ. 
внутрішньої ядерної енергії, що 
виділяється під час ланцюгових 
реакцій поділу важких ядер 
деяких ізотопів урану і плуто-
нію або під час реакції синтезу 
легких ядер, таких як дейтерій, 
тритій і літій. 

ЯДЕРНОЕ ПОРАЖЕ-
НИЕ – уничтожение (разру-
шение), подавление объектов и 
группировок войск (сил) в ре-
зультате согласованного примен. 
сил и средств ядерного пораже-
ния видов ВС, родов войск и 
спец. войск в присущих им 
формах, чтобы достичь цели 
стратегич. действий. 

ЯДЕРНЕ УРАЖЕННЯ – 
знищення (руйнування), приду-
шення об’єктів і угруповань 
військ (сил) у результаті узго-
дженого застосув. сил і засобів 
ядерного ураження видів ЗС, 
родів військ і спец. військ у 
притаманних їм формах, для 
досягнення мети стратегіч. дій. 

ЯДЕРНЫЙ ЗАРЯД – см. 
Заряд ядерный. 

ЯДЕРНИЙ ЗАРЯД – див. 
Заряд ядерний. 

ЯДРА КОНДЕНСАЦИИ – 
микроскопические, преимущ. 
растворимые гигроскопич. час-
тички, на к-рых происходит 
конденсация водяного пара и 
образование водяных капель 
облаков и туманов. Я.к. м. б. 
продукты сгорания топлива 
(окислы серы и азота), а также 
частички морской соли, попа-
дающие в атмосферу при раз-
брызгивании морской воды. 

ЯДРА КОНДЕНСАЦІЇ – 
мікроскопічні, переважно роз-
чинні гігроскопіч. частинки, на 
яких відбувається конденсація 
водяної пари й утворення водя-
них крапель хмар і туманів.  

Я.к. м. б. продукти згоряння 
палива (оксиди сірки й азоту), а 
також частинки морської солі, 
які потрапляють до атмосфери 
під час розбризкування мор-
ської води. 

ЯКОРЬ ПЛАВУЧИЙ – 
якорь, находящийся почти в 
неподвижном плавучем сос-

ЯКІР ПЛАВНИЙ (ПЛА-
ВУЧИЙ) – якір, який перебуває 
майже в нерухомому плавучому 
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тоянии в воде и примен. для 
замедления перемещения суд-
на или удержания его носом 
против ветра и волны. В мор-
ской авиации гидросамолёты 
на борту имеют шлюпочный 
я.п., изготовленный из пару-
сины в виде усечённого кону-
са с двумя обручами, к-рый 
имеет три-четыре оттяжки и 
трос. Я.п. примен. при дрейфе 
гидросамолёта после вынуж-
денной посадки на воду. 

стані у воді й використ. для упо-
вільнення переміщення судна 
або утримання його носом про-
ти вітру та хвилі.  

У морській авіації у гідролі-
таків на борту є шлюпковий 
я.п., виготовлений із парусини у 
вигляді зрізаного конуса з двома 
обручами, у якого є три-чотири 
відтяжки та трос.  

Я.п. застосов. під час дрейфу 
гідролітака після вимушеної 
посадки на воду.  

ЯРКОСТЬ, -и, ж. – свето-
вая величина, на к-рую реаги-
руют человеческий глаз и све-
точувствительный слой при 
рассматривании и фотографи-
ровании освещённых поверх-
ностей. Я. хар-зует источники 
света и освещённые тела или 
поверхности. Я. опред. отно-
шением силы света источника 
в данном направлении к пло-
щади светящейся поверхно-
сти, наблюдаемой в этом же 
направлении. За ед. я. прини-
мают стильб (сб) – я. равно-
мерно светящейся поверхнос-
ти, имеющий силу света в од-
ну свечу с 1 см2. Коэфф. я. – 
отношение я. объекта к я. абс. 
белой матовой поверхности. 
Интервал я. – отношение 
макс. коэфф. я. к миним. 

ЯСКРАВІСТЬ, -вості, ж. – 
світлова величина, на яку реагує 
людське око й світлочутливий 
шар під час розглядання та фо-
тографування освітлювальних 
поверхонь.  

Я. хар-зує джерела світла й 
освітлені тіла або поверхні.  

Я. визнач. відношенням сили 
світла джерела в даному на-
прямку до площі світної по-
верхні, що спостерігається в 
цьому самому напрямку.  

За од. я. беруть стильб (сб) – 
я. рівномірно світної поверхні, 
що має силу світла однієї свічки 
з 1 см2.  

Коеф. я. – відношення я. 
об’єкта до я. абс. білої матової 
поверхні.  

Інтервал я. – відношення 
макс. коеф. я. до мінім. 
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