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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

ЛА – літальний апарат 

АКАСП – автомат кутів атаки і сигналізації перевантажень 

ТГД – турбогвинтовий двигун 

ЦВ – центр ваги 

ЦТ – центр тиску 

ПС – повітряне судно 

ПОС – система протиобледеніння 

АП – автопілот 

СПП – складні просторові положення 

ДКК – датчик критичних кутів 

ДКА – датчик кутів атаки 

ПАП – покажчик кутів атаки та перевантаження 

БК – блок комутації 

ДП – дитчак вертикального перевантаження 

ППТ – приймач повітряного тиску 

SMYDs – комп'ютери демпфера рискання і звалювання 

EFSM – модуль завантаження керма висоти 

MCP – панель управління режимами 

CDS – загальна система відображення інформації 

PSEU – сигналізатор зближення електронний модуль 

ADIRS – система повітряних і інерційних параметрів 

EFCS – електрична система управління польотом 

ELAC's –  комп'ютер управління елеронами і кермом висоти 

ІКВШП –  інформаційний комплекс висотно-швидкісних параметрів  

БС –  блок сигналізації  

VSW – швидкість наближена до звалювання 

КПІ – командно-пілотажний індикатор 



 
 

ВСТУП 

 

Звалювання в авіації та аеродинаміці — різке падіння підйомної сили в 

результаті порушення нормальних умов обтікання крила повітряним 

потоком (зриву потоку з крила). 

В умовах нормального обтікання крила потоком повітря створюється 

достатня підйомна сила і літальний апарат поводиться стійко. При 

порушенні нормального обтікання крила підйомна сила різко падає і 

літальний апарат «звалюється з потоку» — мимоволі міняє 

кут тангажа і крена (опускає/піднімає ніс, нахиляється убік). Звалювання з 

великою вірогідністю може перейти в штопор. До звалювання приводить 

перевищення максимально допустимих кутів атаки, що може відбутися в 

результаті падіння швидкості літального апарату, різкого повороту, зміни 

густини і напрямку потоку повітря тощо. 

Ефект звалювання використовується при виконанні фігур пілотажу на 

спортивних і військових літаках. У цивільній авіації звалювання відносять 

до аварійних ситуацій і приймають заходи до його уникнення (особлива 

конструкція крила, сигналізація АКАСП, попереджувальне трясіння 

штурвалу тощо).  

У непрофесійному середовищі звалювання відоміше як «повітряна 

яма». 

Звалювання в аеродинаміці і авіації виникає коли кут атаки 

збільшуючись переходить через деяку точку в якій починає зменшуватись 

підйомна сила. Кут при якому це починається відбуватися 

називається критичним кутом атаки. Критичний кут залежить від форми 

профілю крила, його конфігурації, відносного подовження, і інших 

факторів, але як правило знаходиться в межах від 8 до 20 градусів відносно 

набігаючого повітря для більшості дозвукових аеродинамічних поверхонь. 



 
 

Зрив потоку крила починає відбуватися на малих кутах атаки, 

хоча обтічний потік довкола крила є домінуючим. З тим як кут атаки 

збільшується, зони зриви потоку на верхній частині крила збільшуються за 

розміром і заважають утворенню підйомної сили. На критичному куті атаки, 

зрив потоку починає домінувати тому подальше збільшення цього кута 

призведе до зменшення підйомної сили і набагато більше стане опору. 

Літак під час звалювання може мати відчутну бовтанку або зміни 

в положенні літака. Більшість літаків розроблені так, що мають плавний 

перехід до звалювання, із такими характеристиками які заздалегідь дадуть 

час пілоту на реакцію. Наприклад, літак який не входить в бовтанку перед 

звалюванням може мати систему із звуковою сигналізацією 

або вібросигналізатор штурвалу, який встановлено для симуляції відчуття 

бовтанки. 

Будь-яка зміна курсу літака в момент, коли він близький до режиму 

звалювання, може призвести до автообертання, яке ще іноді називається 

'штопор'. Оскільки потік більше не тече над крилами плавно під час 

звалювання, керування креном за допомогою елеронів стає менш 

ефективним, що в свою чергу підвищує тенденцію утворення небажаного 

нишпорення елеронами. Це призводить до того, що на одному з крил 

створюється більша підйомна сила ніж на іншому і є велика ймовірність 

того, що літак ввійде в штопор. 

Звалювання залежить лише від кута атаки, не від повітряної швидкості. 

Однак, чим повільніше летить літак, тим більший кут атаки потрібен для 

створення підйомної сили, що відповідає вазі літака. Якщо швидкість 

зменшиться більше, в деякій точці цей кут дорівнюватиме критичному куту 

атаки. Ця швидкість називається «швидкістю звалювання». Літак, який 

летить на своїй швидкості звалювання не може піднятися, а літак який 

летить нижче швидкості звалювання не може вийти із режиму зниження 



 
 

висоти. Будь-яка спроба зробити це шляхом збільшення кута атаки, без 

додавання швидкості перед тим, призведе до звалювання. 

Фактична швидкість звалювання буде варіюватися в залежності від 

ваги літака, висоти, конфігурації і вертикального та бічного прискорення. 

 

  



 
 

РОЗДІЛ 1 

Аеродинаміка та динаміка польотів  

 

1.1 Авіаційні правила льотні норми  

 

Звалювання. Демонстрація звалювання 

(А) Звалювання має демонструватися в прямолінійній польоті літака і на 

віражах з креном 30 ° при: прибраному газі двигунів і тязі двигунів, потрібної 

для витримування горизонтального польоту зі швидкістю 1,5 VSR1 (де VSR1 

відповідає нормованої швидкості звалювання, коли закрилки знаходяться в 

положенні для заходу на посадку, шасі прибрано і літак має максимальний 

посадковий вага). 

При роботі двигунів на номінальному режимі тільки для літаків з ТГД. 

При одному непрацюючому критичному двигуні і роботі інших двигунів 

на режимі, встановленому РЛЕ для висоти польоту з одним двигуном, що 

відмовив, тільки в прямолінійній польоті з кутом крену не більше 5 ° на 

працюючі двигуни. 

(B) Для всіх умов, викладених в пункті (а), повинні задовольнятися 

відповідні вимоги: 

(1) закрилками, шасі та повітряних гальмівних пристроях в будь-якій 

можливій комбінації їх положень, схваленої для експлуатації. 
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(2) репрезентативними вагах літака в межах діапазону ваг, для якого 

потрібно сертифікація. 

(3) Найбільш несприятливою центрівці для виведення літака з 

звалювання. 

(4) Літак збалансований в прямолінійній польоті на швидкості. 

(С) Повинні бути використані наступні процедури: 

(1) Починаючи зі швидкості польоту, що перевищує швидкість 

звалювання настільки, щоб забезпечити можливість зменшення швидкості з 

постійним темпом гальмування, відхиляти важіль поздовжнього керування 

таким чином, щоб величина темпу гальмування по швидкості не 

перевищувала 1,85 км / год за секунду, аж до настання звалювання. 

(2) Крім того, при звалюванні з віражу важіль поздовжнього керування 

відхилити так, щоб забезпечити темп гальмування до 5,5 км / год за секунду. 

(3) Висновок з звалювання повинен виконуватися відразу ж після 

настання звалювання звичайно прийнятим методом. 

(D) Літак вважається які у звалюванні, якщо поведінка літака дає пілотові 

ясний і характерна ознака прийнятною природи, що літак знаходиться в 

звалюванні. Прийнятними ознаками звалювання, що проявляються окремо 

або в комбінації, є: 

(1) опускання носа літака, яке неможливо легко парирувати.  

(2) бафтинг, величина і інтенсивність якого є сильною і ефективною 

перешкодою подальшого зменшення швидкості.  

(3) Важіль управління по тангажу досягає свого упору в положенні «на 

себе», і при цьому не відбувається подальше збільшення кута тангажу при 

утриманні важеля управління на упорі протягом короткого відрізка часу 

перед початком виведення з режиму 



 
 

Поява крену, яке неможливо легко парирувати. 

Характеристики звалювання 

(А) До моменту настання звалювання повинна забезпечуватися 

можливість створювати і усувати крен і нишпорення прямою дією важелями 

управління. При цьому ненормальне кабрування не допускається. Зусилля на 

важелях поздовжнього керування повинні залишатися негативними як перед 

звалюванням, так і в самому звалюванні. Крім того, повинна бути можливість 

швидко запобігти настанню звалювання або вивести літак з звалювання, 

нормально діючи важелями управління. 

(B) При звалюванні з прямолінійного польоту без крену кут крену, що 

виникає між моментом початку звалювання і завершенням виведення літака 

з звалювання, не повинен перевищувати приблизно 20 °. 

(С) При звалюванні з віражу рух літака після звалювання не повинно бути 

настільки різким, щоб утруднити пілотові середньої кваліфікації швидке 

виведення літака з звалювання і відновлення керованості. Максимальний кут 

крену, який виникає в процесі виведення літака з звалювання, не повинен 

перевищувати: 

(1) Приблизно 60 ° в сторону початкового розвороту або 30 ° в 

протилежну сторону - в разі гальмування з темпом 1,85 км / год за секунду; 

(2) Приблизно 90 ° в сторону початкового розвороту або 60 ° в 

протилежну сторону - в разі гальмування з темпом понад 1,85 км / год за 

секунду. 

(A *) При звалюванні з прямолінійного польоту з несиметричною тягою 

рух літака після звалювання не повинно бути настільки різким, щоб 

утруднити пілотові середньої кваліфікації швидке виведення літака з 

звалювання і відновлення керованості літака. 



 
 

(B *) На кутах атаки, аж до αCB не допускається таке порушення 

працездатності силових установок, яке вимагає виключення хоча б одного з 

двигунів (помпаж і т.п.). 

Попередження про наближення звалювання 

(А) Під час прямолінійного або криволінійного польоту з закрилками і 

шасі, що знаходяться в будь-якому звичайному положенні, пілот повинен 

отримувати ясне і добре помітне попередження про наближення звалювання 

з достатнім запасом часу для запобігання несподіваного звалювання. 

(B) Таке попередження має здійснюватися характерними змінами 

аеродинамічних якостей даного літака або за допомогою пристрою, який 

буде давати чітке попередження на всіх очікуваних режимах польоту. Однак 

для цієї мети неприйнятний візуальний індикатор, який вимагає уваги з боку 

членів екіпажу, які перебувають в кабіні. Якщо Ви використовуєте 

попередження про звалюванні, слід забезпечити попередження при кожній 

конфігурації літака, зазначеної в пункті (а), при швидкості, зазначеної в 

пунктах (с) і (d). 

Примітка. Якщо в якості попередження використовується тільки 

звукова (або в комбінації з візуальної) сигналізація, то зусилля на штурвали, 

потрібні для виведення літака на кут атаки αСІГН в крейсерському польоті, 

повинні бути не менше 15 кгс при балансуванню літака по зусиллям на 

вихідному режимі. 

(С) Якщо швидкість зменшується з темпом, що не перевищує 1,85 км / год 

за секунду, то попередження про наближення до звалювання в будь-якій 

нормальній конфігурації повинно починатися на швидкості VSW, що 

перевищує швидкість, на якій починається звалювання (d), не менше ніж на 

9,3 км / год або на 5% індикаторної земної швидкості, в залежності від того, 

що більше. Почавшись, попередження про наближення до звалювання має 

тривати до тих пір поки кут атаки не зменшиться приблизно до тієї ж 



 
 

величини, на якій сигналізація почалася. Попередження про звалюванні при 

виконанні маневру з nya> 1 має починатися на вугіллі атаки принаймні на 3 ° 

меншому кута атаки звалювання. 

(D) Додатково до вимог пункту (с), якщо швидкість зменшується з 

темпом, що не перевищує 1,85 км / год за секунду, в прямолінійній польоті з 

двигунами, що працюють на режимі малого газу, і при центруванні, то в будь-

якій нормальній конфігурації швидкість VSW повинна перевищувати VSR не 

менше ніж на 5,5 км / год або на 3% індикаторної земної швидкості, в 

залежності від того, що більше. 

(E) Попередження про наближення до звалювання має забезпечувати 

запас по швидкості достатній, щоб дозволити пілоту запобігти звалювання, 

якщо висновок починається не раніше, ніж через секунду після 

спрацьовування сигналізації, при гальмуваннях на віражах з нормальною 

перевантаженням 1,5 і темпом гальмування не менше 3 , 7 км / год за секунду 

з закрилками і шасі, що знаходяться в будь-якому нормальному положенні, 

при балансуванні літака на швидкості 1,3 VSR і тязі або потужності двигунів, 

потрібної для горизонтального польоту на швидкості 1,3 VSR. 

(F) Попередження про наближення до звалювання має бути також 

забезпечено за будь-якої конфігурації механізації крила, рекомендованої до 

використання в польоті після відмов систем (включаючи всі зміни, які 

використовуються в процедурах, встановлених ЛР). [8] 

 

1.2 Сутність рівноваги, стійкості і керованості 

 

Рівновага сил і моментів, що діють на ЛА в польоті, називається 

рівновагою ЛА. Моментом називається добуток сили на плече, на яке вона 

впливає. Наприклад, моменти на цих малюнках рівні. 



 
 

 

Рис.1 Рівність моментів 

Плечі цих моментів різні на величину впливають на них сил. 

Урівноваження моментів називається балансуванням ЛА. Балансування 

здійснюється кермом. 

Рівновага може бути стійким, нестійким і нейтральним. Якщо рівновага 

нестійка, то після кожного зовнішнього впливу на ЛА льотчик повинен 

заново балансувати ЛА. Політ на такому ЛА стомлює. Тому в пілотажний 

щодо ЛА повинен бути стійким. 

Стійкістю ЛА називається його здатність самостійно, без втручання 

льотчика зберігати заданий режим польоту і повертатися до вихідного 

режиму після мимовільного відхилення під дією зовнішніх впливів. 

У польоті на стійкому літаку пілот має можливість відволікатися. 

Певна ступінь стійкості є необхідною умовою керованості. 

Керованістю називається здатність ЛА змінювати режими польоту при 

відхиленні керма. 

Керованість - найважливіша характеристика ЛА, оскільки некерований 

політ цікавий тільки артилеристам. 

Положення ЦВ (центра ваги) або ЦТ (центру тиску) визначається 

відстанню від носика профілю. Для зручності яку вимірюється не в см або 



 
 

мм, а в процентах. Тобто довжина всієї хорди крила береться рівної 100%, і 

відстань від носика профілю виражається у відсотках. Однак це справедливо 

лише для крила прямокутної форми, так як хорди у всіх перетинах 

збігаються. Для крил складної форми ця задача вирішується таким чином: 

 

Рис. 2 Положення ЦВ та ЦТ 

Реальне крило умовно замінюють еквівалентним крилом прямокутної 

форми і використовують для позначення положення ЦВ і ЦТ. Хорда цього 

крила називається середньої аеродинамічної хордою або Сах. 

Центром тяжіння ЛА називається точка рівнодіюча всіх сил тяжіння всіх 

частин ЛА і вантажів, розміщених на ньому. Положення ЦВ визначається 

щодо Сах. 

Відстань ЦВ від носика Сах, виражене у відсотках її довжини, називається 

центруванням ЛА. Центрування ЛА може змінюватися в залежності від 

наявності членів екіпажу, вантажів або пасажирів на борту, через вироблення 

палива, випуску шасі і т.д. Але в будь-якому випадку вона не повинна 

виходити за допустимі межі. Це дуже важливо. А чому це важливо, ми 

спробуємо розібратися, вивчаючи наступну главу. 

У збалансованому польоті на крило діє підйомна сила Y, сила ваги G і 

балансувальна сила і момент стабілізатора (рис.3). 



 
 

 

Рис.3 Баланс сил ПС 

При цьому моменти сил від сили Y, і балансування момент стабілізатора 

від сили Уст. рівні, але протилежні за знаком і взаємно врівноважують один 

одного. З цієї причини ЛА знаходиться в горизонтальному польоті. 

При випадковому збільшенні виникає неврівноважена сила ∆Y (дельта 

ігрек), яка прикладена в аеродинамічному фокусі крила. Насправді ніякої 

додаткової сили не виникає, а сила Y кілька зміщується назад. Але в 

аеродинаміці для зручності введено поняття аеродинамічного фокуса, тобто 

точки прикладання збільшення підйомної сили (рис.4). 



 
 

 

Рис.4 Баланс при збільшенні підйомної сили 

Збільшення підйомної сили викличе збільшення навантаження. 

Перевантаженням називається величина, що позначає, у скільки разів сила, 

прикладена до тіла, перевищує масу цього тіла. Перевантаження ще 

називають прискоренням. 

У аеродинаміці перевантаження, як і аеродинамічна сила R, розкладається 

по осях координат і позначається ny (ен ігрек) - вертикальна перевантаження, 

nx (ен ікс) - горизонтальна перевантаження, nz - бічна перевантаження. В 

даному випадку мова йде про вертикальну перевантаження ny. 

Подальша поведінка ЛА буде залежати від взаємного розташування 

фокуса і центру тяжіння. 

Якщо фокус розташований позаду центру ваги, то ∆ Y створює 

пікіруючий момент, який перевищує балансування момент стабілізатора і 

прагне зменшити кут атаки, а отже, і перевантаження до вихідної. ЛА з такою 

центровкой називається стійким по перевантаженню. 

Якщо фокус розташований попереду ЦВ, то ∆Y створює додатковий 

кабрірующій момент, який прагне ще більше збільшити ny (перевантаження). 

ЛА з такою центровкой називається нестійким по перевантаженню (рис.5). 



 
 

 

Рис.5 Збільшення перевантаження ПС 

Якщо фокус збігається з центром ваги, то ∆Y не створює ніякого моменту 

і ЛА зберігає отриману додаткову перевантаження. Така центровка 

називається нейтральною по перевантаженню. 

Таким чином, розташування фокуса позаду центру ваги є обов'язковою 

умовою стійкості ЛА по перевантаженню. 

Відстань між нейтральною центровкой і фактичної центровкой 

називається запасом центрування або запасом стійкості ЛА по 

перевантаженню.[2] 

При першій-ліпшій нагоді завантаження і заправки ЛА центрування 

повинна перебувати в допустимих межах. ЛА повинен завжди мати 

мінімальний запас центрування, ні за яких умов не можна допускати 

нейтральної або вкрай задньої центрування. В авіації і до цього дня 

відбуваються аварії і катастрофи через нехтування або незнання необхідності 

контролю центрування ЛА. 

Кожен ЛА має свій діапазон припустимих центрувань, він приводиться в 

інструкціях екіпажу і інженерно-технічного складу. 

 



 
 

1.3 Запобігання попадання ЛА в складні просторові положення 

і вихід із них 

 

Звалювання ПС на великих кутах атаки 

Звалювання літака - це його мимовільний, що швидко розвивається рух із 

значною кутовою швидкістю або амплітудою, обумовлений втратою 

стійкості на великих навколокритичних та критичних кутах атаки (рис.6). 

 

Рис.6 Звалювання 

 

Звалювання можливе на позитивних і негативних кутах атаки і 

супроводжується переходом у їхню закритичну область. Вихід на 

навколокритичні та закритичні кути атаки можливий внаслідок грубих 

помилок пілотування, при польоті у складних метеоумовах тощо. 

До виходу на великі навколокритичні кути атаки також можуть 

призвести: 

- дія різкого підвищення пориву вітру; 



 
 

- відмова в системі управління, пов'язана зі швидким (неконтрольованим) 

відхиленням керма висоти. 

У початковий момент при звалюванні рух відбувається під дією 

дестабілізуючого моменту тангажу, що наростає зі зростанням кута атаки 

через нестійкість на великих кутах атаки по перевантаженню або куту атаки. 

При достатньому запасі стійкості літака в лінійній області ці умови 

виникають лише поблизу суа max та αкр через зрив потоку на крилі (область а, 

рис. 7). У деяких випадках (наприклад, через кінцевий зрив для 

стрілоподібного крила, при невеликих запасах стійкості в лінійній області) 

нестійкість по куту атаки може виникнути і при кутах атаки, менших 

критичного (область б, рис. 7). Тобто якщо запас стійкості літака недостатній, 

то звалювання може відбуватися і на таких помірних кутах атаки. 

 

Рис. 7 Початковий момент звалювання 

Подальший розвиток руху при звалюванні залежить від початкових умов, 

характеру обурення, схеми та конфігурації літака, положення органів 

керування. 



 
 

При звалюванні на швидкостях, близьких до мінімальної, 

перевантаження nуа близька до 1, бічні обурення невеликі та рух 

розвивається, в основному, у поздовжній площині. 

При звалюванні на великих швидкостях, а також за наявності в момент 

виходу на навколокритичні кути атаки значного ковзання або кутової 

швидкості крену (звалювання при виконанні маневру) через несиметричне 

обтікання консолей крила в процесі руху виникають значні моменти крену та 

рискання, і звалювання характеризується аперіодичним просторовим рухом, 

що швидко розвивається, з наростанням кута крену. 

Для звалювання характерна швидка втрата висоти, що особливо 

небезпечно на режимах зльоту та посадки.[3] 

Звичайні прийоми пілотування (спроба парирувати обертання по крену за 

допомогою елеронів і т.п.) при зваленні неефективні і можуть надавати 

протилежну дію, сприяючи розвитку просторового руху, до переходу літака 

на штопор, тобто, іншої більш небезпечної критичної форми руху. При 

правильному пілотуванні в процесі звалювання потрібно насамперед різким 

відхиленням органів управління тангажем зменшити кути атаки до 

допустимих і лише потім парувати обертання літака, що виникло, по крену і 

рисканню.  

Кути атаки звалювання визначаються при спеціальних випробуваннях. 

Вихід на αс за нормальної експлуатації неприпустимий. 

Для попередження звалювання на літаку встановлюють сигналізатори 

виходу на небезпечні кути атаки, автоматичні засоби керування, обмежують 

кут атаки або керуючий вплив льотчика, якщо він може вивести літак на такі 

кути. 

При експлуатації літака обмежують граничні кути атаки допустимими 

значеннями із заданим запасом стосовно кута звалювання. 

У процесі проектування та доведення літака межі звалювання можна 

зрушити у бік великих кутів атаки підвищенням стійкості літака з 

перевантаження в області великих α. Конструктивними засобами, 



 
 

попереджувальним звалювання, є правильний вибір форми крила в плані та 

його крутки, що виключає появу кінцевого зриву на допустимих кутах атаки, 

відсутність у ЛА бічної асиметрії і т.д. 

ШТОПОР 

Штопор літака - це такий характерний його рух на критичних кутах атаки, 

коли він швидко втрачає висоту, одночасно обертаючись навколо осей ОХ та 

ОУ (рис.8). Траєкторія руху центру мас при штопорі є сильно витягнутою 

спіраллю. Наближено вважатимуться, що рух відбувається по вертикалі або 

по прямій, дещо нахиленій до вертикалі. 

 

 

Рис.8 Штопор 

 

Штопор починається на великих кутах атаки з наступним звалюванням на 

крило. У ЛА з прямим крилом кут атаки при звалюванні мало відрізняється 

від критичного, причому такий ЛА зазвичай звалюється на ніс. 



 
 

Літак зі стрілоподібним крилом може звалюватися на крило на кутах 

атаки, менших критичних, якщо зривний режим обтікання несиметричний, 

що можливо при ковзанні. Імовірність виходу на режим звалювання для 

літаків зі стрілоподібним крилом (особливо надзвукових) більше, ніж ЛА 

звичайних компоновок. Це пов'язано зі зростанням практично мінімальних 

швидкостей польоту через висот польоту, що зросли, і великих питомих 

навантажень на крило. У цих умовах через вплив стисливості на малих 

швидкостях кут атаки початку звалювання αсв помітно зменшується. 

Звалення літака ще не означає однозначного попадання ЛА в штопор. 

Якщо пілот, енергійно відхиляючи кермо висоти, опустить ніс літака і тим 

самим зменшить кут атаки при одночасному збільшенні швидкості, то ЛА 

вийде на режим зниження і пілоту неважко повернутися до горизонтального 

польоту. 

Літак входить у штопор лише в тому випадку, якщо не вдалося уникнути 

виходу на самообертання. При обертанні ЛА з'являються інерційні моменти, 

причому інерційний момент тангажу призводить до поступового збільшення 

кута атаки. З часом може наступити рівновага аеродинамічних та інерційних 

моментів аеродинамічних та масових сил, що свідчить про режим штопора. 

Розрізняють штопор звичайний (α > 0) та перевернутий (α < 0); стійкий та 

нестійкий. 

Стійким називається штопор, у процесі якого літак не змінює напрямки 

обертання, хоча величини кутових швидкостей можуть бути змінними. 

Нестійкий – це штопор зі змінними за величиною та напрямом кутовими 

швидкостями. 

Якщо кутові швидкості обертання будуть практично постійними, то 

стійкий штопор з часом може перейти в встановлений. Залежно від 

положення фюзеляжу по відношенню до вертикалі штопор називається 

крутим (вісь фюзеляжу складає з вертикаллю кут не більше 300), пологим (від 

300до 600), та плоским (вісь фюзеляжу нахилена до вертикалі під кутом              

α > 600). 



 
 

Дослідження показали, що в основі штопора лежить мимовільне 

обертання крил літака за наявності великого початкового кута атаки та що 

для припинення штопора необхідне гальмування обертання та різке 

зменшення кута атаки.[9] 

Вихід ЛА зі штопора складається із трьох етапів: 

- припинення самообертання літака – переведення на докритичні кути 

атаки; 

- пікірування на докритичних кутах атаки з метою збільшення швидкості 

польоту; 

- виведення літака з пікірування та переведення його в режим 

прямолінійного горизонтального польоту. 

Розглянемо тільки перший найбільш складний етап виведення літака з 

нормального штопора - переведення його на докритичні кути атаки. Для 

цього потрібно зменшувати кутову швидкість самообертання літака, що 

досягається відхиленням педалі «проти штопора» та створення внутрішнього 

ковзання. Після зниження кутової швидкості, а іноді й одразу слідом за 

відхиленням педалі слід відхиляти штурвал «від себе» і цим створити 

надлишок результуючого моменту. Під дією цього моменту кут атаки 

зменшиться, стане докритичним, літак вийде зі штопора та перейде в 

пікірування. Як тільки в процесі виходу зі штопора літак припинить 

обертання, необхідно негайно поставити педалі в нейтральне положення. 

Здавалося б, що кутову швидкість обертання ЛА можна зменшити не 

тільки педалями, а й елеронами, тобто шляхом відхилення штурвала проти 

штопора. Однак, на практиці доцільніше відхиляти штурвал не проти 

обертання, а за обертанням (штопору). Відхиляти штурвал проти обертання 

не рекомендується тому, що на великих кутах атаки елерони неефективні та 

їх відхилення не тільки не зменшить кутову швидкість обертання навколо осі 

ОХ, але й викличе несприятливу зміну кутової швидкості щодо осі ОУ. 

Поведінка літака при вході в штопор і при виході з нього вивчається під 

час проектування на моделях та при льотних випробуваннях. Найкращим 



 
 

буде літак, який гірше входить у штопор і найлегше з нього виходить. Відомі 

літаки, які зі штопора виходять самі, якщо всі керма встановлені в нейтральне 

положення. 

Вплив обледеніння на АХ літака 

Обледеніння - це процес утворення крижаних наростів різної форми та 

розмірів на лобових поверхнях агрегатів ЛА. У разі зледеніння лід 

утворюється на передніх кромках крил і оперіння (рис.9), повітрязабірниках 

двигунів, на склі ліхтарів та інших. Наслідком обледеніння можливо 

виникнення різних позаштатних ситуацій у польоті – від ускладнення його 

умов до катастрофи. 

 

 

Рис.9 Обледеніння на крилах 

 

Клиноподібний наріст утворюється при температурі зовнішнього повітря 

-10 ... 150C і нижче. У цьому випадку краплі води, що потрапляють на 

поверхню ЛА, замерзають практично миттєво, не встигаючи розтектися 

поверхнею. Жолобоподібний наріст утворюється при температурі повітря від 

0 до -7 °C. 

У цих умовах краплі води не відразу замерзають, а розтікаються по 

поверхні, внаслідок чого на поверхні тіла виникають два крижані бар'єри, що 

значно спотворюють форму профілю. 

Обледеніння крила і оперіння дуже впливає на льотні характеристики, 

стійкість та керованість літака. Спотворення форми і поява нерівностей та 

шорсткостей на поверхні носової частини профілю суттєво зменшують 

підйомну силу та збільшують опір ЛА. При цьому також знижується 



 
 

значення максимального коефіцієнта підйомної сили Су мах (в 1,5...1,8 раза) та 

зменшується критичний кут атаки (на 60...80). Зрив потоку з крила та сильна 

турбулізація потоку за крилом в умовах зледеніння відбуваються значно 

раніше, ніж на чистому крилі, що може призвести до трясіння літака, 

порушення поздовжнього балансування, втрати стійкості та звалювання ЛА. 

Лід, скинутий з крила, що набігає потоком, може пошкодити хвостове 

оперення і лопатки компресора двигунів, розташованих у хвостовій частині 

фюзеляжу.  

Обледеніння передніх кромок рульових поверхонь може призвести до 

втрати керованості. 

Обледеніння лобового скла ліхтарів різко погіршує можливість 

візуального пілотування ЛА, а обледеніння датчиків приладів систем 

навігації та управління є причиною їх неправильної роботи або відмови, що 

ускладнює управління ЛА. 

Усувається обледеніння своєчасним включенням ПОС літака чи 

збільшенням швидкості польоту. 

Крім того, повинна забезпечуватись протиобледеняюча обробка поверхні 

ЛА та на землі. Обледеніння на землі відрізняється від обледеніння в повітрі 

тим, що на землі лід утворюється не тільки на передніх краях ЛА, а по всій 

поверхні. Останні дослідження показують, що навіть наявність на ЛА 

надтонкого льоду може суттєво змінити ЛТХ ЛА. 

Види звалювання 

1. «Падаючий лист» (вертикальне зниження на ВКА) 

а. Коливання по крену 

б. Коливання по тангажу з великим періодом 

2. Звалення на ніс (без крену) 

а. Відсутність бічних рухів літака по каналу крену та нишпорення 



 
 

б. Різке опускання носа літака 

3. Асемітричне звалювання (з креном) 

Різкий розвиток крену з наступним рухом по нишпоренню і опусканням 

носа 

4. Звалення з підхватом по куту атаки 

Різка зміна кута атаки та підйом носа з наступним розвитком крену та 

опусканням носа (типово для літаків з Т-образним оперінням) 

5. Звалення з нишпоренням. 

Різкий рух носа літака по нишпоренню з наступним розвитком крену та 

опусканням носа 

Останні три зі штопором. 

 

Рис.10 Тангаж, рискання, крен 



 
 

 

Рис.11 Звалювання в штопор 

Чинники, що впливають характер звалювання (рис.11): 

- конструктивні особливості типу ПС; 

- висота польоту (Hпол); 

- число М; 

- центрування; 

- положення механізації та повітряних гальм; 

- темп зростання кута атаки (dα/dt); 

- темп падіння швидкості (dV/dt); 

- наявність ковзання (β); 

- перевантаження (ny); 



 
 

- характер дії рулями (наприклад, елеронами); 

- режим роботи двигунів (величина тяги, асиметрична тяга); 

- індивідуальні особливості конкретного борту ЛА. 

Причини потрапляння літаків в звалювання та складні просторові 

положення: 

I. Вплив довкілля (Зледеніння, турбулентність, зсув вітру, супутній слід 

...). 

ІІ. Відмова авіатехніки (Відмова АП, системи керування, двигуна, 

пілотажного обладнання…) 

ІІІ. Помилки екіпажу (Відвернення уваги від функцій управління, 

порушення РЛЕ, втрата просторового орієнтування ...) 

Причини невиводу літаків зі складних умов: 

- Нерозуміння екіпажем особливостей зміни характеристик літака при 

попаданні на великі кути атаки 

- невміння розпізнати наближення до звалювання та його початок 

- невміння швидко визначити просторове становище літака за приладами 

при поєднанні великих кутів крену та тангажу 

- Неправильні дії пілота при попаданні в звалювання (штопор) та складні 

просторові положення та невміння виводити літак із цих режимів 

- Втрата працездатності (часткова чи повна) та попадання в стан 

«ступору» при навколонудових та негативних навантаженнях. 

Методи та засоби виводу ЛА зі складних просторових положень та 

звалювання: 



 
 

• Устаткування літаків засобами захисту від звалювання 

• Розробка бортових систем інтелектуальної підтримки екіпажу, а також 

автоматичного виведення зі звалювання та СПП 

• Навчання та тренування екіпажів з виведення літака зі звалювання та 

СПП 

Більш детально розглянемо вихід ЛА зі складного просторового 

положення та звалювання та типі літака Ан-26: 

1. Потрапляння до СПП з кутом тангажу +560 з горизонтального 

польоту (Upset_3_Kabr)  -  Крейсерський політ: Н = 3700м; V=320км/год 

СПП: тангаж = +560; V=240 км/год 

Вихід із СПП: крен=1050; V = 180 км/год; α=120; Ny = 0,6 ... 1,2; ΔH=+220м 

2. Потрапляння до СПП з кутом тангажу -350 з горизонтального 

польоту (Upset_4_Pikir)  -  Крейсерський політ: Н = 3980м; V=310 км/год 

СПП: тангаж = -350; крен = 900; Vy = 55 м/с; Вихід із СПП: Vmax =460 км/год; 

Ny = 2,0; ΔH = -400м 

3. Попадання у звалювання в крейсерської конфігурації в 

горизонтальному польоті (Stall Upset recovery flaps 0)  -  Крейсерський політ: 

Н = 4100м; V = 310 км/год; звалювання: V = 180 км/год; крен = 800; тангаж = 

-300; Вихід зі звалювання: Ny = 1,5 ... 1,7; ΔH = - 450м  

4. Попадання у звалювання в посадкової (закрилки 300) конфігурації 

в горизонтальному польоті (Stall Upset recovery flaps 30)  -  Крейсерський 

політ: Н = 3300 м; V=190км/год; Звалювання: V=140км/год; крен = 550; 

тангаж = - 380; Вихід зі звалювання: Ny = 1,4 ... 1,5; ΔH = - 320м 



 
 

 

Рис.12 Приклад звалювання ЛА і вихід з СПП 

Отже, можна зробити висновки, що для запобігання потрапляння ЛА в 

СПП і звалювання, а також для виведення літака зі складних просторових 

положень (рис.12), можемо виділити кілька пунктів: 

1. Проблема втрати контролю за керуванням у польоті, що призводить до 

потрапляння в СПП і звалювання - залишається на сьогодні найбільш 

актуальною, як для зарубіжної, так і для вітчизняної авіації. 

2. Пілотів треба вчити розпізнавати наближення до критичних режимів, 

попереджати попадання в СПП і звалювання, а якщо таке все ж таки сталося, 

навчити грамотно виводити літак із таких режимів. 

3. Сучасні тренажери в основному забезпечують адекватність проблеми 

навчання висновку із СПП, але методики навчання а/к вимагають уточнення. 

4. Щодо проблеми виведення зі звалювання: 



 
 

 – тренажери не здатні адекватно відтворювати поведінку на великих 

кутах атаки, при звалюванні та виведенні з нього. Спроби використання 

існуючих тренажерів для тренування на звалювання можуть щепити 

негативні навички. В даний час активно ведуться роботи за кордоном 

розширення діапазону; 

 – відсутні відповідні методики та програми навчання пілотів та 

підготовки інструкторів; 

5. Необхідна розробка методичного посібника для пілотів неманеврених 

транспортних літаків для попередження попадання в складні просторові 

положення та звалювання та безпечний висновок з них 

6. Є впевненість, що за наявності правильних методик та засобів навчання 

лінійні пілоти можуть успішно опанувати необхідні навички. 

 

ВИСНОВОК 1 РОЗДІЛУ 

 

У цьому розділі наведені авіаційні правила льотної норми, які включають 

в себе демонстрацію звалювання, попадання в складні просторові положення, 

вихід на критичні режими, попадання в штопор. 

Також розглянуті причини потрапляння в СПП, до яких входять втрата 

контролю над ПС, помилки пілотів та вплив довкілля. В 1 розділлі 

запропонованні варіанти виходу ПС зі СПП та звалювання на прикладі літака 

Ан-26, тому далі пропонуємо розглянути систему запобігання звалювання та 

виходу на критичні режими саме на цьому типі ЛА. 

 

 



 
 

РОЗДІЛ 2 

Технічна експлуатація систем попередження звалювання та критичних 

кутів атаки  

 

2.1 АКАСП на літаках Ан-26 

 

Даний технічний опис відноситься до автоматів кутів атаки та 

перевантажень типу АКАСП-Р. 

Автомати встановлюються на літаках і служать для: 

- вимірювання в польоті місцевих поточних кутів атаки αмест, критичних 

кутів атаки αкр і вертикальних навантажень nу; 

- видачі сигналів, пропорційних місцевим поточним кутам атаки αмест, 

критичним кутам атаки αкр і вертикальним навантаженням nу; 

- візуальної вказівки поточних кутів атаки αук, критичних кутів αкр і 

вертикальних навантажень nу; 

- включення попереджувальної сигналізації та видачі сигналів у літакові 

пристрої при підході до критичних кутів атаки та граничних навантажень.[1] 

Автомат типу АКАСП-Р показано на рис.13.  

Склад (комплектність автомата) 
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До складу кожного комплекту автомата кутів атаки та перевантажень 

входять: 

- датчик критичних кутів типу ДКК; 

- датчик кутів атаки типу ДКА; 

- покажчик кутів атаки та перевантажень типу ПАП; 

- блок комутацій типу БК;  

- датчик вертикальних перевантажень типу ДП; 

- ЗІП. 

 

Рис.13 Склад АКАСП 

Принцип дії автомата ґрунтується на безперервному відпрацюванні 

напруг (які виникають у схемах автоматичних балансних мостів), 

пропорційних місцевим поточним кутам атаки αтек, критичним кутам атаки 

αкр і вертикальним навантаженням nу літака.[6] 

Зазначені параметри літака заміряються датчиками кутів атаки ДКА, 

критичних кутів ДКК та перевантажень ДП, вводяться у вигляді електричних 

напруг на покажчик ПАП. Таким чином, на вихідному приладі, що вказує, 

автомата безперервно індикуються величини поточних кутів атаки, 

критичних кутів атаки та вертикальних перевантажень літака. Допустиме 

значення вертикального навантаження наноситься на шкалі покажчика у 

вигляді нерухомого сектора. 



 
 

Вихід літака на критичний режим визначається наближенням поточного 

кута атаки літака до критичного кута атаки та перевантажень до граничних 

перевантажень. При цьому на покажчику ПАП стрілка поточних кутів атаки 

наближається до межі рухомого сектора критичних кутів атаки або стрілка 

перевантажень - до межі сектора допустимих перевантаження і видається 

попереджувальний сигнал: загоряється лампочка на покажчику. 

Одночасно в літакову схему видаються сигнали "критичного режиму" +27 

на лампочку правого льотчика і окремо по каналах α та nу у вигляді напруги 

постійного струму +27 в. 

Принцип дії сигналізації заснований на механічному включенні та 

вимкненні мікроперемикачів спеціальними пристроями, розташованими в 

покажчику ПАП. 

Функціональна схема автомата наведено на рис.14. 

 

Рис.14 Функціональна схема АКАСП 



 
 

Напруга, пропорційна критичному куту атаки в польотному режимі U=f 

(αкр), що видається у функції числа М датчиком критичних кутів, або 

пропорційне критичного кута атаки для злітного режиму U=f  (αв), що 

знімається із задатчика αв, або пропорційне посадочному режиму U=f  (αп), 

що знімається з задатчика αп, через перемикач режимів надходить у блок 

комутації БК. Перемикач режимів керується літаковою системою залежно від 

режиму польоту. 

Перемикач режимів, задатчик αв і задатчик αп розташовані в блоці БК. 

Одночасно в блок комутації надходять напруги, пропорційні поточним 

значенням перевантажень U=f  (nу) та місцевим поточним кутам атаки U=f 

(αтек). Ці напруги видаються датчиком перевантажень ДП та датчиком кутів 

атаки ДКА. 

Напруги, що надійшли до блоку комутації на підсилювачі, є вхідними 

сигналами для автоматичних балансних мостів, первинними плечима яких є 

потенціометри датчиків. Виходами автоматичних балансних мостів є 

потенціометри відпрацювання в покажчику, де електричні сигнали 

перетворюються на механічні переміщення стрілок і сектора параметрів, що 

індикуються. 

Слід зазначити, що датчик кутів атаки ДКА вимірює місцеві кути атаки. 

Шкала покажчика ПАП тарована у кутах атаки літака (крила). Залежність 

між місцевими кутами атаки та кутами атаки літака встановлюється в 

результаті льотних випробувань. Як правило, місцевий кут атаки більше кута 

атаки літака у 1,5-2 рази. 

Перехід від вимірюваних місцевих кутів атаки до кутів атаки літака, що 

індикуються здійснюється відповідними масштабами балансного мосту 

каналу αтек. 



 
 

У літакові лічильно-вирішальні пристрої видаються сигнали у вигляді 

відносних напруг, пропорційних: αкр - з датчика критичних кутів та з 

покажчика; αтек - з покажчика та з датчика кута атаки; nу – з датчика 

перевантажень. 

2.2 Система попередження про наближення до звалювання 

(Stallwarningsystem) на літаку Boeing 737 NG 

Загальні дані про Stallwarningsystem 

Система попередження про наближення до звалювання трясе штурвал, 

коли літак перебуває на грані звалювання.[4] 

Система попередження про наближення до звалювання складається з 

наступних компонентів, (рис. 15):  

- Комп'ютери демпфера рискання і звалювання (Stallmanagement 

yawdampers (SMYDs));  

- Вібратори штурвала (Controlcolumnshakers);  

- Система ідентифікації звалювання CAL 201-209, 227 +; 401 +; 720 +; 

(Stall ID system), яка в свою чергу складається з наступних компонентів: 

- Модуль завантаження керма висоти (Elevatorfeelshiftmodule (EFSM));  

- Панель випробування системи попередження звалювання 

(Stallwarningtestpanel). 

Система ідентифікації звалювання CAL 201-209, 227 +; 401 +; 720 +; (Stall 

ID system) працює наступним чином – під час звалювання FCCs дає команду, 

щоб стабілізатор відбалансував літак на пікірування (опустив ніс літака 

вниз). EFSM і модулі вимикача переривника штурвала працюють так, щоб 

упевнитися, що пілот не може легко подолати цей автоматичний рух 

стабілізатора зі штурвалом керма висоти (не зміг підняти ніс літака вгору).  



 
 

 

Рис.15 Система попередження про наближення до звалювання 

 

Основним блоком який проводить необхідні обчислення та видає 

сигнали щодо управління звалюванням та демпфіруванням рискання є 

комп'ютер демпфера рискання і звалювання (SMYD). На борту літака є два 

таких блоки:  

- SMYD 1 є основним і виконує демпфірування рискання / 

координаційний поворот під час нормального функціонування; 

- SMYD 2 є резервним і виконує WTRIS і демпфірування рискання / 

координаційний поворот під час резервних операцій. 

Компоненти і системи, які постачають дані в систему попередження про 

наближення до звалювання:  

- Панель випробування системи попередження звалювання 

(Stallwarningtestpanel);  

- Датчики кута атаки (Angleofattacksensors);  



 
 

- Система повітряних і інерційних параметрів 

(Airdatainertialreferencesystem (ADIRS));  

- Покажчики положення закрилків (Flappositiontransmitters);  

- Модуль електроніки передкрилка та носка (Flapslatelectronicsunit 

(FSEU));  

- Загальна система відображення інформації (Commondisplaysystem 

(CDS));  

- Панель управління режимами (Modecontrolpanel (MCP));  

- Сигналізатор зближення електронний модуль 

(Proximityswitchelectronicunit (PSEU)). 

 

Функціонування системи попередження про наближення до 

звалювання 

SMYDs виконують два обчислення для системи попередження про 

наближення до звалювання. Перше - це нормальне попередження про 

наближення до звалювання і друге обчислення - це обчислення нижньої межі 

швидкості попередження про наближення до звалювання. Будь-яке 

обчислення може змусити SMYD посилати сигнал попередження про 

наближення до звалювання в вібратор штурвала. SMYD 1 видає команду на 

включеннямеханізму тряски штурвала капітана а SMYD 2 видає команду на 

включення механізму тряски штурвала другого пілота. Попередження про 

наближення до звалювання доступно тільки тоді, коли літак знаходиться в 

повітрі. 

Під час зльоту система активується коли вірні такі умови:  

- Система AIR / GRD (1 або 2) в повітрі  

- Передня опора шасі (передня стійка шасі) в повітрі.  

Або жактивація виконується при виконанні наступних умов:  

- Система AIR / GRD (1 або 2) або передня стійка шасі в повітрі  

- Повітряна швидкість більше ніж 110 вузлів.  



 
 

Система вимикається коли вище поставленні умови не виконуються, 

тобто кут тангажу менше ніж 5˚, і повітряна швидкість становить менше ніж 

105 вузлів.  

Нормальне попередження про наближення до звалювання використовує 

наступні дані:  

- Кут атаки (АОА)  

- Положення закрилків  

- Інформація від керованого носка крила (LE flap) і про асиметрію 

предкрилка; 

- Інформація про мимовільноий рух пристроїв передньої кромки (UCM); 

- Рівень установки тяги двигунів (N1 і N2); 

- Розрахункова повітряна швидкість (VCAS); 

- Статус протиобліднювальної системи крила і двигунів (TAI). 

Нормальний режим попередження про наближення до звалювання 

встановлює граничне значення кута атаки для кожного положення закрилків. 

Величина граничного значення кута атаки змінюється від 13.0˚ до 23.5˚ 

залежно від положення закрилків. Якщо кут атаки - більше ніж граничне 

значення для цього положення закрилків, SMYDs посилають сигнал 

попередження про наближення до режиму звалювання в вібратори штурвала.  

SMYDs також використовують інші дані для обчислення обмежень. 

Якщо обмеження є активним, SMYDs посилають сигнал попередження про 

наближення до звалювання при більш менших кутах атаки. SMYDs 

обчислюють всі обмеження одночасно і використовують найвище обмеження. 

SMYDs вираховує найвище активне обмеження з нормального графіка 

граничного значення, щоб зменшити граничне значення.  

Обмеження, які обчислює SMYD:  

- керований носок крила і ухил асиметрії предкрилка (10.2 - 15.0); 

- обмеження високої тяги (0 - 13.6); 

- мимовільне рух пристроїв передньої кромки (LE UCM) обмеження (2.3 

- 6.7); 



 
 

- обмеження теплової протиобліднювальної системи (TAI) (0.8 - 5.3). 

Обмеження асиметрії активується, коли одна чи більше пристроїв 

передньої кромки крила (LE) в стані, який не узгоджується з закрилками 

задньої кромки.  

Обмеження високої тяги активується, якщо двигун N2 (offside) створює 

тягу більше ніж 75% при цьому двигун N1 (onside) активний. Це обмеження 

запобігає великий тангаж, так як зростає схильність до звалювання при 

низьких швидкостях і високої тязі.  

Обмеження високої тяги не змінюється з кожним положенням закрилків. 

Воно використовує сигнал для закрилків задньої кромки, менше ніж або 

рівних 15, і сигнал для закрилків задньої кромки більше ніж 15. Максимальне 

обмеження для закрилків, менше ніж або рівних 15, є 6.7˚. Максимальне 

обмеження для закрилків більше ніж 15 - 13.6˚.  

FSEU посилає сигнал про мимовільний рух (UCM) під час самовільного 

руху пристроїв передньої кромки крила.  

Обмеження теплової протиобліднювальної системи зменшує граничне 

значення, щоб наріст грубого льоду становив 3.0 дюйма на пристроях 

передньої кромки крила. Обмеження теплової протиобліднювальної системи 

активується, коли один з вимикачів АНТИЛІД КРИЛА або АНТИЛІД 

ДВИГУНА знаходяться в ON положенні. Якщо вимикач АНТИЛІД КРИЛА в 

положенні ON більше ніж 5 секунд, активація обмеження теплової 

протиобліднювальної системи встановлено до залишку польоту.  

Нижня межа швидкості попередження про наближення до звалювання  

Попередження про наближення до звалювання при досягненні нижньої 

межі швидкості використовує дані про положення закрилків задньої кромки 

крила і дані про повітряну швидкість. Якщо повітряна швидкість занадто 

низька для цього положення закрилків, SMYDs посилають сигнал 

попередження про наближення до звалювання в вібратори штурвала. Кут 

атаки не використовується для обчислення попередження про наближення до 

звалювання при досягненні нижньої межі швидкості. 



 
 

Функціональна схема системи попередження звалювання представлена 

на рисунку 16. 

 

Рис.16 Функціональна схема системи попередження звалювання 

 

Також ці комп'ютери розраховують і видають на індикацію дві 

швидкості, позначені на лінійці швидкостей пілотажного індикатора. Більша з 

цих швидкостей позначається вершиною стовпчика янтарного кольору (цифра 

8 на рисунку 17). Це мінімальна швидкість маневрування 

(minimummaneuverspeed). Вона розраховується за поточним кутом атаки і 

швидкості літака. При польоті на даній швидкості механізм тряски штурвала 

спрацює при перевантаженні 1.3. При зміні поточного нормального 

перевантаження вершина янтарного стовпчика не рухається по лінійці 

швидкостей. 

 

 



 
 

 

Рис.17 Індикація мінімальної швидкості маневрування і спрацювання тряски 

штурвала 

 

Менша швидкість позначається вершиною червоно-чорного смугастого 

стовпчика і позначає розрахункову швидкість початку спрацьовування 

механізму тряски штурвала (цифра 9 на рис.17). У розрахунку цієї швидкості 

бере участь, в тому числі, і поточне нормальне перевантаження 

(stickshakerspeed), тобто при збільшенні перевантаження червоно-чорний 

стовпчик повзе вгору. Фактичне звалювання літака повинно відбутися на 

швидкості меншій, ніж індикована швидкість включення тряски штурвала. 

Крім цього, розраховується рекомендована швидкість для пілотування 

при заході на посадку і після зльоту (flapmaneuveringspeed, цифра 2 на рисунку 

18). Дана швидкість позначається символом UP або цифрою, яка позначає кут 

випуску закрилків. Ця швидкість розраховується FMC за поточною вагою 

літака і забезпечує, як мінімум, координований розворот з креном 40 (тобто 

нормальне перевантаження 1.3) до спрацьовування механізму тряски 

штурвала при польоті на невеликій висоті. При збільшенні висоти даний запас 

може не забезпечуватися. 

 

Рис.18 Індикація рекомендованої швидкості при заході на посадку 

 

 

 



 
 

2.3 Електрична система управління польотом 

(ElectricalFlightControlSystem (EFCS)) літака AirbusA320 

Загальні відомості про EFCS 

На літаку забезпечується комп’ютеризоване управління органами 

управління польотом.[7] 

Всі поверхні електрично управляються через комп'ютери: 

2 ELAC's (комп'ютер управління елеронами і кермом висоти); 

Забезпечує: нормальне управління кермом висоти і стабілізатором. 

Управління елеронами. 

3 SEC's (комп'ютер управління інтерцепторами і кермом висоти); 

Забезпечує: управління інтерцепторами. Резервне управління кермом 

висоти і стабілізатором. 

2 FAC's (обчислювач системи поліпшення стійкості і керованості ЛА); 

Забезпечує: Електричні управління кермом напрямку. 

2 SFCC's(комп'ютер управління передкрилком / закрилком) 

Забезпечує: Електричне управління передкрилками / закрилками. 

Постачає дані про положення передкрилка / закрилка до інших систем. 

Крім того, 2 FCDC (накопичувач даних керування польотом) 

Збирає дані від ELAC's і SEC's і посилає ці дані в ECAM 

(ElectronicCentralizedAircraftMonitoring), CFDIU 

(CentralizedFaultDisplayInterfaceUnit) і DMU (DisplayManagementUnit). 

До складу системи входить також чотири акселерометра які 

використовується для закону управління тангажу і виявлення перевантажень 

(LoadAlleviationFunction(LAF)). 

Структурна схема EFCS представлена на рисунку 19. 



 
 

 

Рис.19 Структурная схемаEFCS 

 

Закони управління EFCS 

Комп'ютери управління польотом обробляють вхідні сигнали від пілота 

і автопілота згідно із законами управління. Існує три закони управління:  

- нормальний; 

- альтернативний; 

- директорний. 

Різні закони управління і пов'язані з ними закони захисту, можуть 

використовуватися в залежності від цілісності управління польотом і систем 

поліпшення стійкості і керованості ЛА, і їх периферійних пристроїв, які 

здійснені в комп'ютерах. 

Розглянемо тільки деякі нормальні закони управління і пов'язані з ними 

закони захисту. 

Крен нормальний закон управління 

Представляє собою об'єднане управління елеронами, поверхнями 

інтерцепторів (2 - 5) і керма напряму від джойстиків управління, з'єднаних 



 
 

згідно пріоритетній логіці. У польоті цей закон забезпечує управління і 

обмеження кутової швидкості крену, забезпечує нейтральну спіральну 

стійкість до даного кута крену, координаційний поворот і демпфірування 

коливань типу "голландський крок". 

Ці вимоги посилюються в залежності від режиму літака політ / земля, 

повітряної швидкості і конфігурації. 

Тангаж нормальний закон управління 

Нормальний закон тангажа є основним способом для управління 

тангажу. Закон розробляє вимога коефіцієнта перевантаження від позиції 

джойстика управління та інерційних зворотних зв'язків. Закон 

ідентифікований як захист області польотних режимів і включаює: 

- Захист маневру (перевантаження); 

- Захист по куту атаки; 

- Захист від розгону літака на позамежні швидкості; 

- Захист по куту тангажа. 

Комп'ютери для управління тангажу можуть працювати в: 

- Режимі земля; 

- Режим політ; 

- Режим вирівнювання. 

Щоб виявити фазу польоту використовуються дані від наступних 

пристроїв: висота по радіовисотоміру R / A, сигнали лівого і правого 

амортизатор від LGCIU's (LandingGearControlandIndicatingUnit) і поздовжнє 

положення літака від ADIRS. 

На рисунку 20 показана структурна схема законів управління для EFCS. 



 
 

 

Рис.20 Структурна схема законів управління EFCS 

 

Захист при нормальному законі управління 

Захист по куту крену 

Захист по куту крену підтримує кутову швидкість крену і кут крену 

відповідно до лімітів запропонованими керівництвом з льотної експлуатації. 

У нормальній області польотних режимів позитивна спіральна стійкість 

вводить поправку при куті крену понад 33°. Якщо джойстик керування 

створює кут крену, більше ніж 33 °, то кут крену автоматично зменшується до 

33° або нижче. 

До кутів крену 33°, положення по крену вважається постійним з 

положенням джойстика в нейтральному стані. Якщо повне відхилення 

джойстика зберігається, то обмеження по куту крену становить 67° 

(позначається зеленими символами «=» на PFD (рис.21)). 



 
 

 

Рис.21 Кадр PFD, захист по куту крену 

 

Якщо, виконується захист по куту атаки або захист від розгону літака на 

позамежні швидкості, кут крену обмежений 45°, (рис.22). 

Максимальна кутова швидкість крену обмежена і складає 15°/с. 

 

Рис.22 Захисту по куту крену 

 

Захист по куту атаки 

Система захисту по куту атаки запобігає вихід літака в область 

звалювання. 



 
 

Система також допомагає пілотам у ситуації зі зрушенням вітру. Захист 

по куту атаки має найвищий пріоритет і є активним від відриву літака від землі 

і до 100-футовій радіо-висоти перед приземленням. 

Швидкість α захисту (Vα prot), кут атаки і конфігурації літака 

обчислюється двома FAC's і показана на шкалі швидкості лівому і правому 

PFD. 

На шкалі вказується мінімальна безпечна швидкість (VLS), α швидкість 

захисту (Vα prot) і α максимальна швидкість (Vα max) (рис.23). 

 

Рис.23 Захист по куту атаки 

 

При нормальному законі, коли кут атаки стає вище ніж поріг захисту, 

управління кермом висоти переключається на режим захисту, де кут атаки 

пропорційний відхиленню джойстика управління. Величина α захисту 

асоційована як нейтральне положення джойстика управління, і α max 

асоційований як джойстик повністю на себе. 

Коли α стеля (α Floor) буде досягнута, система автомата тяги викличе і 

забезпечить повну злітну потужність в обох двигунах, незалежно від позиції 

важеля управління двигунами. 

Максимальний кут атаки (α max) не може бути перевищений, навіть 

якщо джойстик керування взяти повністю на себе, то в цьому випадку α max 



 
 

буде просто підтримуватися. Коли джойстик відпустити в нейтральне 

положення кут атаки повернеться на α захисту (α prot) і буде підтримуватися. 

Щоб деактивувати α захист (α prot) потрібно джойстик управління 

відхилитивід себе більше ніж на 8°. 

Коли система автомата тяги буде викликана в α prot ситуації, центр 

індикаторів ступеня підвищення тиску в двигуні покаже "A FLOOR" 

янтарного кольору. 

Захист від розгону літака на позамежні швидкості 

Захист від розгону літака на позамежні швидкості активізує сигнал 

автоматичного тангажа коли ліміт VMO (максимальна робоча швидкість) або 

VMM (максимальна швидкість маневрування) перевищений. VMO / VMM 

обчислюються за допомогоюFAC's і відображаються на шкалі швидкості PFD 

як червона перервана смуга. 

Символ захисту від перевищення швидкості також показаний на шкалі 

швидкості і складається з двох зелених смуг на розрахунковому VMO + 6 kts, 

представлено на рисунок 24. 

 

Рис.24 Кадр PFD, захист від розгону літака 

 

Позитивний коефіцієнт перегрузки створює командний сигнал, як тільки 

швидкість стає більше ніж VMO + 6 або MMO + 0.01. Коефіцієнт завантаження 



 
 

по тангажу на кабрування створює командний сигнал з max повноваженням 

0.75g яке додається до будь-якого входу (джойстику) пілота. Повноваження 

пілота щоб опустити ніс літака (зменшити тангаж) зменшені, і пілот не може 

пересилити автоматичний тангаж. 

Якщо пілот віддасть джойстик повністю від себе,система захисту від 

розгону літака на позамежні швидкості обмежить швидкість VMO + 16 і число 

М до MMO + 0.04. Якщо це трапилося - пілот віддав джойстик повністю від 

себе, швидкість буде підтримана між VMO і VMO +16. 

Якщо джойстик встановити в нейтральному положенні, то канал 

управління по тангажу підтримає VMO або число М в MMO. Система 

деактивується, коли швидкість повернеться до лімітного значення VMM / 

VMO. 

Захист по куту тангажа 

Кут тангажу обмежений 30° на кабрування і 15° на пікірування. При 

низькій швидкості обмеження на позитивний тангаж становить 25°. Ліміти 

показані зеленими символами «=» на PFD, (рис.25). 

 

Рис.25 Захист по тангажу 

 

Обмеження обчислюються за допомогою FAC's і не можуть бути 

скасовані. 



 
 

Коли є активним альтернативний або директорной закон, захист не 

відбувається, а символи ліміту змінюються на «X» янтарного кольору. 

Захист по перевантаженню 

Захист по перевантаженню обмежує коефіцієнт перевантаження в 

діапазоні + 2.5g до - 1g, коли закрилки прибрані під час високої швидкості. 

Коли закрилки випущені ліміт змінюється від + 2g до 0g, (рис.26). 

Коли активний захист від розгону літака на позамежні швидкості і 

захист по перевантаженню, автоматичне балансування стабілізатора 

пригнічено (не активно). 

 

Рис.26 Захист по перевантаженню 

 

2.4 Інформаційний комплекс висотно-швидкісних параметрів 

літака Ан-148 

Інформаційний комплекс висотно-швидкісних параметрів ІКВШП 

призначений для виміру, обчислення, формування й видачі в систему екранної 

індикації та у бортові системи наступної інформації: 

− про поточні значення висотно-швидкісних параметрів з реалізацією 

закону компенсації аеродинамічних похибок приймачів повітряних 

тисків як функції числа М; 

− про кут атаки й нормальне перевантаження літака; 

− про максимально припустимі значення параметрів; 



 
 

− про температуру зовнішнього повітря; 

− для формування попереджуючого сигналу про наближення до гранично-

припустимого кута атаки й видачі його на механізм трясіння штурвалу 

(МТШ).[5] 

Структурна схема ІКВШП (ИКВСП - 148) наведена на рис.27. 

Комплекс забезпечує вимір, обчислення й формування наступних 

параметрів: Набс., Нвідн., Vпр., VМД., Vдійсн., число М, Рдин., Рст.., αпот., αсигн., Vу, Тнв, 

Тт, nyпот., nymax. 

 

Рис.27 Структурна схема ІКВШП 

 

До складу комплексу входять: 

− три модулі повітряних параметрів МПП-1-1; 

− блок сигналізації БС-1;; 

− два датчики аеродинамічних кутів ДАК-72; 

− два датчик температури повітряного потоку П-104; 

 



 
 

− блок датчика лінійних прискорень БДЛУ 1-5, 

крім того, інформацію про динамічний та статичний тиск до модулів 

повітряних параметрів подає система повного та статичного тисків. 

Модуль повітряних параметрів (МПП) призначений для 

безперервного виміру й видачі інформації про висотно-швидкісні параметри 

Набс., Нвідн., Vпр., число М, Тн,в, Рст, Рдин., а також безперервного автоматичного 

контролю власної працездатності. МПП складається із чутливих елементів 

статичного і повного тисків та плати електроніки. На лицьовій стороні модуля 

розташовані два штуцери “Рс” і “Рп”. Модуль повітряних параметрів приймає 

статичні й повні тиски, перетворюючи їх значення в електричні сигнали, 

обчислює й видає споживачам інформацію про висотно-швидкісні параметри 

по двох незалежних лініях у вигляді послідовного коду. 

Датчик аеродинамічних кутів ДАК-72 призначений для виміру 

місцевого кута атаки, тобто кута, обумовленого напрямком повітряного 

потоку поблизу від літака і його поздовжньою віссю, і видачі сигналу у вигляді 

напруги постійного струму, пропорційного цьому куту, у БС і кожний із МПП 

по роздільних каналах. 

Датчик температури гальмування повітряного потоку П-104 

призначений для виміру температури гальмування зустрічного потоку 

зовнішнього повітря й видачі електричних сигналів, пропорційних 

температурі загальмованого потоку у МПП. 

Блок датчика лінійних прискорень (БДЛУ) призначений для виміру 

лінійних прискорень, що діють по його вимірювальній осі, з видачею сигналу 

у вигляді напруги постійного струму, пропорційного поточному значенню 

нормального прискорення в БС. 

Основним блоком для обчислень і вимірювань пов’язаних з 

сигналізацією про критичні режими є Блок сигналізації, який призначений  

для : 

− обчислення середнього значення місцевого кута атаки в заданому 

діапазоні за допомогою двох датчиків аеродинамічних  кутів; 



 
 

− вимірювання нормального перевантаження за допомогою блоку  

датчика лінійних  прискорень ; 

− обчислення поточного кута атаки (тек ) ; 

− обчислення максимально допустимого значення  кута атаки (доп ) ; 

− обчислення максимально допустимого значення нормального 

перевантаження ( nудоп ) ; 

− обчислення максимально допустимого значення приладової швидкості ( 

Vпр ) ; 

− формування и видачі попереджувальних сигналів про наближення 

поточних значень кута атаки, нормального перевантаження,  приладної 

швидкості літака до їх максимально допустимого значення; 

− видачі для індикації на покажчики  поточної та максимально - 

допустимих значень параметрів . 

 

На основі отриманих даних про швидкість повітряного судна та висоту 

польоту блок сигналізації формує сигнал критичних кутів атаки та 

перевантаження і видає візуальну інформацію у вигляді червоних 

обмежувальних секторів на покажчиках кута атаки та перевантаження 

командно-пілотажного індикатора (КПІ), кадр якого показано на рисунку 28. 



 
 

 

Рис.28 Кадр КПІ 

 

Однак, на сучасних літаках основну увагу в таких системах звертають на 

критичний кут атаки, максимальні значення перевантажень та максимально 

допустимі вертикальну і горизонтальну швидкості, а сигналізацією про 

мінімальну приладову швидкість знехтували, поклавши контроль за 

недопущення її появи на автомат тяги силовою установкою. Таке знехтування 

може призвести до втраті керованості літака як при відмові автомата тяги під 

час заходу на посадку так і при складних метеоумовах. Також не взяли до 

уваги вагу ПС, яка протягом польоту буде постійно змінюватися за рахунок  

витрат пального необхідного для роботи двигунів. Хоча сама вага не стільки 

впливає на характеристики рівноваги ПС і приближення до критичних 

режимів, як наприклад центр тяжіння, яле все ж вона впливає на швидкіть 

маневрування, заходу на посадку та посадки. І що найбільше нас хвилює 



 
 

розкриваючи тему роботи, вага впливає на швидкість звалювання, але беручи 

до уваги, що за час перельоту вага літака з використання пального буде 

зменшуватися, то і відповідно швидкість звалювання буде зменшуватися, для 

приблизного розрахунку можна користуватися такою закономірністю: зміна 

ваги на 20% призводить до зміни швидкості звалювання на 10%. 

 
  

ВИСНОВОК 2 РОЗДІЛУ 

 

В 2 розділі наведені системи які використовуються на таких відомих 

типах ЛА як Ан-26, Boeing 737 NG, AirbusA320 та Ан-148. Сучасні системи  

які встановлені на цих літаках повністтю запобігають потрапляння ПС в СПП 

та його вихід на критичні режими, також встановленні системи 

автоматичного управління зроблять все для комфортного перельоту. 

Однак і в цих системах ми звернули увагу на ті фактори, які розробники 

не взяли до уваги, це сигналізація про мінімальну приладову швидкість та 

зміна ваги ПС на протязі всього маршруту перельоту. 

 

 

  



 
 

РОЗДІЛ 3 

Новітні датчики тиску системи попередження звалювання 

 

3.1 Новизна роботи  

У польоті на літак діють чотири основні сили: тяга двигуна (P), лобовий 

опір (X), підйомна сила (Y) та вага (G). 

 

За рахунок підйомної сили, що створюється на крилі, літак тримається у 

повітрі.  

З цього виразу бачимо, що підйомна  сила (Y) залежить від щільності 

повітря (ρ), повітряної швидкості (V), площі крила (S) і коефіцієнта підйомної 

сили (Cy) який є функцією кута атаки (α). 

 

  

Рис.29 Сили що діють на літак 
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Зменшення підйомної сили до рівня, що менше ваги літака призводить до 

втрати висоти, а різке зменшення підйомної сили призводить до звалювання.  

Тому однією з головних небезпек для літака є його звалювання через 

втрату швидкості, або різкого зменшення коефіцієнта підйомної сили за 

рахунок збільшення кута атаки вище його критичної величини. 

Різниця швидкостей повітряного потоку над крилом та під крилом, і як 

наслідок, різниця тиску повітря над крилом та під крилом призводить до 

наявності підйомної сили. Тому відповідно до формули підйомної сили від 

швидкості повітряного потоку буде залежати різниця тисків над та під 

крилом і як наслідок величина підйомної сили.  

Крім того, наявність докритичного кута атаки призводить до збільшення 

різниці тисків над та під крилом і також збільшення підйомної сили. 

Основними засобами визначення повітряної швидкості та кута атаки є 

система повітряних сигналів, а датчиками визначення вказаних параметрів 

являються приймачі повного тиску та датчики аеродинамічних кутів. 

Датчики аеродинамічних кутів в основному флюгерного типу орієнтовані 

за напрямком вектору швидкості повітряного потоку відносно повздовжньої 

осі повітряного судна або крила, і надають інформацію про кут атаки. 

Перевищення кута атаки більше критичного призводить до появи 

турбулентних потоків на верхній задній частині крила, що призводить до 

зменшення підйомної сили крила та як наслідок звалювання літака. 

Різниця швидкостей повітряного потоку над крилом та під крилом, і як 

наслідок, різниця тиску повітря над крилом та під крилом призводить до 

наявності підйомної сили.  

Так як на формування підйомної сили впливає тиск, то пропонується 

застосувати датчики тиску розміщені в різних місцях крила зверху і знизу, 

що дозволять визначати різницю тисків, зміну підйомної сили та наближення 

до критичних кутів атаки (Рис.30).   



 
 

 

Рис.30 Схема обтікання повітрям крила та розміщення датчиків тиску. 

 

Сучасні технології дають можливість застосування мікромеханічних 

датчиків тиску, які мають низьке енергоспоживання, малі розміри, та можуть 

бути розміщені в різних місцях крила без порушення його геометрії, а сучасні 

обчислювальні системи дозволяють вимірювати диференціальний тиск із 

багатьох груп датчиків за мінімальний проміжок часу. 

3.2. Напівпровідникові мікромеханічні датчики тиску 

Проведений аналіз існуючих датчиків тиску показав, що точність їх  

вимірювань великою мірою залежить від наявності інструментальних та 

аеродинамічних похибок, які не властиві напівпровідниковим датчикам 

тиску. Особливістю напівпровідникового датчика тиску є те, що його 

чутливий до тиску елемент (ЧЕ) виготовляється з напівпровідникового 

матеріалу, наприклад, кремнію або сапфіру.  

Датчики тиску конструктивно складаються із ЧЕ, що сприймає тиск, і 

перетворювачів (переміщень, деформації, сили), зібраних у корпусі. 

Чутливим елементом датчиків тиску є тонка, частіше кремнієва пластинка, 

яку умовно можна назвати мембраною, як правило прямокутна або кругла в 

плані. Вона може бути однаковою по товщині або із твердим, 

недеформуємим центром, що має по контуру пружну перемичку. 

До найважливіших технічних характеристик мікродатчиків тиску (МДТ) 

відносяться робочий діапазон виміру, чутливість до вимірюваного тиску, 

вихідна напруга. 



 
 

Усі датчики тиску характеризуються складовими похибок: нелінійністю 

характеристики, гістерезисом при зміні температури й тиску, температурним 

дрейфом початкового зсуву й чутливості. 

По виду вимірюваного тиску розрізняють абсолютні (для виміру 

абсолютного тиску), диференціальні (для виміру різниці тисків), відносні 

(для виміру надлишкового над атмосферним тиску) і вакуумні (для виміру 

ступеня розрідження) датчики тиску рис.31. 

 За принципом дії датчики тиску діляться на прилади прямого й 

компенсаційного виміру (перетворення). У приладах прямого виміру, які 

іноді називають пристроями розімкнутої конфігурації, перетворення 

вимірюваного тиску в електричний сигнал прямо залежить від властивостей 

матеріалу, насамперед, мембрани. Внаслідок цього подібні пристрої повинні 

індивідуально калібруватися, що може привести до збільшення їх вартості ( 

до 60 за деякими оцінками). 

 

Рис.31 Зовнішній вигляд  напівпровідникових датчиків тиску 

У приладах компенсаційного виміру, якщо виконавчий елемент датчика сили 

(актюатор) не залежить від властивостей матеріалу, прилад буде менш 

сприйнятливий до зміни характеристик матеріалу. 

Мембрани датчиків тиску прямого перетворення можуть бути як без твердого 

центру, так і з ним. У першому випадку в якості перетворювачів деформацій 

використовуються дифузійні або эпітаксіальні тензорезистори. У мембранах із 

твердим центром можна застосовувати ємнісні, магниторезистивні й інші 

перетворювачі переміщень. У датчиках тиску компенсаційного перетворення 

використовуються мембрани із твердим центром, на якому розмішаються 

елементи перетворювача переміщень і силові елементи ланцюги зворотному 

зв'язку, які можуть бути електростатичного або магнітоелектричного типу, 

аналогічно акселерометрам. 



 
 

У якості перетворювачів переміщень або деформацій мембран частіше 

застосовуються напівпровідникові перетворювачі (НП), які мають недоліки- 

суттєво залежні від технології їх виготовлення. У НП, виконаних за технологією 

об'ємного кремнію, наявність р-n-переходів обмежує температурний діапазон 

використання датчиків тиску (≤ 100 °С). У НП, виготовлених з полікремнію, що 

володіє низкою тензочутєвістю, тензорезистори з ізоляцією з діоксиду кремнію 

мають матую амплітуду вихідного сигналу  НП на основі структур "кремній на 

сапфірі" властиві недоліки, обумовлені розбіжністю кристалічних ґрат цієї пари, 

високою вартістю й складністю обробки сапфіру. 

 Найбільш прогресивними, що мають потенційні можливості, є датчики 

тиску, у яких НП виготовляються методом формування структур "кремній на 

діелектрику". Відповідні технології можуть забезпечити створення МДТ, які 

здатні працювати при температурі > 100 °С, відрізняються поліпшеною 

стабільністю характеристик і стійкістю стосовно впливу різних фізичних полів. 

Діапазон вимірів тиску перебуває в широких межах: 0...500 кПа. Найбільш 

складним є створення датчиків малих тисків ( від одиниць до десятків паскалсй) 

і датчиків пульсацій матих тисків. Датчики тиску виготовляють у вигляді 

автономних приладів контролю й керування, а також як пристрою, 

використовувані в складі інших приладів: витратомірів, покажчиків повітряної 

швидкості, висотомірів, варіометрів і ін. 

3.3. Чутливі елементи мікромеханічних датчиків тиску 

Чутливим елементом мікромеханічних датчиків тиску (ЧЕ МДТ) є 

мембрана з тензорезисторними або іншими напівпровідникові перетворювачі 

або з ємнісними (або іншими) перетворювачами переміщень мембрани. 

На рис.32 наведені розповсюджені форми ЧЕ МДТ. 



 
 

 

Рис.32. Варіанти ЧЕ датчиків тиску: а)- асиметрична мембрана; 

б) - симетрична мембрана; в) і г)- мембрани зі жорстким центром; д)- подвійна 

мембрана зі жорстким кільцем; 1- корпусна пластина; 2- мембрана з жорстким 

закладенням по контуру; 3- підмембранна камера; 4- канали підводу тисків; 5- 

проводяща доріжка; 6- інтегральний тензорезистор; 7- контактна площадка; 8- жорсткий 

центр; 9- жорстке кільце. 

Варіант, представлений на рис.32.а. — це плоска інтегральна мембрана з 

повним тензорезисторным мостом. Найчастіше мембрану виконують із «n-

кремнію в площині (100), прямокутної в плані, а дифузійні (імплантовані) або 

епітаксиальні тензорезистори n-р-провідності. З такими ЧЕ можлива 

побудова датчиків для виміру абсолютних, надлишкових і різницевих тисків. 

З корпусними деталями ЧЕ з'єднують за допомогою проміжних 

боросилікатних скляних пластин дифузійним зварюванням в електричному 

полі. 

Верхня межа вимірюваних тисків поширюється до 250 МПа, а точність 

виміру перебуває на рівні 1 %. Варіант, показаний на рис.32 б) є різновидом 

варіанта рис.32 а) і являє собою симетрично розташовану щодо корпусної 

пластини плоску мембрану. Застосовують цей варіант переважно з 

диференціальними ємнісними датчиками переміщень. 

Пружні характеристики симетричної мембрани, а також технологічні 

процеси її виготовлення аналогічні попередньому варіанту. Мембрани із 

твердим центром (варіанти рис.32 , в і г), а також із твердим кільцем (варіант 



 
 

рис.32 д ) розширюють можливості ЧЕ. Призначення твердого центру 

залежить від типу застосовуваного перетворювача деформації (або 

переміщення) в електричний сигнал. 

Так, наприклад, при використанні тензорезистивного перетворювача для 

інтегральної мембрани із твердим центром підвищується концентрація 

напруги в тонкій перемичці й суттєво поліпшується лінійність 

характеристики. У випадку використання ємнісного перетворювача 

переміщень твердий центр відіграє роль рухливого електрода 

диференціального ємнісного датчика. 

Недоліком застосування твердого центру є те, що датчик тиску стає 

чутливим до лінійного й кутового прискорення. Для повного виключення 

впливу прискорення виконують два ідентичні датчики тиску на одній 

корпусній пластині, причому другий датчик закритий від впливу тиску й 

реагує тільки на прискорення, а корисний сигнал у вигляді різницевого 

значення виділяється за допомогою електронної схеми. 

На сьогоднішній день розроблено два базові кристали інтегральних 

перетворювачів тиску (ІПТ): ІПТ-1 і ІПТ-2 - з плоскими мембранами, що 

забезпечують можливість виміру тиску в діапазоні 0,1...40 МПа, з одно- і 

двостороннім розташуванням контактних майданчиків. 

Кристали ІПТ-4 і ІПТ-9 містять мембрану із твердим центром. Кристал 

ІПТ-4 (рис.33) має розмір 6x6 мм і мембрану розміром 3,5x3,5 мм. Дана 

конструкція дозволила майже в 3 рази збільшити чутливість при вимірі 

малого тиску в порівнянні із плоскою мембраною при рівних толщинах 

мембран. 

Конструкція забезпечує також кращу симетрію топології тензорезисторів. 

Кристал ІПТ-9 є аналогом ІПТ -4, але з розмірами 4x4 мм. Усі перетворювачі 

мають на кристалі транзисторну схему температурної компенсації чутливості 

(мал.34) — транзистор Т и резистори R1, R2 

. 



 
 

 

Рис.33 Розміщення тензорезисторів на мембрані з жорстким центром. 

 

Рис.34 Електрична схема ІПТ: Uп-напруга живлення. 

Основні характеристики інтегральних перетворювачів тиску наведені в 

табл.1. 

Таблиця 1. 

  



 
 

 

Конструкція, що складається із кристала і з'єднаного з ним підставки, 

названа ЧЕТ(чутливий елемент тиску) і відповідно ЧЕТА – абсолютного, 

ЧЕДТ – диференціального тиску. Схеми конструкцій ЧЕТ показані на рис.35.  

 

Рис.35. Принципові схеми конструкцій ЧЕТ: а…в – абсолютного тиску; г- 

диференціального (надлишкового) тиску; 1- кремнієва кришка; 2- вакуумна 

камера; 3- контактна площадка з алюмінію; 4- кремнієва основа; 5- місце 

посадки. 

 

Конструкція елемента ЧЕТА-1 (мал.35 , а) складається із двох кремнієвих 

кристалів, один з яких ІПТ-1 - має подовжену конструкцію. На робочій 

поверхні ІПТ-1 розташована кристал-кришка. У кришці анізотропним 

травленням сформоване поглиблення на 100 мкм розміром 2x2 мм. Кришка 

по периметру герметично з'єднується з ІПТ за допомогою легкоплавкого скла 

й утворює над поверхнею мембрани вакуумну порожнину. Технологічні 

режими зварювання склом, застосовувані в ЧЕТА-1, накладають обмеження 

на розташування алюмінієвих струмопроводящих доріжок на кристалах ІПТ-

1. Доріжки не повинні розташовуватися по краях кришки в зоні взаємодії зі 

склом; поза контактом із кришкою повинен розташовуватися й транзистор. 

Конструкція ЧЕТА-1 забезпечує захист робочої поверхні кристала ІПТ-1 від 

зовнішніх впливів. 



 
 

У конструкції ЧЕТА-2 (мал.35, б) застосовується кристал ІПТ-2, який 

через скло герметично посаджений на кремнієву підставку товщиною 2 мм. 

Вакуумна порожнина утворена під мембраною кристала ІПТ-2. Підставки 

габаритними розмірами 4x4x2 мм нарізаються методом електроіскрової 

ерозії, обтравлюються в травителях і окиснюються для створення ізоляції. 

Аналогічним чином створювалася конструкція ЧЕДТ-4 (мал.35, г) для 

тензомодулей і датчиків надлишкового й диференціального тисків, за 

винятком того, що в підставці електроіскровою ерозією формувався 

наскрізний отвір. Елемент тиску ЧЕДТ-4 був розроблений під серію 

кристалів ІПТ-1, ІПТ-2, ІПТ-4 для забезпечення можливості виміру тиску в 

широкому діапазоні (0,01.. .40 МПа). 

Для застосування ІПТ у мікросхемних корпусах була розроблена 

конструкція ЧЕТА-3 (мал.35, в), де кристал ІПТ-2 через скло з'єднується із 

кремнієвою підставкою товщиною ≤0,5 мм, у якому є канавка для механічної 

розв'язки його від корпуса. Закріплення в корпус елемента ЧЕТА-1 (ЧЕТА-3) 

- консольне, що забезпечує гарну механічну розв'язку. Висота елемента 

ЧЕТА-3 не перевищує 1 мм, що дозволяє застосовувати його в багатьох 

модифікаціях мікросхемних корпусів. Принципова схема конструкції ЧЕТ на 

базі мембрани із твердим центром наведена на рис.36. 

 

Рис.36 ЧЕТ на базі мембрани з жорстким центром: 1- кристал ІПТ-4,9; 2- 

кремнієва рамка; 3- кремнієва основа; 4- з’єднувальні шари скла 

 

У конструкціях ЧЕТ із кристалами ІПТ-4, ІПТ-9, мембрани 1 яких мають 

тверді центри з товщиною, рівній товщині вихідних підкладок, застосована 



 
 

додаткова рамка 2 з монокристалічного кремнію, виготовлена за технологією 

об'ємної мікрообробки. У якості підставки 3 також використовується 

монокристалічний кремній. Усі кремнієві елементи з'єднуються 

легкоплавким склом 4, яке наноситься на один з елементів. Отвори 

формуються електроіскровою ерозією й можуть бути виконані до поділу 

пластин на кристали. 

Фірма Motorola (США) на базі пружного елемента у вигляді кремнієвої 

мембрани, у яку методом іонної імплантації впроваджена тензорезистивна 

структура, розробила серію датчиків тиску. 

Основна класифікаційна ознака розподілу датчиків тиску - ступінь 

інтеграції: 

− некомпенсовані датчики (Uncompensated) містять на кристалі 

тільки мембрану з тензорезистивным мостом; 

− у термокомпенсовані й калібровані датчики (Compensated) 

додатково включені термістори для корекції температурної похибки нуля й 

чутливості, додаткові підгінні  резистори, опір яких у процесі виробництва 

підбудовують лазером для зменшення розкиду параметрів датчиків; 

− інтегровані датчики (Integrated) мають додатковий  підсилювач, 

який приводить вихідну напругу датчика до стандартного вхідного діапазону 

інтегральних аналого-цифрових перетворювачах; 

− медичні датчики (Medical) аналогічні термокомпенсованим за 

структурою, але корпус і температурні режими відповідають медичним 

стандартам. 

Датчики тиску розділяються по виду корпусів, у які монтується ЧЕ. На 

рис.37 показана конструктивна схема датчика тиску з базовим круглим 

корпусом. ЧЕ 1 (мембрана) приклеєний до внутрішньої поверхні розточення 

корпуса 2 і захищений спеціальним гелем 6, який рівномірно перерозподіляє 

тиск на мембрану й ізолює виводи 3 від зовнішнього середовища. 

Деформована під дією тиску р1 кремнієва пластина 4 захищена від 



 
 

зовнішнього середовища сталевою пластиною 5 з отвором. Навколишнє 

середовище має тиск р2. 

 

Рис.37 Конструктивна схема кремнієвого датчика тиску: 1- ЧЕ (мембрана);       

2-корпус; 3- з’єднувальний провід; 4-кремнієва пластина; 5-сталева пластина; 6- 

гель 

 

Крім базового широко поширені й інші види корпусів. Абсолютні датчики 

працюють у діапазоні тисків 100...700 кПа, а диференціальні - у діапазоні 

4...1000 кПа. Датчики мають лінійну характеристику перетворення зі зсувом. 

Інерційність їх характеризується часом отклику на скачкоподібний вхідний 

сигнал, який складає 1мс. 

 

ВИСНОВКИ 3 РОЗДІЛУ 

 

Отже, таким чином ми робимо висновки, що запровадження датчиків 

наведеного типу, інтегрованих перетворювачів тиску наразі можуть надавати 

величезну допомогу пілотам в керуванні ЛА, екіпаж може постійно 

слідкувати та контролювати різницю тиску під крилом та над крилом, 

завдяки маленьким розмірам датчиків, які будуть встановлені на всій його 

площині, що надасть найбільшого контролю за літаком, бо зявдяки такій 

технології керування літаком не виходитеме до критичних режимів. 

  



 
 

РОЗДІЛ 4 

 

ОХОРОНА ПРАЦІ 

4.1 Вимоги безпеки перед початком роботи 

• Необхідно пройти інструктаж на робочому місці; 

• Отримати для виконання робіт спецодяг, засоби індивідуального 

захисту, інструмент, пристосування і перевірити їх ком плектність та 

цілість; 

• Підготувати робоче місце: прибрати зайві речі, перевірити достатність 

освітлення робочого місця; у разі роботи за верстатом впевнитись у 

справності дерев'яного гратчастого настилу. 

4.2 Вимоги безпеки під час виконання робіт 

• Переносити чи перевозити інструмент слід із захищенням гострих 

частин чохлами або іншими засобами; 

• Рубати, клепати, пробивати отвори і виконувати інші роботи, за яких 

можливі відлітання часточок металу, цегли чи бетону, необхідно з 

використанням захисних окулярів зі склом, що не б'ється; 

• Роботу на висоті виконувати тільки з інвентарних засобів підмощування, 

які пройшли чергові випробування; 

• Виконувати роботи на висоті в умовах підвищеної небезпеки (на 

відкритих кабельних естакадах без огорож, над необгородженими 

отворами, з мостових кранів тощо) треба тільки за нарядом – допуском 

із застосуванням страхувального пояса; 
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• Подавати будь – які предмети працюючому на висоті потрібно тільки за 

допомогою мотузки. Предмет, який треба підняти вгору, прив'язується 

до середини мотузки, один кінець якої тримає працівник,  

що знаходиться зверху, а другий – що знаходиться знизу, щоб запобігти 

розгойдуванню предмета. Дрібні предмети слід піднімати в тарі (відро, 

ящик) із заповненням нижче рівня борта на 100 мм; 

• Роботу з одночасним підтримуванням лотків, коробів, світильників слід 

виконувати з риштувань, підмостків чи драбин з поличками, 

обгороджених поручнями.[12] 

 

4.3 Вимоги безпеки після виконання робіт 

• Після закінчення роботи вимкнути механізми, очистити робоче місце, 

скласти весь інструмент, вимити руки і обличчя теплою водою з милом; 

• Витерти інструменти і пристрої від бруду і пилу; 

• Про наявність пошкодженого інструменту доповісти керівнику робіт. 

 

4. 4 Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 

• У разі виникнення аварійної ситуації, яка може привести до пожежі чи 

вибуху або до ураження електричним струмом, роботу слід припинити, 

ужити заходів щодо недопущення в цю зону людей, сповістити 

керівника робіт; 

• Під час розслідування нещасних випадків і аварій слід виконувати 

вимоги ДНАОП . 

 

 



 
 

4.5 Загальні вимоги охорони праці при виконанні робіт на 

висоті 

• Роботи на висоті слід відносити до категорії робіт з підвищеною 

небезпекою, тому працівники повинні бути попередньо під розпис 

ознайомлені з інструкцією з охорони праці при виконанні робіт на 

висоті; 

• Роботами на висоті вважаються роботи, при яких робітник знаходиться 

на висоті 1,3 м і більше від поверхні грунту, перекриття або робочого 

настилу і на відстані менше 2 м від межі перепаду по висоті; 

• Роботи, які проводяться на висоті більше 5 м від поверхні землі, 

перекриття або робочого настилу, вважаються верхолазними. Дані 

роботи проводяться безпосередньо з конструкцій або обладнання при їх 

монтажі або ремонті, при цьому основним засобом, що оберігає 

працівника від падіння, є запобіжний пояс. 

Причини падіння працівника з висоти можна розділити на 

✓ технічні – причини падіння, пов'язані з відсутністю огорож, не 

застосуванням запобіжних поясів; установка нестійких риштувань, 

настилів, колисок, сходів і драбин низької якості з недостатньою 

міцністю. 

✓ технологічні – причини падіння, пов'язані з неправильною 

технологією виконання робіт; 

✓ людські – причини падіння, пов'язані з порушенням координації рухів 

працівника, втратою самовладання, рівноваги, необережне або 

неакуратне виконання робіт, раптове погіршення стану здоров'я; 

✓ метеорологічні – причини падіння, пов'язані з погодними умовами: 

пориви вітру, знижена або підвищена температура навколишнього 

середовища, дощ, сніг, туман, ожеледь тощо. 

Вимоги до персоналу 



 
 

• До виконання робіт, пов'язаних з підйомом на висоту і на висоті, можуть 

бути допущені тільки працівники, у віці старше 18 років, які вивчили 

інструкції з охорони праці при роботі на висоті, отримали вступний 

інструктаж та первинний на робочому місці.[12] 

 

Вимоги до засобів підйому і роботи на висоті 

• Сходи та драбини перед кожним застосуванням повинні бути оглянуті 

виконавцем робіт. При проведенні огляду металевих драбин, слід приділити 

увагу відсутності деформації вузлів, тріщин у металі, задирок, гострих країв, 

всі кріплення сходинок до тятив не повинні мати пошкоджень; 

• Усі переносні драбини і стрем'янки повинні випробовуватись статичним 

навантаженням відразу після виготовлення або після закінчення 

капітального ремонту, а також у процесі експлуатації: 

✓ сходи та драбини металеві - один раз на 12 місяців; 

✓ драбини та стремянки дерев'яні - один раз в 6 місяців. 

Вимоги до засобів індивідуального захисту від падіння з висоти 

• На засоби індивідуального захисту від падіння з висоти повинні бути в 

наявності сертифікати якості. Використовувати засоби індивідуального 

захисту, на які загублена технічна документація, суворо забороняється; 

• Вибір засобів індивідуального захисту необхідно проводити з 

урахуванням вимог безпеки для кожного конкретного виду робіт. При 

виборі засобів індивідуального захисту важливо враховувати конкретні 

умови, вид і тривалість впливу небезпечних і шкідливих виробничих 

факторів; 

• Працівникам слід правильно використовувати надані в їхнє 

розпорядження засоби індивідуального захисту; 

• Для безпечного виконання робіт на висоті можуть забезпечуватися 

додатково: 



 
 

✓ спеціальним одягом, залежно від впливу шкідливих виробничих 

чинників; 

✓ захисними окулярами, щитками або екранами для захисту очей і 

обличчя від пилу, яскравого світла тощо; 

✓ захисними рукавицями, захисними кремами та іншими засобами, що 

використовуються для захисту рук; 

✓ спеціальним взуттям відповідного типу при ймовірності отримання 

травм ніг; 

✓ засобами для захисту органів дихання відповідно до виконуваних 

робіт; 

✓ запобіжними поясами з незалежно закріпленими стропами для 

забезпечення захисту працівника від падіння з висоти; 

• Працівникам, які мають зір з відхиленням від норми, повинні видаватися 

захисні окуляри, конструкція яких передбачає спільне застосування з 

коригуючими окулярами. 

4.6  Вимоги безпеки після закінчення роботи 

• Прибрати засоби виконання роботи, огорожі та засоби підйому на 

висоту до передбаченого для їх зберігання місця; 

• Прибрати засоби індивідуального захисту та допоміжний інструмент; 

• Ретельно вимити руки. 

4.7 Вимоги охорони праці перед початком роботи з 

електроінструментом[11] 

• Одягнути та привести в порядок необхідний спецодяг. Підготувати 

засоби індивідуального захисту, переконатися в їх справності; 

• Оглянути комплектність та надійність кріплення деталей; справність 

кабелю (шнура), його захисної трубки та штепсельної вилки; цілісність 

ізоляційних деталей корпусу, рукоятки; наявність захисних кожухів та 

їх справність; 



 
 

• Переконатися в справності робочого інструменту. На ньому не повинно 

бути тріщин, поглиблень, задирок, забоїн. 

 

 

4.8 Освітлення 

Освітленням називають використання світлової енергії сонця і штучних 

джерел світла для забезпечення зорового сприйняття довкілля. Освітлення 

дає сприятливий психофізіологічний ефект, впливає на працездатність 

людини і на безпеку праці. Раціональне освітлення в цехах промислових 

підприємств є показником естетики виробництва й високого рівня культури 

праці. Освітлення є важливим стимулятором організму людини, і тому 

недостатній рівень його підвищує втому зорового аналізатора у процесі 

виконання роботи, чим сприяє травматизму. 

В умовах виробництва застосовують природне, штучне і комбіноване. 

Природне освітлення зумовлюють прямі сонячні промені й дифузне 

світло небосхилу. Природнє освітлення поділяється на: бокове (одно – або 

двостороннє), що здійснюється через світлові отвори (вікна) в зовнішніх 

стінах; верхнє – через ліхтарі та отвори в дахах і перекриттях; комбіноване 

– поєднання верхнього та бокового освітлення.[13] 

Штучне освітлення може бути загальним та комбінованим. Загальним 

називають освітлення, при якому світильники розміщуються у верхній зоні 

приміщення (не нижче 2,5 м над підлогою) рівномірно (загальне рівномірне 

освітлення) або з урахуванням розташування робочих місць (загальне 

локалізоване освітлення).[14] 

Комбіноване освітлення складається із загального та місцевого. Його 

доцільно застосовувати при роботах з високої точності, а також, якщо 

необхідно створити певний або змінний в процесі роботи напрямок світла. 



 
 

Для місцевого освітлення робочих місць слід використовувати світильники 

з непросвічуючими відбивачами. Світильники повинні розташовуватися 

так, щоб їх елементи, які світяться, не влучали в поле зору працюючих на 

освітленому робочому місці і на інших робочих місцях. Застосування лише 

місцевого освітлення не допускається з огляду на небезпеку виробничого 

травматизму та професійних захворювань. [16] 

Норми освітлення залежать від параметрів, які передбачено роботою. 

Відстань від очей до предмета праці повина бути визначена в кожному 

окремому випадку. Що менше відношення діаметра деталі до відстані від 

очей, то інтенсивнішим повинно бути освітлення. При цьому необхідно 

ураховувати й здатність поверхні відбивати світло. [15] 

Розрахунок освітлення 

Від освітлення виробничих приміщень в значній мірі залежить 

продуктивність праці, якість роботи, і безпека праці. 

Раціональне освітлення повинно відповідати ряду вимог: 

- Повинно бути достатнім, щоб очі без напруги могли розрізняти деталі. 

- Постійно весь час, для цього напруга в живлячій мережі не повинна 

коливатися більш ніж на 4%. 

- Повинно бути рівнонаправленим робочим поверхням, щоб оку при 

роботі не приходилося зазнавати різкого світлового контрасту. 

Будівельними нормами і правилами нормується штучне освітлення. 

Розрахунок штучного освітлення може бути виконаний декількома засобами. 

Один з них - метод коефіцієнта використання світлового потоку, 

призначений для розрахунку загального рівномірного освітлення 

горизонтальних поверхонь. 

Розрахункове рівняння методу: 

 



 
 

де: 

F – світловий потік лампи в світильнику, лм; 

S – площа приміщення, м2; 

Emin - нормована мінімальна освітленість; 

K – коефіцієнт запасу; 

Z – коефіцієнт нерівномірності освітлення (Z=1,1-1,5); 

N – кількість світильників, що забезпечують умови рівномірного 

освітлення; 

n – кількість ламп у світильнику; 

g - коефіцієнт використання освітлювальної установки (0,2-0,7), котрий 

вираховується у залежності від індексу приміщення; 

 

де: 

А і В ширина, довжина приміщення, м;  

Нр – висота розташування світильника, м. 

Нехай приміщення має розміри А=30м, В=15м, h=5м, підвісна стеля, що 

обладнана промисловими LED-світильниками LED GX5 з люмінесцентними 

лампами типу АД-40 (1-но ламповий). Коефіцієнт відображення світлового 

потоку від стелі ті стін fc=60%, fст=50% для магнітних зон рівень робочої 

поверхні над стелею 0,8 м при цьому h=5 м. 

У світильниках найкраще співвідношення І=1,4 м, а відстань між рядами 

світильників L=7 м (L=Іh). 

Відстань між стінами і рядами світильників знаходяться в межах 

І=(0,3÷0,5). 

При ширині В=15 м число рядів n=4. Для машинних залів при загальному 

освітленні. 



 
 

 

З довідникових даних нормальний світовий потік лампи Fл=3200 лм, 

тоді загальний потік світильника. 

 

Звідси необхідна кількість світильників в ряду: 

 

При довжині одного світильника Lсв=1,33 м, загальна довжина 

світильників: 

 

Для створення раціонального освітлення потрібен пильний і регулярний 

догляд за установками штучного освітлення. 

Захист від підвищеного значення напруги в електричному ланцюзі та 

замикання, для забезпечення нормальної роботи електроустановок і захисту 

від електричного струму використовують робочу ізоляцію струмоведучих 

частин. З метою виключення можливості стикання з струмоведучими 

частинами і наближення до них на небезпечну відстань використовують 

загорожі, проведення ізоляційних робіт, встановлення заземлення та 

занулення. 

 

 



 
 

ВИСНОВКИ 4 РОЗДІЛУ 

 

В цьому розділі наведені норми та вимоги яких необхідно 

дотримуватися для безпеки на робочих місцях. Також перераховані вимоги 

до робіт на висоті та з електроінструментом. Тема освітлення прописана в 

цьому розділі надважлива для виконання будь-яких робіт, тому необхідно 

постійно користуватисязасобами освітлення, навіть в день, особливо при 

роботі з маленькими деталями або літературою. 

Авіація безпосередньо впливає на навколишнє середовище. Саме це 

питання буде розглянуто у наступному розділі 5, який звучить як «Охорона 

навколишнього середовища». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

РОЗДІЛ 5 

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

5.1 Захист навколишнього середовища 

Екологічна безпека та охорона довкілля передбачає зменшення 

негативного впливу авіаційної діяльності на навколишнє середовище, 

визначення екологічної ємності аеропортів, посилення ролі екологічного 

управління, удосконалення та розробка національної нормативно –  

правової бази та адаптація її до міжнародних вимог. З метою регулювання 

діяльності з питань охорони навколишнього середовища 

Державіаслужба розробляє та запроваджує нормативно – правову базу, яка 

дозволить реалізувати практику та рекомендації ІСАО в політиці охорони 

навколишнього природного середовища в галузі авіації. 

Україна повністю підтримує політику і практику ІСАО в галузі охорони 

навколишнього середовища,  визначену Резолюцією Асамблеї ІСАО А39-2 

і прагне до досягнення глобальної бажаної мети утримання нейтрального 

росту емісії вуглецю від міжнародної авіації, починаючи з 2020 року, а 

також запровадження в 2020 році глобального ринкового механізму 

створеного з метою зменшення викидів від цивільної авіації. При цьому 

ринковий механізм повинен враховувати принцип спільної, але 

диференційованої відповідальності та відповідних можливостей, особливі 

обставини, а також принцип недискримінації та рівних і справедливих 

можливостей.[16] 
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Серед основних проблем охорони навколишнього природного середовища 

від впливу авіації визначають: 

• забруднення атмосферного повітря, ґрунтів, водних об’єктів через 

викиди шкідливих речовин з авіадвигунів та стаціонарних джерел; 

• шумове забруднення; 

• нераціональне планування та організація землекористування; 

• негативний вплив на довкілля при перевезенні небезпечних і 

радіоактивних речовин, аварійні забруднення через використання неякісної, 

застарілої техніки. 

5.2 Забруднення атмосферного повітря,  ґрунтів,  водних об’єктів  

Специфіка впливу повітряного транспорту на довкілля виявлена в значній 

шумовій дії та значних викидах різноманітних забруднюючих речовин. 

Викиди з авіаційних двигунів та стаціонарних джерел становлять важливий 

аспект впливу повітряного транспорту на екологічну ситуацію. Крім того, 

авіація має ряд відмінностей порівняно з іншими видами транспорту: 

використання здебільшого газотурбінних двигунів зумовлює інший 

характер протікання процесів і структуру викидів відпрацьованих газів; 

використання газу як палива призводить до зміни компонентів 

забруднюючих речовин; польоти літаків на великій висоті зумовлюють 

розсіювання продуктів згоряння у верхніх шарах атмосфери і на великих 

територіях, що знижує ступінь їх впливу на живі організми. Повітряні 

кораблі забруднюють приземні шари атмосфери відпрацьованими газами 

авіаційних двигунів поблизу аеропортів і верхні шари атмосфери на висотах 

крейсерського польоту. Гази становлять 87 % всіх викидів цивільної авіації, 

які містять також атмосферні викиди спецавтотранспорту та стаціонарних 

джерел. Як відомо, впродовж останніх років відбувається значне 

навантаження на навколишнє середовище, що супроводжується 

збільшенням авіаперевезень на 4-5%. Цей процес є незворотнім і 



 
 

відбувається як на глобальному, так і на локальному рівні. Дослідження 

чинників, які визначають рівень екологічної безпеки в околицях аеропортів, 

показали, що авіаційний шум та емісія забруднюючих речовин авіаційними 

двигунами, електромагнітні випромінювання здійснюють найбільший 

вплив на якість довкілля. Відомим є і те, що стратосферний озон є 

природнім фільтром, який поглинає ультрафіолетове випромінювання 

сонця. У результаті людської діяльності в атмосферу потрапляють деякі 

сполуки, що руйнують рівновагу між процесами створення і руйнування 

озону. Найбільш важливим із цих сполук є хлорфторвуглеводні (фреони), 

галогени, тетрахлоретан і метил хлороформ. Усі вони залишаються хімічно 

інертними в нижніх шарах атмосфери і переміщуються в стратосферу. [17] 

Під час роботи двигунів на зльоті і посадці в довкілля поступає найбільша 

кількість оксиду вуглецю і вуглеводневих з'єднань, а в процесі польоту - 

максимальна кількість оксидів азоту. Реактивному лайнеру, що здійснює 

трансатлантичний переліт, потрібно від 50 до 100 т кисню. Але самим 

небезпечним визнано те, що під час польоту в нижніх шарах стратосфери 

двигуни надзвукових літаків виділяють оксиди азоту, що призводять до 

окислення озону, який грає роль щита проти негативної діі 

ультрафіолетових сонячних променів. 

Як відомо, ультрафіолетове випромінювання є небезпечним для здоров’я 

людей, тварин та знижує продуктивність деяких видів рослин. Таким чином, 

фактом залишається те, що викиди авіаційних двигунів впливають на 

життєво важливі елементи екосистеми: якість повітря, його температуру, 

атмосферну циркуляцію і клімат, потік ультрафіолетової радіації.[18] 

5.3 Узагальнення шляхів вирішення проблеми забруднення 

атмосфери авіаційним транспортом.  

 

Проблема забруднення атмосфери авіаційним транспортом не 

вичерпується лише вивченням і оцінкою впливу газових і аерозольних 



 
 

продуктів згоряння авіаційних двигунів на озоновий шар. Існує кілька 

аспектів прояву наслідків такого забруднення:  

- фотохімічний: виражений у зміні співвідношення між 

концентраціями малих, але важливих складових атмосферного повітря 

внаслідок протікання фотохімічних реакцій. Тобто ріст одних атмосферних 

газів (а також аерозолів) супроводжується зменшенням інших газових 

компонентів повітря;  

- радіаційний: коливання в складі парникових газів 

(вуглекислого газу СО2, водяної пари Н2О, озону О3, метану СН4 і 

ін.), аерозолів і особливо утворення перистих хмар ведуть до зміни 

теплового і радіаційного балансів системи Земля-атмосфера, а отже, і 

до зміни температури повітря в атмосфері та і на земній поверхні;  

- біологічний: виражений впливом потоку біологічно активного 

ультрафіолетового випромінювання на рівні поверхні Землі, інтенсивність 

якого залежить від товщини озонового шару. Як відомо, ультрафіолетове 

випромінювання є небезпечним для здоров’я людей, тварин та знижує 

продуктивність деяких видів рослин. Таким чином, фактом залишається те, 

що викиди авіаційних двигунів впливають на життєво важливі елементи 

екосистеми: якість повітря, його температуру, атмосферну циркуляцію і 

клімат, потік ультрафіолетової радіації. Газотурбінні двигуни, що переважно 

застосовуються на сучасному повітряному транспорті, є вагомими 

споживачами вуглеводневих палив і атмосферного кисню, одночасно 

являються джерелами забруднення атмосфери відпрацьованими газами. В 

суміші продуктів згорання палива з надлишком повітря міститься ряд 

шкідливих речовин, що регламентуються санітарно-гігієнічними нормами і 

вимогами Міжнародної організації цивільної авіації (ICАО). На мою думку, 

з екологічної і хімічної точки зору правильним та доцільним є сумування 

викидів шкідливих речовин, що потрапляють ватмосферу під час роботи 

авіадвигунів на різних режимах, з використанням коефіцієнта відносної 

агресивності шкідливої речовини. Екологічний варіант сумування 



 
 

газоподібних речовин дає можливість визначити, яку відсоткову долю 

окрема речовина має в загальній масі емісії нормованих газоподібних 

речовин (табл.2). 

 

Таблиця 2. Доля окремих шкідливих речовин в загальній масі емісії. 

Авіаційний 

двигун 

 

Степінь 

підвищення 

тиску ПОО 

 

Для шкідливої речовини,% 

 

СО 

 

СН 

 

NOx 

 

Варіант- а 

 
10 4,46 2,34 93,20 

 20 3,40 1,78 94,82 

Варіант- б 

 
10 5,48 2,88 91,64 

 20 4,20 2,20 93,60 

 

Норми ІСАО:  

а) для двигунів типу або моделі, перший серійний зразок яких 

виготовлений 31 грудня 1995 року або до цієї дати і конкретний екземпляр 

яких виготовлений 31 грудня 1990 року або до цієї дати;  

б) для двигунів типу або моделі, перший серійний зразок яких 

виготовлений після 31 грудня 1995 року або до цієї дати і конкретний 

екземпляр яких виготовлений після 31 грудня 1990 року або до цієї дати. 

Використовуючи коефіцієнт відносної агресивності, можна визначити, 

на скільки відсотків зміниться нормативний рівень емісії (вимоги ІСАО) 

газоподібних речовин турбореактивних і турбовентиляторних авіаційних 

двигунів. 

Останнім часом на практиці для зменшення шкідливих викидів в 

атмосферу широко застосовується метод скорочення кількості працюючих 

авіадвигунів під час руління повітряного судна в зоні аеропорту. Збільшення 

вмісту вуглеводнів у паливі, як правило, супроводжується збільшенням його 

в’язкості, щільності, поверхневого натягу, що погіршують розпил і 



 
 

випаровування палив. Отже, на двигунах повинно спостерігатись взаємно 

протилежний вплив палив на емісію NOx на режимах малого газу і 

максимальному режимі. Паралельно з вивченням природи шкідливих викидів 

і механізму їх впливу на навколишнє середовище є доцільним продовжувати 

розробку нових камер згорання і нових концепцій двигунів. Конструкційні 

зміни в камерах згорання повинні бути направлені на підвищення повноти 

згорання палива. Під час проектування авіаційних двигунів брати за основу 

такі сучісні камери згорання, як: гомогенні, із змінною геометрією, гібридні, 

струйно-стабілізаторного типу, каталітичні. Закономірність утворення NOx в 

камерах згорання газотурбінних двигунів визначає два основних шляхи 

зниження емісії указаних оксидів:  

-   зниження температури в першій зоні камери згорання;  

- зменшення часу перебування газів в зоні високих температур. 

Зважаючи на складність запропонованих вище методів, розглянемо дещо 

простіші заходи покращення показників, які впливають на забруднення 

атмосфери продуктами емісії авіаційних двигунів. Відомо, що збільшення 

злітної ваги сучасного реактивного лайнера на 3-4% приводить до 

збільшення витрат палива на 150-200 кг на час польоту, а, отже, збільшення 

емісії в атмосферу на 470-630 кг. Логічно можна запропонувати такі 

приклади економії палива: - зниження злітної ваги за рахунок залишення на 

землі одного з трьох баків з водою літака Boeing– 747-200 (у випадку, якщо 

він не є необхідним в даному конкретному рейсі) дозволить зекономити 380 

т палива в рік, а отже знизити емісію в атмосферу на 1200 т;  

-   економія 52 т палива і зниження емісії газу на 165 т за 

рахунок заміни металічного баку для води пластмасовим;  

- зменшення опору повітряного судна, викликаного 

забрудненням поверхні брудом на 1% зменшить витрату палива на 

15000 галонів в рік для Boeing – 737, або на 100000 галонів для Boeing 

–737;  



 
 

-  зменшення забруднення двигуна призведе до збільшення 

коефіцієнту питомої витрати пального (SFC). Як відомо, періодичне 

промивання дозволяє покращити SFC на 1,5% і знизити з 290 до 190 т 

в рік. Крім того заплановане на 2016 рік використання в Європі і США 

комплексної системи комунікацій, навігації, наведення і управління 

повітряним рухом (CNS/ATM) має забезпечити зниження витрат палива і 

емісії приблизно на 5%. Варто також звернути увагу на можливість 

упровадження та використання на авіаційному транспорті альтернативних 

палив. Так, відомо, що одним із «чистих» палив є водень, і так звані кріогенні 

палива. 

Незважаючи на недоліки водню як транспортного палива, пов'язані з його 

низькою щільністю та низькою температурою кипіння (20 К), він вважається 

більш перспективним для повітряного транспорту, ніж для інших видів. При 

цьому, чим більша швидкість та маса літака, тим доцільніше використання 

двигунів, які працюють на водні.  

Методичні основи функціонування підсистеми «ГІС-забруднення 

атмосферного повітря». 

ГІС-забруднення атмосферного повітря – це, в першу чергу, 

моделювання емісії, розповсюдження і впливів забруднюючих речовин (ЗР) 

від точкових, лінійних та просторових джерел в атмосферному повітрі, 

оцінка найближчих та майбутніх наслідків екстремальних ситуацій 

забруднення. 

Сценарій повітряного руху включає злітно-посадковий цикл (ЗПЦ) 

руху літального апарата ,роботу аеродромного транспорту, аеродромного 

устаткування та установок, що використовуються для обслуговування ЛА 

перед зльотом та після посадки, в процесі технічного обслуговування і 

ремонту ЛА та/або авіаційних двигунів (АД), і операції випробування АД. 

Поля концентрацій ЗР в повітрі розраховуються для переліку, що 

використовуються для оцінки екологічної досконалості авіаційних двигунів 

та отримуються відповідно до методики оцінки валових викидів від ЛА і 



 
 

окремих АД під час їх обслуговування. З метою єдиного підходу до 

нормування викидів ЗР ІСАО було введене поняття стандартного ЗПЦ, 

який включає всі операції ЛА з моменту запуску двигунів до набору висоти 

915 м,а також з моменту заходу на посадку з висоти 915 м до зупинки 

двигуна після посадки літака. Значення відносної тяги двигунів на етапах 

(режимах роботи), що їх характеризують, є середньостатистичними для 

світового парку ЛА, а значення тривалості етапів ЗПЦ ІСАО зорієнтовані на 

крупні міжнародні аеропорти. Параметри ЗПЦ ІСАО наведені в табл.3. 

 

Таблиця 3. Параметри злітно-посадкового циклу ІСАО 

Етап ЗПЦ 
Відносна тяга 

двигуна, % 

Тривалість етапу 

ЗПЦ, хв.. 

Зліт 100 0,7 

Набір висоти 915 м 85 2,2 

Зниження та заходження 

на посадку з висоти 915 м 
30 4,0 

Руління(режим малого 

газу) 
7 26,0 

 

Основними чинниками, що визначають забруднення атмосферного 

повітря в результаті викиду ЗР від двигунів ЛА в районі авіапідприємства є: 

тип ЛА і тип двигуна в силовій установці ЛА; режим роботи двигуна та 

режим польоту (рух на аеродромі) ЛА на досліджуваному етапі ЗПЦ; схеми 

розміщення і руху ЛА на аеродромі; метеорологічні умови; топографічні 

умови ̶ вид поверхні, її шорсткість. Для оцінки миттєвого значення 

концентрації ЗР в атмосферному повітрі від ЛА використовується модель 

точкового джерела, що рухається, на основі рішення нестаціонарного 

рівняння турбулентної дифузії . На окремих етапах ЗПЦ методика дозволяє 



 
 

розраховувати концентрації ЗР від нерухомих точкових, лінійних і 

площинних джерел. Інтегрування модельних рішень для усіх джерел 

протягом характерного інтервалу усереднення (20 хв., 24 год. або рік) з 

подальшим нормуванням на величину інтервалу усереднення дозволяє 

оцінити характерні усереднені значення концентрації ЗР для порівняння з 

ГДК досліджуваних ЗР. 

5.4 Послідовність розрахунку викидів і концентрацій ЗР 

 

За даними служб аеропорту будуються масиви точок простору, в яких 

знаходилося ЛА під час ЗПЦ. Кількість масивів визначається кількістю 

сценаріїв руху ЛА.[10]  

1. В першу чергу визначаються валові викиди ЛА основних 

ЗР (інвентаризація ЗР).  

2. Маса викидів для кожного виду ЗР від даного типу ЛА 

визначається як сума значень мас ЗР в результаті кожного залпу. 

Формули (4.1-4.3) використовуються для визначення поля концентрації 

ЗР в межах усієї розрахункової області від одного залпового викиду.  

3. Кількість залпів від ЛА задається вибраною дискретизацією 

в просторі. Для визначення сумарної концентрації ЗР від одного ЗПЦ 

підсумовуються відповідні усереднені концентрації від усіх залпів, ці ж 

концентрації створюють повну картину поля концентрацій на даній 

території. За наявності двох або більше ЛА концентрації підсумовуються 

шляхом складання відповідних компонент забруднення.  

4. При здійсненні операцій випробування двигуна додатково 

(як точкові джерела) враховується розташування стоянок АД 

випробування на території аеродрому.  

5. Залежно від того, які концентрації визначаються (залежно 

від усереднення ГДК), моделювання проводиться для відповідних 

сценаріїв з використанням відповідних усереднень.  



 
 

6. За результатами отриманих значень концентрацій у вузлах 

сітки будуються ізолінії концентрацій ЗР (у частках ГДК або в 

абсолютних значеннях ̶ залежно від потреб) та формуються відповідні 

зображення. Також визначаються значення концентрацій ЗР в окремих 

точках. 

 

5.5 Розрахунковий приклад 

 

Основні джерела викидів забруднюючих речовин включають: 

злітнопосадковий цикл (LTO) руху ПС; авіаційні пускові установки, бортові 

і наземні (APU/GPU); наземну техніку обслуговування літальних апаратів 

(GSE); стаціонарні джерела викидів – бойлерні/котельні (Power plants), 

сховища паливно-мастильних матеріалів (Fuel farms); наземний транспорт в 

околиці аеропорту (Roadways and Parking). В таблиці 4 наведені дані 

обчислення викидів основних забруднюючих речовин для злітно-посадкових 

циклів руху літальних апаратів разом із запуском двигунів (Startup). Час 

етапів руління перед зльотом (Taxi Out) та після посадки (Taxi In) 

використаний за даними диспетчерської служби аеропорту. Час повітряних 

етапів – зльоту (Take Off), набору висоту (Climb Out) і зниження перед 

посадкою (Approach) обчислений за вище наведеним алгоритмом ICAO Doc 

9911. Для порівняння у таблиці 5 наведені дані обчислення для тривалості 

етапів за циклом ІСАО (таблиця 3) – для всіх видів емісії та для пального 

(Fuel) реальні дані тривалості етапів обумовлюють суттєво нижчі значення 

інвентаризації. Інвентаризація викидів від АПУ (APU/GPU) та наземної 

техніки обслуговування літальних апаратів (GSE) виконана за вимогами 

керівництва ICAO Doc 9889 , наприклад, питомі дані викидів GSE наведені у 

таблиці 6. 

 



 
 

 

Таблиця 4. Викиди основних забруднюючих речовин для злітнопосадкових 

циклів руху літальних апаратів (дані наведені у кг) 

Ввид 

ЗР 

Startu 

p 

Take 

Off 

Climb 

Out 
Approach Taxi in Taxi Out Разом 

CO 0 
4312,2

8 
3973,13 17306,70 68080,37 

135094,5 

0 
228767,0 

HC 9473,8 428,94 298,17 1483,88 14612,35 24963,62 41786,96 

NOx 0 
149876

,06 
94733,97 50205,95 13242,71 25685,51 333744,2 

SOx 0 
27084,

03 
22230,21 26078,33 13176,07 26440,19 115008,8 

Fuel 0 
541680

5,5 

4446042, 

5 

5215666, 

5 

26352117, 

0 

5287988, 

5 

2300172 

0 

 

Таблиця 5. Викиди основних забруднюючих речовин для 

злітнопосадкових циклів руху літальних апаратів для тривалості етапів за 

циклом ІСАО (дані наведені у кг) 

Ввид 

ЗР 
Take Off Climb Out Approach Taxi in Taxi Out Разом 

CO 2691,72 7683,41 17834,30 68080,37 135094,50 231384,30 

HC 266,08 658,30 1654,50 14612,35 24963,62 42154,84 

NOx 94428,18 189885,86 56853,30 13242,71 25685,51 380095,56 

SOx 17393,46 44286,82 28865,23 13176,07 26440,19 130161,77 

Fuel 3478317,25 
8857684,0 

0 

5774003,5 

0 

26352117,0 

0 

5287988,5 

0 

26033210, 

0 

 

Інвентаризація емісії виконана в залежності від витрат пального на роботу 

АПУ. Інвентаризація викидів від стаціонарних джерел виконується за 



 
 

стандартними методиками, узгодженими Міністерством охорони довкілля 

України, а від пересувних джерел за стандартними методиками, узгодженими 

Держкомстатом України і Міністерством транспорту України. Зведені дані 

обчислення наведені у таблиці 6. 

 

Таблиця 6. Питомі дані викидів від наземної техніки обслуговування 

повітряних суден (кг) 

Вид ЗР 
Широкофюзеляжний 

літак 

Літак з фюзеляжем 

звичайного діаметру 

NOx 0,900 0,400 

HC 0,070 0,040 

CO 0,300 0,150 

PM10 0,055 0,025 

CO2 58 19 

 

На сьогодні у якості інноваційних розробок пропонується впроваджувати 

для живлення тягових електродвигунів сонячні батареї, розміщені на 

поверхні крил та фюзеляжі. Теоретично, такий літак може знаходитися в 

повітрі стільки, скільки сонячні промені його освітлюють. У цьому випадку 

зліт літака здійснюється за рахунок накопиченої енергії, а підтримання в 

польоті відбувається за рахунок енергії, яка надходить від сонячного 

випромінювання. І хоча фахівці авіаційної галузі скептично і з недовірою 

відносяться до встановлення таких силових агрегатів на літаки, на мою 

власну думку, ця ідея заслуговує на життя та проведення натурних 

експериментів з макетними літаками. 

 

 



 
 

ВИСНОВОК 5 РОЗДІЛУ 

 

Проаналізовано проблему забруднення атмосфери авіаційними двигунами, 

у результаті чого:  

- визначено глобальний та локальний характер проблеми (глобальний – 

пов’язаний із зміною хімічного складу атмосферного повітря, локальний – 

із високим рівнем шумового забруднення)   

- узагальнено шляхи вирішення даної проблеми.  

Встановлено, що вирішення проблеми забруднення атмосфери 

авіаційним транспортом повинно бути комплексним. Проаналізовані 

напрямки зменшення забруднення атмосфери літаками вирішували тільки 

якусь конкретну задачу та не забезпечували зменшення шкідливого упливу 

усіх чинників 

 

 

  



 
 

ВИСНОВОК 

Отже, під час написання дипломної роботи на тему «Система 

попередження звалювання та критичних кутів атаки» робимо наступні 

висновки. 

В першому розділі були розглянуті питання, які стосуються аеродинаміки 

та динаміки польотів, рівноваги сил та керованості ЛА, попадання в СПП та 

вихід з них, розглянули фактори, що сприяють виходу ЛА на критичні 

режими і до чого вони призводять. Також в цьому розділі ми запропонували 

методи та засоби виводу ЛА зі складних просторових положень та 

звалювання, такі як устаткування літаків засобами захисту від звалювання; 

розробка бортових систем інтелектуальної підтримки екіпажу, а також 

автоматичного виведення зі звалювання та СПП; навчання та тренування 

екіпажів з виведення літака зі звалювання та СПП, тому що екіпаж повинен 

розуміти як саме діяти в подібних ситуаціях. Також ми наглядно привели 

вихід ЛА зі складного просторового положення та звалювання та типі літака 

Ан-26. 

А вже в другому розділі, так як ми вже торкнулися саме Ан-26 як типу 

ЛА, привели за основу систему автоматів кутів атаки та сигналізації 

перевантаження АКАСП, та повністтю розкрили цю тему. Було вказано 

комплектність АКАСП, принцип дії та роботи, також детально описана 

робота комплектуючих датчиків та блоків, їх функціонал в допомозі екіпажу. 

В третьому розділі ми продемонстрували новітні технології, які 

використовують сучасні компанії в комплектуванні своїх літаків таких, як  

Boeing 737 NG та AirbusA320. Були приведені комплекти обладнань та 

принцип їх дій, також на рисунках приведених в розділі ми намагалися як 

найбільш яскравіше передати, що саме бачать пілоти і на що мають звертати 

увагу під час пілотування щоб не виходити за критичні режими, що може 



 
 

призвести до СПП та звалювання. В кінці розділу ми підняли теми факторів 

які не були включені до жодної з систем, та їх вплив ЛХ ПС. 

В розділі "Охорона праці" було розглянуте питання шкідливих і 

небезпечних виробничих факторів, що виникають на виробництві, зокрема 

небезпечні чинники, які слід приймати до уваги при виконанні будь-яких 

робіт.  

Розділ "Охорона навколишнього середовища" присвячений проблемі 

забруднення авіаційними аеродромами та авіаційною технікою. Був 

проведений аналіз викидів різноманітних шкідливих речовин авіацією, 

зокрема авіаційними двигунами. 
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