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Мета вивчення −
ознайомити студента:

 з головними принципами польоту літальних
апаратів (ЛА) різноманітних класів та типів;
 з концептуальними рішеннями з підвищенням
їх ефективності в різноманітних умовах
експлуатації;
 з конструктивними особливостями
різноманітних типів літальних апаратів;
 з еволюційними принципами розвитку техніки
на прикладі самої передової її галузі аерокосмічної техніки.

В результаті засвоєння курсу

«Концепції розвитку сучасної аерокосмічної техніки»
студент повинен:
Знати:

◊ принципи створення піднімальної сили ЛА різних типів, їхню класифікацію за цим
критерієм;
◊ методи забезпечення стійкості та керованості ЛА різних типів;
◊ переваги і недоліки ЛА різних класів, вимоги до них та раціональну область їхнього
застосування;
◊ основні концепції створення сучасних ЛА різних класів і передові тенденції їх розвитку;
◊ основні концепції створення сучасних авіаційних двигунів різних класів, вимоги до них та
раціональну область застосування, передові тенденції їхнього розвитку;
◊ способи з'єднання елементів конструкцій між собою, переваги, недоліки і раціональну
область використання різних типів кріплення.

Вміти:

◊ визначити тип і основні переваги аеростатичних ЛА з метою пошуку раціональної області
їх застосування;
◊ визначити клас літака, проаналізувати рівень реалізації при його проектування передових
конструкторсько-технологічних рішень, здійснити пошук раціональної області його
застосування або проаналізувати можливості використання конструкторських рішень, які
є на ньому;
◊ визначити клас вертольота, проаналізувати рівень реалізації при його проектування
передових конструкторсько-технологічних рішень, здійснити пошук раціональної області
його застосування або проаналізувати можливості використання конструкторських
рішень, які є на ньому;
◊ визначити клас авіаційного двигуна, проаналізувати рівень реалізації при його
проектування передових конструкторсько-технологічних рішень, здійснити пошук
раціональної області його застосування або проаналізувати можливості використання
конструкторських рішень, які є на ньому.

В результаті засвоєння курсу

«Концепції розвитку сучасної аерокосмічної техніки»
студент повинен:
Мати
навички:

◊ висловити свою технічну думку за допомогою ескізу (у перспективі при
наявності часу — у комп'ютерному вигляді).

Зміст дисципліни:

Вступ. Мета і завдання курсу. Вимоги до проектування літаків і вертольотів.
Аеростатичні ЛА.
Аеродинамічні ЛА. Основи аеродинаміки. Концепції забезпечення стійкості і керованості.
Основи динаміки польоту.
Реактивні ЛА.
Космічні ЛА. Історія розвитку і успіхи космонавтики.
Балістичні ЛА. Пошук інших принципів польоту.
Силові установки ЛА.
Авіаційне обладнання та прилади.
Концептуальні рішення по виготовленню літальних апаратів. Специфіка авіабудівного
підприємства.
Еволюція концепцій проектування стратегічних бомбардувальників.

Зміст дисципліни:

Еволюція концепцій проектування штурмовиків і фронтових бомбардувальників.
Еволюція концепцій проектування штурмовиків і фронтових бомбардувальників.
Концепції розвитку сучасної пасажирської авіації.
Концепції розвитку сучасної транспортної авіації.
Загальне уявлення про методи винахідницької діяльності і концептуального проектування.
Техніка подання інформації про геометричні форми ЛА.

Зміст дисципліни

«Концепції розвитку сучасної аерокосмічної техніки»
у середовищі Mentor

Тестовий контроль

з дисципліни
«Концепції розвитку сучасної аерокосмічної техніки»
у середовищі Mentor

Загальні рекомендації
до дистанційного курсу:
Дистанційний курс «Концепції розвитку сучасної
аерокосмічної техніки» складається з двох модулів. Студент
послідовно знайомиться зі змістом модулів 1 і 2, вивчає
основні та додаткові джерела навчання, відповідає на
питання для самоконтролю, робить практичні роботи,
виконує модульне тестування. Модуль 1 включає дев'ять
тим, викладених в восьми лекціях. Модуль 2 включає шість
тем в шести лекціях.
Протягом семестру виконується поточний контроль.
Перевірка знань реалізується через питання для
самоконтролю після кожної лекції та виконання практичних
робіт. Модуль 1 включає чотири практичні роботи, модуль 2
включає три практичні роботи.

Загальні рекомендації
до дистанційного курсу:
Питання для самоконтролю наводяться після кожної лекції.
Студент читає матеріал лекції та відповідає на питання для
самоконтролю. Якщо студент відповідає правильно, то він
може перейти до вивчення наступної лекції. В іншому
випадку студент повторно вивчає теоретичний матеріал
лекції.
Завдання для практичних робіт з методичними вказівками
до їх виконання наводяться в практичній частині курсу.
Студент виконує практичну роботу і відправляє файл з
виконаною роботою викладачеві для перевірки на
електронну адресу згідно графіка навчання.

Загальні рекомендації
до дистанційного курсу:
Перевірка знань за темами кожного модуля виконується за
допомогою модульних тестів. Для проходження модульного
тесту студент виконує «Тест № 1» після вивчення першого
модуля і «Тест № 2» після вивчення другого модуля. Якщо
студент не подолав встановлений поріг, до вивчення
наступного модуля він не допускається. Модульний
контроль проводиться відповідно до графіка навчання.

Загальні рекомендації
до дистанційного курсу:
Форуми (тематичні форуми по кожному модулю)
проводяться для:
 консультацій зі студентом при виникненні труднощів
або питань по темі згідно з графіком навчання;
 надання студентом відповідей на запропоновані
викладачем питання. Обговорення за темами
проводяться відповідно до графіка навчання.
Відповідно до графіка навчання відповідно до виду
контролю «залік» студент атестується з оцінкою
«зараховано» і оцінкою по шкалою ECTS. Необхідною
умовою здачі заліку є наявність і захист виконаних
практичних робіт, участь в обговоренні за темами, а також
проходження модульних тестів. Якщо кількість балів

Загальні рекомендації
до дистанційного курсу:
недостатня, то в залікову відомість нічого не
проставляється, а студент виконує і здає всі завдання.
Система оцінювання навчальної діяльності студента
представлена в «Критерії оцінювання знань студентів» з
дисципліни.
Свої запитання викладачеві студент може залишати на
Форумі (тематичні форуми по кожному модулю) або
Організаційному форумі в системі Moodle.

