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ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА ВІЙСЬКОВО-ТРАНСПОРТНОГО 
ЛІТАКА 

Гідравліка як технічна наука про закони руху рідин у різних умовах 
охоплює широке коло питань, для дослідження яких застосовують методи 
теоретичної механіки і гідромеханіки, фізики, математики, зокрема, мето-
ди диференціального та інтегрального числення інших суміжних завдань. 

Гідравлічні агрегати і пристрої застосовуються на сучасних літаль-
них апаратах (ЛА) досить широко. В наш час крім традиційних гідравліч-
них систем (паливної, масляної, керування посадочними щитками, випуску 
і прибирання шасі) з’явилось дуже багато інших, які використовуються в 
системах керування ЛА, в механізмах повороту крила або двигуна на літа-
ках з вертикальним зльотом, зміни форм і геометрії крила, керування дви-
гунами і повітряними гвинтами, реверсу тяги двигунів, як приводу палив-
них насосів, електрогенераторів і повітряного компресора для приводу бо-
ртової холодильної установки, спецобладнання на літаках, радіолокацій-
них установок, установок озброєння, для запуску авіадвигунів, в системах 
заправки літаків паливом у повітрі та ін. 

З досягненням надзвукових і космічних швидкостей виникла значна 
необхідність широкого впровадження різних засобів механізації і автома-
тизації в керування літальним апаратом, основними його агрегатами в по-
вітрі та на землі. Під час розробки таких засобів особливу увагу приділя-
ють гідравлічним передачам і обладнанню. Із наведених прикладів видно 
виняткову роль гідравліки як науки для сучасного авіаційного інженера. 
Предметом вивчення є гідравлічна система військово-транспортного літа-
ка, визначення показників надійності та технологічності. В даній роботі 
планується провести план заходів, щодо модернізації системи на основі іс-
нуючих моделей та принципів застосування, забезпечити безвідмовність 
використання, збільшити міжремонтний інтервал та експлуатаційні показ-
ники. 
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