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MULTIMÉDIÁS TANSEGÉDLET A  TV2-117A  HAJTÓMŰ 

ÁLTALÁNOS FELÉPÍTÉSÉNEK BEMUTATÁSÁRA 

A tanítás-tanulás rendszerében mindig nagy problémát okozott az, ha ugyanazt a tananyag mennyiséget 

(vagy többet) lényegesen rövidebb idő alatt kellett leadni az oktatónak tanórán, illetve elsajátítatni azt 

hallgatókkal. A kontaktórák csökkenését az új képzési rendszerek tematikái egyértelműen jelzik. Ez helyzet 

a tanulók számára nagyban megnöveli az önképzés idejét, míg a tanár számára nagy kihívást jelent, hogy a 

tantárgya nehezebb tananyagrészeit, összefüggéseit rövidebb idő alatt kell megértetni. A tanszékünkön 

évek óta foglalkozunk ezen problémák megoldásával. A megoldás kulcsa a multimédia alkalmazása, 

felhasználása. A hatékonyság, főleg a repülőgéptípusok sárkány és hajtómű rendszereinek oktatásánál, 

elsajátításánál mutatható ki legjobban. A több évvel ezelőtti tematikához képest ezekre a tantárgyakra adott 

kontaktóra kb. negyede az új rendszerű képzésekben.  

A MULTIMÉDIÁS TANSEGÉDLET FELÉPÍTÉSE, BEMUTATÁSA 

 A jelen cikkben azt a multimédiás tananyagot kívánom - főleg képi formátumokban-  bemutatni, 

amit a MI-8 helikopter hajtóműve a TV2-117A típusára készítettünk. Az elektronikus tananyag 

készítésénél figyelembe kellett venni, hogy a tansegédlet több képzési szinten kerül felhasználásra 

(BSC képzés, tanfolyami oktatás,…stb).  

 A multimédiás tansegédlet a hajtómű általános bemutatásával, valamit a helikopter sárkány 

rendszerével való kapcsolatával indul (1-3. ábrák). Majd ezt követi a hajtómű automatikus szabályozó 

rendszerének feladatai (4. ábra) 

 

          
1. ábra                                                                      2. ábra 

 

           
3. ábra                                                                      4. ábra 



 A további diákon a hajtómű szerelési egységei és rendszerei kerültek kidolgozásra (5 – 6. ábra). A 

multimédiás anyag úgy készült, hogy minden aláhúzott szó, vagy mondat hiperhivatkozással egy, a 

témát mélyebben bemutató diát, vagy diarendszert nyit meg.  

 

           
5. ábra                                                                     6. ábra 

 

 Ezt követi a hajtómű általános üzemi, valamint maximálisan megengedett paramétereinek 

bemutatása az egész sebességi és magassági tartományban. Ezek a paraméterek alapul szolgálhatnak a 

hajtómű termikus számításához (7-9. ábra). 

 

          
7. ábra                                                                      8. ábra 

 

 Az ezt követő diákon a hajtómű további jellemzőit, és egyéb adatait láthatjuk (10. ábra). 

 

             
9. ábra                                                                      10. ábra 

 

 A hajtóművön található rendszerek bemutatására a segédlet igen nagy hangsúlyt fektet, mivel itt 

találkozhat a hallgató az elméleti tanórán megtanult berendezések gyakorlati megvalósításával és a 

jellemző paraméterekkel (11-25. ábra). Ezek bemutatását a hajtómű metszeteken, illetve leválasztott 

berendezéseken láthatjuk. 



             
11. ábra                                                                      12. ábra 

 

 

 

          

13. ábra                                                                     14. ábra 

 

 

 

          

15. ábra                                                                      16. ábra 

 A tansegédlet lehetővé teszi, hogy a fontosabb részegységekbe „mélyebben menjen bele” az előadó 

és a hallgató. A nehezebben elsajátítható témaköröknél több fotó és a hozzátartozó szakmai szöveg 

segíti a felhasználót abban, hogy az elsajátítás minél nagyobb hatásfokkal történjék (17-25. ábra). 

 

 



          
17. ábra                                                                      18. ábra 

 

           
19. ábra                                                                      20. ábra 

 

           
21. ábra                                                                      22. ábra 

 

           
23. ábra                                                                      24. ábra 

 



 A hajtómű rögzítése a helikopter sárkányához statikai szempontból rendkívül fontos. A tanuló 

mielőtt a valódi repülőgépen győződhet meg a statikailag határozottság megvalósításának eszközeiről, 

különböző helyzetekben felvett fotókon keresztül láthatja a megoldásokat. Természetes a fotók itt is 

kiegészülnek szakmai magyarázó szöveggel is (26 – 28. ábra). 

 

        
25. ábra                                                                      26. ábra 

 

          
27. ábra                                                                      28. ábra 

 

 A tansegédlet még ki fog egészülni egy a TV2-117A hajtóműre termikus körfolyamatának 

számításával, amit Excel segítségével kerül kidolgozásra. Ennek végeredményét szemlélhetjük a 

következő ábrákon (29 – 32. ábra). Ennek, oktató segédletként való kidolgozása az elkövetkező 

hónapok feladata lesz. 

 

 
29. ábra      

   



 
30. ábra     

  

 
31. ábra     

 

 
32. ábra     



Összefoglalás: 

 A kidolgozott tansegédlettel egy olyan oktatástechnikai eszköz kerül a tanárok, hallgatók és az 

aktívan üzemeltető repülős szakemberek kezében, amellyel a TV2-117A hajtómű megismerése, avagy 

a tanultak felfrissítése remélhetően más dimenzióba helyezi az ismeretelsajátítást és annak 

hatékonyságát! 


