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ВСТУП
Є багато способів цікаво і весело провести час на свіжому повітрі.
Неважливо, в місті, на дачі або в парку. Один з них - самим зробити
повітряного змія і запускати його. Важко уявити собі більш приємне і
романтичне проведення часу. Адже ширяючий в повітрі змій - це витвір
мистецтва, і перший в історії людства літальний апарат, і предмет гордості
для того, хто зробив його своїми руками. А ще - це те, що приносить
справжню радість. Щоб отримати її, потрібно трохи терпіння і працьовитості,
папір для креслення, тканину або папір для самого змія, кілька дерев'яних
рейок і прутиків, а також міцна нитка. І ще - вітер, так необхідний для
запуску. І відкритий простір, по можливості без дерев поблизу і проводів над
головою - щоб змій не зачепився за яку-небудь перешкоду.
Останнім часом набули популярності гуртки з конструювання
повітряних зміїв, адже цей вид діяльності не дуже затратний і є доступним
як для молодшого школяра так і не менш захопливим буде для вихованців
старшого шкільного віку. Крім занять в приміщеннях, половину часу діти
проводять на свіжому повітрі, запускаючи свої моделі. Вони знаходяться
весь час на свіжому повітрі і це позитивно позначається на їх фізичному
розвитку. Саме тому ця методична розробка є актуальною і може бути
використана як молодими педагогами так і досвідченими фахівцями у роботі
гуртків спортивно-технічного напрямку.
Мета розробки –формування компетентностей особистості у процесі
конструювання повітряного змія - парашута.
Основні завдання полягають у набутті таких компетентностей:
пізнавальна – оволодіння основними поняттями та знаннями певного
напрямку конструювання, особливостями відповідної моделі;
практична –формування практичних умінь і навичок конструювання
певного літального об’єкту;
творча – забезпечення розвитку творчих здібностей гуртківців,
виховання естетичного смаку, творчої уяви, фантазії;
соціальна – розвиток позитивних якостей особистості: працелюбність,
наполегливість у досягненні мети, відповідальність за результат власної
діяльності.
Дана методична робота була розроблена з тієї причини, що в
літературі та інтернет-джерелах зустрічаються схематичні малюнки
конструкції повітряного змія-парашута, але докладні описи виготовлення
таких моделей відсутні. Перші моделі змія-парашута були виготовлені в
нашому гуртку в 2017р. і були продемонстровані на конкурсі-фестивалі
повітряних Зміїв "Мирне небо Запоріжжя".
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І. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
1.1 Історична довідка
«Вони старі як світ, але люди досі відкривають їх заново. Вони
з'явилися в Китаї три тисячі років тому і несуть на своїх тендітних крилах
тягар історії цивілізації. Їх наділяли містичним знанням, їх лінія польоту
відкривала божественну волю.
У дні великих торжеств вони прикрашали небесне склепіння. У дні
великих битв вони лякали ворога - незрозумілі звуки з нічних небес наводили
на ворога жах, і бігли відважні воїни, які не піднявши мечів, налякані гнівом
богів. Невразливі розвідники, злітали вони над полем майбутньої битви,
відкриваючи секрети противника.
Вони пройшли шлях від вісників небесних знамень до дитячих
іграшок, а потім від предмета недільних забав до об'єкта спортивних
пристрастей тих, кому екстремальний спорт майже замінив релігію. У
сутінках минулого століття - століття машин і ракет – злітає над світом
крихке творіння рук людських.
Як світло дороговказною зірки, невтомно тягнуть вони за собою
строкате плем'я божевільних, які проводять дні у пошуках нових ковзань. І
не сьогодні, так завтра вони допоможуть найбільш наполегливим
відірватися від землі. Хто вони, ці стародавні птиці, які навчили людей
танцювати з вітром? Повітряні змії».
Повітряні змії відносяться до найдавніших літальних апаратів. Перші
згадки про повітряних зміїв зустрічаються ще в II столітті до н. е., в Китаї.
Найпоширенішим видом був так званий змій-дракон. Величезний дракон, що
піднімається в повітря символізував надприродні сили.
Широке поширення отримали повітряні змії і в Кореї. Спочатку це
носило релігійний характер, але потім запуск зміїв став захопливим ти
видовищним заняттям.
Повітряні змії стали відомими в Європі у пізньому середньовіччі. У
ХІІІ столітті їх описав Марко Поло в своїй книзі про подорож до Китаю. В
XVI—XVII століттях, португальські та голландські моряки привезли до своїх
країн перші зразки повітряних зміїв з Японії та Малайзії. Спершу європейці
сприймали зміїв як цікаві незвичні іграшки, але у XVIII—XIX століттях
стали використовувати їх як машини у своїх наукових дослідах.
З другої половини XVIII ст. повітряних зміїв використовували при
проведенні наукових досліджень атмосфери. У 1749 р. А. Вільсон за
допомогою повітряного змія вимірював температуру повітря на висоті.
У 1752 р. Б. Франклін провів експеримент, в якому за допомогою змія
виявив електричну природу блискавки і згодом завдяки отриманим
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результатам винайшов громовідвід. М. В. Ломоносов проводив аналогічні
експерименти і незалежно від Франкліна прийшов до таких самих
результатів. Дослідження атмосферної електрики за допомогою зміїв були
надзвичайно небезпечними: 26 червня 1753 року при запуску змія в грозу
загинув колега Ломоносова, академік Г. В. Ріхман.
У XIX столітті змії також широко застосовувалися для
метеорологічних спостережень. На початку XX століття повітряні змії
зробили свій внесок у створення радіо - О. С. Попов використовував змії для
піднімання антен на значну висоту.
Важливо відзначити використання повітряних зміїв при розробці
перших літаків. Зокрема, О. Ф. Можайський, перш ніж почати будівництво
свого літака, провів серію випробувань з повітряними зміями, яких тягла
упряжка коней. На підставі результатів цих випробувань було вибрано
розміри літака, яка повинна була забезпечити йому достатню підіймальну
силу.
Практичні можливості повітряного змія привертали увагу військових.
Під час першої світової війни війська різних країн застосовували змії для
піднімання на висоту спостерігачів-корегувальників артилерійського вогню,
розвідування ворожих позицій.
В Радянському Союзі захоплення повітряними зміями почалося майже
одночасно з розвитком авіамоделізму. Уже на перших всесоюзних змаганнях
з літаючих апаратів у 1926 році, було представлено коробчаті змії розроблені
київськими авіамоделістами під керівництвом І. Баб’юк. Змійкова справа
стала одним з розділів первісної підготовки школярів, а повітряні змії –
повноправними літальними апаратами поряд з моделями літаків і планерів.
1.2 Конструкція та види повітряних зміїв
Повітряний змій складається із декількох елементів: полотна, каркасу,
з'єднувальних деталей, прив'язки (вуздечки), хвоста, нитки (леєра), котушки
для накручування ниток.
Види повітряних зміїв діляться на:
-одноплощинні - найпростіші конструкції (прямокутний, ромбовидний,
дельта-змій, роккаку-змій);
-багатоплощинні - етажерочні, коробчаті;
-складові або групові, що складаються з групи повітряних зміїв (т. н.
змійковий потяг);
-безкаркасні – надувні;
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Інші конструкції
Конструктори зміїв пропонують конструкції, які поєднують відомі
рішення, дозволяють отримати кращі льотні якості або втілити оригінальні
дизайнерські задуми.
Чотиригранний змій Александра Белла складався з багатьох елементів,
які загалом утворювали клітинну структуру у формі тетраедра.
Змій Delta-box є гібридним дельта- та коробчатих зміїв. Він
характеризуються високими аеродинамічними якостями і високою
стабільністю польоту, використовуються в середній або сильний вітер.
Змій DoPeRo є модифікацією роккаку і має розрізне крило. Змій Genki
має крило, видовжене у поперечному напрямку. Змії характеризуються
високими аеродинамічними якостями і використовуються в слабкий або
середній вітер.
ІІ. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
2.1 Матеріали для виготовлення повітряного змія-парашута
При виготовлення моделі, основною частиною є купол парашута.
Одним із варіантів його виготовлення, є пошук легкої
повітронепроникної тканини, виготовлення шаблону, викроювання частин
купола, їх зшивання. Цей варіант можна використовувати при виготовленні
ексклюзивного забарвлення купола. В цьому випадку необхідно мати
навички роботи на швейній машинці, що для дитини 8-14 років є нелегким
завданням.
Другий варіант, більш простий. Ми можемо використовувати тканину
від старих, поламаних парасольок. Акуратно, за допомогою канцелярського
ножа, відокремлюємо тканину парасольки від металевої арматури. Якщо
тканина має пом'ятий вигляд, розгладжуємо її за допомогою електропраски. З
огляду на це, на всіх парасольках тканина синтетична, для запобігання її
розплавлення, температура праски не повинна перевищувати 60 градусів.
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Забарвлення парасольок може бути будь-яким: від однотонних до
багатобарвних, а також у вигляді різних орнаментів. Таким чином
виготовлені моделі будуть відрізнятися один від одного, не тільки
кольорами, але і розмірами, так як парасольки також мають різні розміри.
Форма парасольок в основному завжди має вигляд восьмикутника. Діагональ
якого дорівнює 100 см, кожна сторона 35 см і периметр 280 см.
Далі, купол парашута може бути армованим, тобто по його периметру
необхідно прикріпити кільце зі сталевого пружного дроту діаметром 0,5 - 1
мм і діаметром 102-105 см. Закріплення проводиться за допомогою нитки з
голкою в кутах восьмигранника.
Арматура служить для створення куполу форми постійного розкриття.
Такий варіант робить модель більш важкою, і для запуску потрібен вітер
більше 6 м/сек. Виготовлення купола без арматури дає можливість запускати
її при швидкості вітру від 4 м/сек, але при цьому ускладнюється процес
розкриття парашута і наповнення його повітрям.
2.2 Конструкція повітряного змія-парашута
Розглянемо схему всієї конструкції повітряного змія-парашута.
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2.3 Виготовлення повітряного змія-парашута
Для створення парашута необхідно заготовити 8 строп з капронової
нитки діаметром 1 мм і довжиною 80 см. Один кінець стропи міцно
пришивати в кутах купола і ці місця просочуються для міцності клеєм ПВА.

Наступним елементом конструкції змія служить стрижень. Для цього
можна використовувати кінцеві трубки діаметром 10-12 мм довжиною 80 см
від телескопічних вудилищ. Вони мають малу вагу і достатню міцність.
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На кінцях, в середину трубок вклеюються дерев'яні пробки завдовжки
5 см за допомогою клею "Дракон" або термоклею. На одному кінці трубкистрижня кріпиться в наявний отвір купол як показано на ескізі:

Всі з'єднання закріпити за допомогою клею "Дракон" або термоклею.
На іншому кінці трубки кріпиться кільце діаметром 20 мм з дроту діаметром
3 мм, зафіксувавши кільце в пробці за допомогою клею:

Наступний крок - кріпимо вільні кінці строп до кільця на кінці трубки
згідно ескізу:
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Після регулювання рівномірного натягу строп в місці з'єднання їх з
кільцем - закріпити їх за допомогою шовкової нитки і клею згідно ескізу:

Кожному повітряному змію потрібна "вуздечка" для кріплення до змія
леєра - нитки за допомогою якої здійснюється запуск моделі. За допомогою
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вуздечки проводиться також регулювання кута нахилу купола до потоку
повітря.
Шовкову нитку довжиною 140 см кріпимо одним кінцем в центрі
купола. Для цього свердлимо отвір крізь шайби і кріпимо його до шурупу
петлею з вузлом і фіксуємо клеєм.

Другий кінець нитки-вуздечки кріпимо до кільця на іншому кінці
трубки, попередньо одягнувши на нього металеве кільце діаметром 20 мм з
дроту діаметром 3 мм, як показано на ескізі:
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Таке з'єднання кільця дозволить змінювати місце приєднання леера до
вуздечки для регулювання кута нахилу купола до потоку повітря. Фіксуємо
кільце на вуздечці ділячи її відносно 50 і 90 см і робимо пробні запуски.
Залежно від сили вітру, змінюємо кут нахилу купола шляхом переміщення
кільця по вуздечці, знаходячи при цьому оптимальний режим польоту
моделі.
Довжина леєра для запуску змія-парашута 15-30 м. При сприятливих
погодних умовах, довжину можна збільшити.
При побудові даної конструкції змія-парашута, у вигляді
експерименту вносилися деякі зміни. Так у зв'язку з відсутністю трубокстрижнів їх замінювали дерев'яними рейками. При цьому кілька змінювалося
кріплення купола до рейки і кільця на її іншому кінці.
У моделі, стрижень замінювався ниткою такої ж довжини. При
запуску такої моделі виникали складності заповнення купола повітрям і
надання йому відповідної форми. Купол або не розкривався потоком повітря,
або складався в польоті.
Вихованці гуртка старшого віку виготовили змія-парашута більшого
розміру. Для цього знаходили тканину, виготовлявся шаблон відповідного
розміру, і з розкроєних заготовок зшивався купол або склеювався клеєм
"Дракон". Виготовлення шаблону однієї восьмої частини купола робили в
такий спосіб.
Креслимо восьмигранник потрібного нам розміру, вирізаємо з нього
трикутник.

Далі, на його основі креслимо шаблон купола. Стропи і стрижень
підбираемо відповідно до пропорцій купола.

ВИСНОВКИ
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Конструювання повітряних зміїв — поширений напрям технічної
творчості. Повітряні змії використовуються для аерофотозйомки, дозвілля та
популярні як дитяча іграшка.
Друга неділя жовтня — Всесвітній день повітряних зміїв (World Kite
Day).
Розглянутий нами повітряний змій-парашут не можна віднести до
одного з вище зазначених видів. Хоча в літературі та інтернеті є малюнки
даного повітряного змія, описів виготовлення його не зустрічається.
Особливості сучасної дитини полягають в тому, що вона не може
довго захоплюватися одним і тим же. Повторення викликає зниження
зацікавленності до занять, хочеться новизни, не стандартного.
Це послужило поштовхом для розгляду процесу виготовлення зміяпарашута і питань пов'язаних з цим. Конструкція не особливо складна у
виготовленні, і є популярною серед вихованців гуртка, а також у глядачів
цього дійства.
Даний методичний посібник може бути використано в гуртках
конструювання повітряних зміїв першого року навчання.
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Безкаркасні повітряні змії

Мінізмії
Примітка. Всі моделі повітряних зміїв виготовлені гуртківцями першого року занять.
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