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(57) Реферат:

Л1тальний апарат вертикального зльоту-посадки (ЛАВЗП) мютить корпус, силову установку, 
передн та задн1 паралельн та нахилен1 вперед в(д вертикал! канали 1з вбудованими 
перпендикулярно повздовжньоТ ос1 канал1в гвинтами, повороты лопатки на вхщних та вихщних 
перер1зах канал1в, складен! аеродинам1чн1 площини по бортах корпусу. Переды канали 
вщстоять в(д задн1х на величину Ь=1...1,2й, де й д1аметр гвинт1в. Центри вихедних перер1з1в 
задн1х канал1в розмщеы вище центр1в вихедних перер1з1в передых на величину Н = 
0 ,37.0,420.
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Корисна модель належить до област ав1аци та може бути використана в конструкци 
лгтальних апаралв вертикального зльоту-посадки (ЛАВЗП) як таких, що птотуються, так I 
безптотних л1тальних апарат1в(БПЛА).

Вщом1 конструкци БПЛА [// "Крила УкраТни". - № 14 - 2011. - С. 10], де несуч! площини 
вщхиляються на стоянц! догори, що набагато зменшують габарити л1тального апарата (ЛА) для 
бтьш компактного розм1щення ЛА пщ час базування, але л1тати в так1й конф1гурацП' ЛА не 
може.

Вщомий л1тальний апарат вертикального зльоту-посадки - скороченого зльоту-посадки 
(ЛАВЗП - СЗП) типу Су Т-58 (Т58ВД) [Полная энциклопедия мировой авиации. - изд. "Федоров". 
1997. - С. 864]. Цей л1так мае маршовий двигун, що розм1щений вздовж ос1 л1така та 
вертикально встановлеш в каналах зл1тн1 двигуни для забезпечення вертикального зльоту- 
посадки. На вход! та виход| канал1в встановлеш повороты стулки. Ц| двигуни встановлеш в 
середнш частин1 л1тального апарата (ЛА) бтя  його центру мас з невеликим нахилом 
повздовжшх осей канал1в та двигун1в вперед вщ вертикал! на кут до 15°. Цей кут виконано для 
того, щоб при зльол-посадц в режим! СЗП при розгош з вщривом носового колеса та п1д час 
вщриву в1д земл1 самого ЛА, а також при посадц|, при великих кутах атаки, не виникала вщ'емна 
горизонтально' складова сили в швидмснш систем! координат в1д сили тяги зл1тних двигун1в, а 
навпаки була б додатна складова.

З ц1еТ ж причини в проект! ЛАВЗП РОТ-300, який виконано за такою ж л1таковою схемою, 
пщйомш турбореактивш двигуни, що встановлеш на мнцях крилових гондол, вщхилеш вперед 
вщ вертикал! на кут 12° [Павленко Ф.В. Самолеты вертикального взлета-посадки. - Военное 
издательство Министерства обороны СССР. - М., 1966. - С. 91].

Таким чином даш кути вщ 8°-15° зумовлеш зл1тно-посадковими режимами, кутами атаки 
крила л1така та задаються Нормами льотноТ придатносл л1така (НЛПЛ).

При вертикальних зльол-посадц! под1бш ЛАВЗП спалюють до третини свого запасу палива 
та сильно пошкоджують зл1тну-посадкову смугу.

Найбтьш економ1чно в режим! зльоту-посадки та "вистня" працюють силов! установки з 
вентиляторами-гвинтами великого д1аметра в вертикальних каналах з поворотними лопатками 
на мнцях канал1в для в1дхилення струменя в крейсерському польол [Павленко Ф.В. Самолеты 
вертикального взлета-посадки. Военное издательство Министерства обороны СССР. - М., 1966. 
- С. 93].

Струмеш в таких ЛАВЗП не пошкоджують зл1тш майданчики та не можуть пщпалити траву та 
шш! предмети пщ собою.

Вщом1 також ЛАВЗП, що мають форму легкового автомобтя. Наприклад, "л1таючий 
автомобть" Пясецького уапез, А11 Ше шогМ а^сгай, 2004-2005, Р. 292, АВВП Сйу Хоук].

Це ЛАВЗП з пщйомними вентиляторами (гвинтами), що встановлеш в вертикальних 
каналах, ям виконаш в корпус! ЛА. Маючи таку форму, ЛАВЗП може зл1тати та сщати в 
важкодоступних мюцях.

Для горизонтального польоту складова тяги створюеться шляхом нахилу корпусу апарата 
вперед-вниз. При такому рус1 корпус ЛАВЗП не приймае учасл у створены пщйомноТ сили, а 
навпаки, при виход| на вщ'емш кути атаки для горизонтального польоту, вш створюе в н1й 
вщ'емну складову. При зб1льшенн1 швидкост вказаы втрати зростають. Тому аеродинам1чна 
ямсть в вказаних ЛАВЗП невелика. Швидмсть польоту в цих л1тальних апаратах також мала (до 
160 км/год.). Площина обертання гвинлв проходить через баки ЛАВЗП та емпаж (пасажир1в), що 
знижуе над1йн1сть ЛАВЗП та безпечнють.

В важких умовах польоту, на малш висот1, п1д час посадки, наприклад при пожеж1, потоки 
пов1тря п1дн1мають з земл1 вверх предмети, I при цьому виникае небезпека потрапляння 
останшх п1д гвинт та руйнування гвинта, частини якого розл1таються в сторони в площиш 
обертання гвинта. Вони можуть потрапити в птолв I пасажир1в, паливш баки.

Окр1м того, вх1дн1 та вихщш перер1зи передн1х та задшх вентилятор1в лежать в одн1й 
площиш, що призводить до велико' нер1вном1рносл поля швидкостей поток1в в горизонтальному 
польол при збтьшенш швидкост!. Тому така конструкц1я не може забезпечити високу швидмсть 
крейсерського польоту. Дальнють польоту под|бних ЛАВЗП досить мала.

Вщомий ЛАВЗП (з. а 201110211) двокаскадноТ схеми, який можна узяти за прототип. У 
цього, рашше розробленого ЛАВЗП. також невелика дальнють польоту.

Така геометр1я не забезпечуе високу аеродинам1чну ямсть ЛАВЗП.
Задачею, на вир1шення якоТ направлена корисна модель, е пщвищення дальносл польоту 

ЛАВЗП.
Вир1шення поставлено' задач! досягаеться тим, що в легальному апарат! вертикального 

зльоту-посадки (ЛАВЗП), що мютить корпус, силову установку, передш та задш паралельн! та
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нахилен вперед вщ вертикал1 канали 1з вбудованими перпендикулярно повздовжнш ос канал^в 
гвинтами, поворотн лопатки на вхщних та вихщних перер1зах канал^в, складен аеродинам^чш 
площини по бортах корпусу, передж канали вщстоять вщ задшх на величину ^= 1 .1 .2  ^, де ^  
д^аметр гвинлв  ̂ центри вихщних перер^з^в задшх канал^в розмщеж вище ц еж ^в  вихщних 
перер^з^в передых на величину Н = 0,37...0,42 ^, причому площини цих перер1з1в вщвернул вщ 
площини оберту гвижлв на кут р = 3,5°, а один вщ одного на - кут 2р, при цьому площини 
вхщних перер1з1в вщхилеж назад вщносно площини оберту гвинта на кут у = 14 .16°, I площина 
входного перер1зу задшх канал1в змщена вщ площини входного перер^зу передых на величину 
0 ,4 .0 ,45  ^, а вищенаведен аеродинам1чш площини виконан попарно спереду та ззаду корпусу 
складними до притискання у борти корпусу.

ЛАВЗП шюструеться кресленнями:
На ф^. 1 - вид спереду.
На ф^. 2 - вид зверху (площини праворуч притиснул до борту).
На ф^. 3 - вид збоку.
На ф^. 4 - вид ззаду.
На ф^. 5 - вид знизу.
На ф^. 6 - вид збоку 1з вертикальним перер1зом по А-А 1з ф^. 2.
ЛАВЗП виконано за технололею "СТЕЛС". ЛАВЗП мютить корпус 1 з передньою 2 на три 

людини та задньою 3 на шють чоловк кабшами, переднш 4 I заднш 5 повггряж канали з 
гвинтами-вентиляторами 6 в них. На вход1 та виход1 канал^в 4 I 5 встановлен лопатки 7, що 
вщхиляють потк. ЛАВЗП оснащено кермом направлення 8 та посадковими опорами 9. В район 
гвинлв 6 канали мають круговий поперечний перер1з, а ближче до вход1в  ̂ виход^в вони 
заквадрачеш. Силова установка 10 розташована в кормовш частин ЛАВЗП. Розподшьчий вал 
вщ неТ проходить вперед м^ж канатами, над пщлогою кабши 3 I через вщвщн вали з 
редукторами обертае гвинти 6 (не показано). Вщстань м1ж переднми 4 та задыми 5 кабшами ^ 
виконано р1вним д^аметру ^  (або декшька бтьше) гвижлв 6.

В переднш ка б ^  засклення виконане у двох площинах 1з перегином посередине а для входу 
та виходу людей панел1 1з заскленням пщшмаються догори, обертаючись повздовж своеТ 
верхньоТ кромки.

У заднш ка б ^  посередин сидшня розмщений пщлокггник, усередин котрого проходить 
розподшьчий вал двигуна, а обаб1ч кабши - дверцята з̂ заскленням (не показано).

По бортах корпусу 1 установлен допом1жш склады задн 11 та передн 12 аеродинам1чш 
площини. Площини 12 можуть змшювати свш кут атаки. Вони значно полтшують керовансть, 
пщвищують маневренсть ЛАВЗП при швидкюному руск Допом^жш площини значно пщвищують 
аеродинам^чну якють ЛАВЗП у крейсерському польотк

ЛАВЗП може лггати (злггати) як з̂ складеними площинами (у стисненому простор^, так I в 
конф^ураци фш 4, 5 для збшьшення дальносл та часу польоту.

Пщ час зльоту ЛАВЗП струмен повггря з̂ канал1в 4  ̂ 5 нижнми лопатками 7 вщхиляються 
вертикально вниз. Для руху ЛАВЗП вперед поворотом нижнх лопаток 7 струмен вщхиляються 
вщ вертикал^ назад на деякий кут. Для маневрування на малих швидкостях нижн лопатки з̂ 
р^зних бош  ЛАВЗП можуть вщхилятися диференцшовано.

В цьому ЛАВЗП люди, паливн баки та двигун розмщен поза площиною обертання гвижлв
6.

Передн та задш гвинтов1 установки розмщен за двокаскадною схемою, тобто центри 
вихщних перер1з1в зсунул по висот на 0 ,38.0,42 ^. Ц  перер^зи нахилеш у р1зш боки на кут р = 
3 .5 °  (див. фш 6) вщносно площин оберту гвинлв.

Площини вхщних перер^з^в канал^в паралельн  ̂ розсунул на 0 ,4 .0 ,45  ^  один вщ одного та 
виконан з̂ нахилом назад на кут у = 15° вщносно площин оберту гвишлв. О с канал^в нахилеш 
вперед вщ вертикал^ на кут 8 = 35°.

Така остаточно дороблена геометр1я дае сприятливу штерференцш потош знизу (див. 
фш 6) корпусу ЛАВЗП I над корпусом у польот та хорошу аеродинам1чну як^сть ЛАВЗП.

В даному техшчному р^шенн  ̂ при потраплянн^ предмет^в в гвинт та руйнуванш гвинта 
автоматично також вщключаеться робота гвинта, що розташований по д^агонал^, а шш1 обидва - 
починають працювати в надзвичайному режим1 двигуна. В цьому режим1 гвинтомоторна 
установка працюе нетривалий час до здшснення авар^йноТ посадки.

В даному ЛАВЗП не лише вентилятори, але I корпус апарата, що виконаний за технололею 
"СТЕЛС", створюе пщйомну силу в горизонтальному польот( яка збтьшуеться при збшьшенш 
швидкосл польоту.
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Ще бтьшу добавку шдйомно'Г сили у крейсерському польол дають розкладн площини 11  ̂
12, вони набагато пщвищують аеродинам^чну ямсть ЛАВЗП, що у результат збтьшуе дальнють 
польоту, не дивлячись на невелике збтьшення ваги конструкци ЛАВЗП.

Розкладн площини 11  ̂ 12, утворюючи пщйомну силу у крейсерському польоту дозволяють 
знижувати вертикальну складову шдйомно'Г сили вентилятор1в, тобто вщхиляти нижшми 
лопатками 7 вихщш потоки повшря назад на б^льш  ̂ кути або знижувати для горизонтального 
крейсерського польоту оберти двигуна та гвинлв, значно зменшувати ктометровий видаток 
палива при польол на максимальну дальнють,  ̂ це все також сприяе збтьшенню дальносл 
польоту.

Геометр^я корпусу ЛАВЗП 1з под^бною чотиригвинтовою силовою установкою, розроблена за 
двокаскадною схемою забезпечуе створення значноГ додатковоГ шдйомно'Г сили в 
крейсерському польол таким корпусом ЛА та швидкють коло 500 км/год., що пщтверджене 
дослщженнями в аеродинам^чн^й трубк

У цьому ЛАВЗП вщносно невелик втрати тяги гвинлв при вщхиленш струмешв двигушв при 
вертикальному зльол та в горизонтальному польол та разом 1з додатковими розкладними 
площинами 11 I 12 забезпечуеться пщвищення льотно-техшчних характеристик такого ЛАВЗП.

Розроблений ЛАВЗП призначений для використання в важкодоступних для зльоту-посадки 
ЛА мюцях. Наприклад, в утруднених обставинах мюьких квартал1в, для доставки в тайз1 
пожежнимв, тобто в мюцях, де неможлива посадка гвинтокрила, коли заважають дерева та шш1 
предмети (наприклад, пщнял при пожеж1 гтки та шше).

Вш призначений для Мшютерства надзвичайних ситуацш та шших спецслужб (та виконаний 
за технолопею "СТЕЛС").

На ДП "Антонов" проведен дослщження геометрп та конструкци ЛАВЗП, розробленого по 
завданню спецслужб УкраГни. Продування у аеродинам1чнш труб^ ДП "Антонов" та розрахунки у 
НАУ I експериментально-дослщному вщ дл аеродинамки ДП "Антонов" подтвердили висом 
льотно-техшчш характеристики такого ЛАВЗП, значне збтьшення дальносл його польоту.

ФОРМУЛА КОРИСНО1 МОДЕЛ1

Лшальний апарат вертикального зльоту-посадки (ЛАВЗП), що мютить корпус, силову установку, 
передн та задн паралельн та нахилен вперед вщ вертикал^ канали з̂ вбудованими 
перпендикулярно повздовжньоГ ос1 канал^в гвинтами, повороты лопатки на вхщних та вихщних 
перер^зах канал^в, складен аеродинам^чн^ площини по бортах корпусу, який вО ^зняеться тим, 
що передн канали вщстоять в1д задшх на величину Ь=1...1,2Р, де й - д^аметр гвинлв,  ̂ центри 
вихщних перер^з^в задшх канал^в розмщеш вище цеш ^в вихщних перер1з1в передых на 
величину Н=0,37...0,42й, причому площини цих перер^з^в вщвернул вщ площини оберту гвинлв 
на кут р=3,5°, а один вщ одного на - кут 2р, при цьому площини вхщних перер1з1в вщхилеы 
назад вщносно площини оберту гвинта на кут у=14...16°, I площина входного перер^зу задых 
канал1в змщена назад вщ площини входного перер^зу передых на величину 0,4...0,45й, а 
вищенаведен аеродинам^чн^ площини виконан попарно спереду та ззаду корпусу складними до 
притискання у борти корпусу.
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