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Ав1ацшний косм1чний комплекс, що включае ракету-нос1й з супутником на л1таку-носи, який мае 
двигун, фюзеляж, оперення, верхне та нижне цшьнозворотш крила, виконан з в1д'емною 
стртопод1бнютю та оснащен1 елеронами, закрилками, передкрилками, систему керування, 
враховуючи систему керування за креном, курсом та тангажем. На задшх п1вкрилах 
передкрилок роздшено на внутр1шню та зовн1шню секци п1д кутом 40-50 град., при цьому 
зовшшш секци виконан! вщхилюваними догори та донизу на кут 8= -25 град....+30 град., та 
оснащеш приводами, що взаемод1ють з системою керування за креном при стртопод1бност1 
задшх швкрил в1д 45 град. до максимально'!'.
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Корисна модель належить до област ав1ацГГ I може використовуватися при створенш 
ав1ацшних косм1чних комплешв (АКК) аеродромного базування.

Вщомий АКК, де ракета-носш (РН) з супутником розм1щуються на л1таку-нос1Г (ЛН) 13 зм1нною 
геометр1ею, що складаеться з фюзеляжу, верхнього та нижнього цтьноповоротних крил з 
вщ'емною стр1лопод1бн1стю, двигушв, оперення. Крила закр1плен1 в шаршрних вузлах I з'еднан1 з 
приводом (з. и 2013 01399).У крейсерськш конф1гурац1Г цього ЛН т1льки невелик! зовшшш секцГГ 
елерон1в задн1х швкрил можуть використовуватись в керуванш по крену, площа Гх невелика, як I 
малий розмах задн1х швкрил. Але для деяких режим1в польоту ЛН, наприклад при скиданш РН у 
б1к з креном, необхщне ефективне керування по вс1х трьох каналах.

Техшчною задачею, на яку спрямована дана корисна модель, е покращення керованост ЛН 
по крену на великих швидкостях.

Для вир1шення ц1еГ задач! у ав1ац1йному косм1чному комплекс!, що включае ракету-нос1й з 
супутником на л1таку-носГГ, який мае двигун, фюзеляж, оперення, верхне та нижне 
цтьноповоротш крила, виконан з вщ'емною стртопод1бшстю та оснащен елеронами, 
закрилками, передкрилками, систему керування л1таком-нос1ем, що включае систему керування 
за креном, курсом та тангажем згщно з корисною моделлю, на задшх п1вкрилах предкрилок 
розд1лено на внутр1шню та зовн1шню секци п1д кутом 40-50 град., при цьому зовшшш секцГГ 
виконан в1дхилюваними догори та донизу на кут б= -25 град....+30 град, та оснащен! 
приводами, що взаемодшть з системою керування за креном при стр1лопод1бност1 задшх 
швкрил вщ 45 град, до максимально!.

Корисна модель тюструеться кресленнями. На ф|г. 1 ЛН на злггшй конф1гурацГГ. На ф|г. 2 
його крейсерська конф1гурац1я. На ф1г. 3 вигляд ЛН спереду на стоянцГ На ф1г. 4 поперечний 
перер1з ЛН. На ф|г. 5 вигляд зверху на цю частину фюзеляжу. На ф|г. 6 ЛН на стоянц! (де 
"Ц.М.Р.Н.» центр мас РН, "Ц.М.Л.Н.» центр мас ЛН). На ф|г. 7 Схема створення "чистого" 
моменту крену У-под1бним оперенням ЛН (де "ц.м.» центр мас ЛН).

Основу а Кк  складае ЛН, що вмщуе фюзеляж 1 квадратноГ форми в середн1х його зр1зах, 
двигун 2, оперення 3, верхне 4 I нижне 5 крила, носове 6 та основне 7 шас1.

М1ж силовими шпангоутами 8 I 9 фюзеляжу 1 встановлеш вузли повороту 10 I 11 крил 4 I 5. 
На шпангоут! 9 кртляться стшки основного шас1 7 в вузлах 12 повороту назад основних стшок. 
Юнцев! частини передн1х п1вкрил закриваються обт1чниками 13 I 14. На передньому лонжерон! 
передшх п1вкрил I на задньому лонжерон! задн1х швкрил встановлеш елементи ф1ксацГГ крила в 
крейсерському польот! з ф|ксаторами 15, 16, 17, 18, розмщеними по бортах фюзеляжу.

Ф1ксатори 15, 16 вщвертають в1дсмоктування передн1х п1вкрил I Гх дивергенц1ю. Ф1ксатори 
17, 18 у крейсерському польот! розвантажують несуче крило вщ згинаючого моменту 
(передають його на фюзеляж).

Пщ верхшм швкрилом (крейсерська конф1гурац1я) у борт! виконано вир1з 19 для розм1щення 
в1дс1ку 20 п1д ракету-нос1й 21 1з супутником 22. В1дс1к закриваеться двома стулками 23. По 
довжиш вщаку в шпангоутах фюзеляжу (8, 9 та ш.) виконан! пщковопод1бш вир1зи 24 з 
паралельними сторонами 25, на яких виконан! направляюч! та мехашзми кр1плення та скидання 
РН (не показано). Таким чином навантаження вщ РН може р1вном1рно розподтятись по 
шпангоутам ЛН. Для пщсилення фюзеляжу в площин! симетрГГ ЛН в1д пов1трозб1рник1в двигун1в 
до середини фюзеляжу розмщена вертикальна стЫка 26, яка одночасно е стшкою паливних 
в1дс1к1в.

У ЛН встановлеш закрилки 27, елерони 28а, 286, як1 незначно вщр1зняються формою свого 
внутр1шнього торця I приводяться в д1ю в1д елемент1в системи керування. По всьому розмаху 
крил встановлеш передкрилки 29 типу "вщхилюваний носок крила" (надал! "передкрилки").

На передшх швкрилах вони ц1л1сн1 та виконан! вщхилюваними до низу на кут б = 0 ... +30 
град. На задшх швкрилах передкрилок роздтений на внутр1шню 29а та зовшшню 29б секц|Г п1д 
кутом 45 град., при цьому внутр1шш секцГГ 29а також виконан! вщхилюваними до низу на кут вщ 
0 до +30 град., а зовшшш секцГГ 296 виконан! вщхилюваними догори та донизу на кут б=-25 
град...+30 град. та оснащен! приводами, що взаемодшть з елементами системи керування при 
стртопод1бност1 задшх швкрил вщ 45 град, до максимальной

У злггно-посадковому режим! керування передкрилками сигнал керування надходить вщ 
елеменлв системи керування ЛН. Пщ час зльоту ЛН мае конф1гурац1ю "бтлан''. У ц1й 
конф1гурацГГ вш швидко зл1тае та набирае необхщну висоту Н з невеликою турбулентнютю 
атмосфери. На цьому етап1 вщбуваеться виробка палива 1з дальн1х бамв по розмаху тих 
п1вкрил, як1 прибираються вперед, це полегшуе поздовжне балансування ЛН. Пот1м в1н 
переходить в горизонтальний полгг, приймае крейсерську конф1гурац1ю на швидкост! 0 .6 .0 .65  
М I надал! зб1льшуе швидк1сть та висоту до крейсерських.
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Переды (по хорд1 крила) кромки передых швкрил виходять збоку вщ фюзеляжу в наб^аючий 
потк  ̂ як крила надмалого подовження, створюють необхщний кабрувальний момент для 
поздовжнього балансування ЛН.

Замнчення польоту та приземлення проходять у зворотному порядку.
У даному АКК конструкцш виконано довол1 орипнально, як I роботу оргаыв керування за 

креном.
Вже при деяких невеликих кутах повороту передых швкрил елерони на них вимикаються вщ 

системи керування  ̂ фксуються в нейтральне положення. При бтьших кутах повороту крил 
працюють по крену, при необхщносп, елерони ттьки задых швкрил, а при досягнены кута Тх 
стр^лопод^бност^ 45 град., вмикаються в роботу зовышы секц|Т передкрилмв, вщ елемеыпв 
системи керування, ям враховують швидмсть обткання (М) та стртопод1бысть (х).

Якщо в ЛН-прототиш  ̂ запропонованому на обох площинах оперення типу "метелик" 
розмщеы окремо керуючи секц1Т, то при вщхилены секц1Т згщно з ф1г. 7, створюючи на кожнш 
секц1Т силу Р, можна отримати "чистий" момент крену Мкр, вилучити шляховий момент, грубо 
оцшюючи момент по крену Мкр =2*11*Р-2*12*Р=2*Р*(11-12), для великих значень М (де 11 та 12 плеч  ̂
важел^в цих сил). Але витрати на аеродинам1чний оп1р при цьому будуть велим, набагато 
бтьше ыж при вщхилены керуючих поверхонь на мн^вках горизонтальних площин задых крил I 
значить будуть велим витрати в аеродинам1чнш якостк Уведення розроблених роздтьних 
передкрилмв на задых ывкрилах значно пщвищують керуючий момент ЛН по крену (в 
крейсерсьмй конф^ураци ЛН)  ̂зменшують вказаы аеродинам^чн^ втрати.

Дане техычне ршення дозволяе покращити кероваысть ЛН по крену для швидмсних 
режимах польоту, особливо при скиданы РН.

ФОРМУЛА КОРИСНО1 МОДЕЛ1

Ав^ац^йний косм^чний комплекс, що включае ракету-носш з супутником на лшаку-носи, який мае 
двигун, фюзеляж, оперення, верхне та нижне цтьнозвороты крила, виконаы з вщ'емною 
стр^лопод^бн^стю та оснащеы елеронами, закрилками, передкрилками, систему керування, 
враховуючи систему керування за креном, курсом та тангажем, який вщр1зняеться тим, що на 
задых ывкрилах передкрилок роздтено на внутршню та зовышню секцш пщ кутом 40-50 град., 
при цьому зовышы секц1Т виконаы вщхилюваними догори та донизу на кут 5=-25 град....+30 
град. та оснащеы приводами, що взаемодшть з системою керування за креном при 
стртопод1бносп задых швкрил вщ 45 град, до максимально!.
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