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Ав1ацшний косм1чний комплекс, що включае ракету-нос1й, л1так-нос1й, м1стить двигун, верхне та 
нижне цтьноповоротш крила, оперення, фюзеляж з виконаним для ракети-нос1я вщс1ком в 
борту з1 сторони верхнього п1вкрила, шас1 з носовою та основними стшками, як1 розмщеш по 
бортах фюзеляжу I прибираються у фюзеляж. Основна ст1йка, яка встановлена з1 сторони 
верхнього швкрила, виконана поворотною поперек фюзеляжу до протилежного борту, при 
цьому друга стшка виконана поворотною назад у фюзеляж.
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Корисна модель належить до област ав1аци I може використовуватися при створены 
ав1ацшних косм1чних комплекс1в (АКК) аеродромного базування.

Вщомий л1тальний апарат (ЛА) 1з зм1нною геометр1ею, що складаеться з фюзеляжу, 
верхнього та нижнього цшьноповоротного крил з вщ'емною стр1лопод1бн1стю, двигун1в, 
оперення. Крила закртлеы в шарн1рних вузлах I з'еднан! з приводом, (а.с. № 811631, пат. Укр. 
54491, з. а 201103432).

У РосГГ розроблявся ав1ацшно-косм1чний комплекс (АКК) "Бурлак". З л1така-нос1я (ЛН) Ту-160 
на швидкост 0 ,8 .1 ,7  М на висотах 9...13 км запускаеться з зовн1шньою пщв1скою двоступенева 
ракета "Бурлак" для виведення на орб1ту висотою 200.1000 км штучного супутнику Земл1 
(ШСЗ) вагою 600 .80 0  кг (поляры орб1ти) або вагою 840.1100 кг (екватор1альн1 орб|ти).

Подальше вдосконалення цього АКК ("Бурлак-М", "Бурлак-Д1ана") дозволило значною м1рою 
збшьшити вагу супутник1в, що виводяться на орб1ту (Пщ знаками "АНТ" I "Ту" / В. Ригмант, 
Авиация и космонавтика № 4.2000).

У американсько-украГ'нсько-росшськш програм! Н1дП АИИийе А1г ЬаипсП (НААЬ), де аналог1чно 
використовуеться Ту-160, вага ракети-нос1я (РН) сягае до 50 т, д1аметр - 1,6 м, а вага супутника, 
точыше корисного навантаження, що виводиться в космос, сягае 1500 кг при зл1тнш ваз1 Ту-160 I 
ракети з навантаженням 275 т.

Розглядаючи ав1ац1йно-косм1чн1 комплекси, бачимо, що нав1ска в них ракети-нос1я р1зко 
збшьшуе м1дель ЛН та його лобовий спротив, знижуеться максимальна швидкють.

В цих системах АКК поверхня ракети-нос1я омиваеться наб1гаючим потоком пов1тря. А при 
швидкостях 3 ,2 .3 ,3  М, переды по потоку частини ЛН (  ракети-нос1я!) можуть нагр1ватися до 
300-400 °С, що небезпечно для ракети-нос1я, заправленоГ паливом. 1з-за цих фактор1в 
максимальна швидк1сть ЛН-нос1я з пщв1шеною ракетою в системах АКК не перевищуе 1,7 М.

Потр1бна довжина ЗПС (зл1тно-посадковоГ смуги) аеродрому цих АКК велика.
Вщомий проект АКК, що включае ракету-нос1й з супутником, розм1щену на л1таку-нос1Г, що 

мютить в1дс1к для розм1щення ракети-нос1я, верхн1 та нижн1 ц1льноповоротн1 крила з вщ'емною 
стр1лопод1бнютю, шас1 з носовим колесом, двигуни, заквадрачений у середнш частит фюзеляж 
з1 шпангоутами, а в шпангоутах з1 сторони верхнього твкрила в б1к в середнш частит фюзеляжу 
виконат пщковопод1бт вир1зи, з механ1змами скидання ракети-нос1я.. (з. , прототип).

У цьому АКК значну частину площини поперечного розр1зу ЛН за задым силовим 
шпангоутом займають забран! стшки основного шас1 з колесами, що заважае розмютити РН 
бшьш великого кал1бру у ЛН под|бноГ схеми.

У вщомих розроблених АКК з1 швидкюним л1таком-нос1ем фюзеляж мае дуже щтьну 
компоновку. В середнш його частит розмщ ет в1дс1ки шас1, паливо, шше обладнання. Тому 
вмонтувати в тонкий мщель фюзеляжу ЛН крупний вщак для розм1щення ракети-нос1я в цтому 
- проблематично. По центру ваги ЛН розмщуеться також РН.

Такт компоновц! особливо заважають основн! ст1йки шас1, що прибираються у тонкий 
фюзеляж, достатньо близько вщ центру ваги ЛН.

Задачею, на котру нацшена корисна модель, е збшьшення в АКК максимальних габарилв 
навантаження у внутр1шньому в1дс1ку ЛН, тобто кал1бру РН.

Для вир1шення ц1еГ задач! у ав1ац1йному косм1чному комплекс!, що включае ракету-носш, 
л1так-нос1й, що мютить двигун, верхне та нижне цшьноповороты крила, оперення, фюзеляж з 
виконаним для ракети-нос1я вщаком у борту з1 сторони верхнього швкрила, шас1 з носовою та 
основними стшками, як1 розм1щен1 по бортах фюзеляжу I прибираються у фюзеляж, згщно з 
корисною моделлю, основна стшка, яка встановлена з1 сторони верхнього нашвкрила, виконана 
поворотною поперек фюзеляжу до протилежного борту, при цьому друга стшка виконана 
поворотною назад у фюзеляж

Корисна модель пояснюеться кресленнями.
На ф1г. 1 - ЛН на зл1тнш конф1гурацГГ.
На ф1г. 2 - його крейсерська конф1гурац1я.
На ф1г. 3 - вигляд ЛН спереду на стоянцк
На ф|г. 4 - поперечний перер1з ЛН.
На ф|г. 5 - поперечний перер1з ЛН.
На ф1г. 6, 7 - схеми основних стшок шас1 та Гх забирання.
На ф|г. 8 - вигляд зверху на основн! стшки шас1 (крейсерська конф1гурац1я).
На ф1г. 9 - вигляд зл1ва на основн! ст1йки шас1.
На ф1г. 10 - вигляд збоку на ЛН I РН з позначенням центр1в мас (Ц.М.).
ЛА вмщуе: фюзеляж 1 заквадраченоГ форми в середтх його зр1зах, двигун 2, оперення 3, 

верхне 4 I нижне 5 крила, носове 6 та основне 7 шас1.
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1Мж силовими шпангоутами 8 I 9 фюзеляжу 1 встановлеш вузли повороту 10 I 11 крил 4 I 5. 
На шпангоут 9 кртляться стшки основного шаа 7 в вузлах 12 повороту назад основних стшок.

У крейсерськш конф^ураци закрилки I елерони передых швкрил притискаються до 
фюзеляжу, а кшцев1 частини Тх закриваються об™никами 13  ̂ 14.

На передньому лонжерон передых швкрил I на задньому лонжерон заднх швкрил 
встановлеш елементи фксацп крила в крейсерському польот з фксаторами 15, 16, 17, 18, 
розмщеними по бортах фюзеляжу.

Фксатори 15, 16 вщвертають вщсмоктування передых швкрил I Тх дивергенщю. По 
фксаторах 17, 18 у крейсерському польот розвантажуеться несуче крило вщ моменту згинання 
Мзг (навантаження передаеться на фюзеляж).

По довжин фюзеляжу 1, з1 сторони верхнього нашвкрила у борту ЛН виконано прор1з 19, а в 
шпангоутах 9 та шших виконаы шдковопод^бы вир^зи 20 пщ ракету-носш 21 с ШЗС 22.

По всш довжин цього прор1зу 19 з обох бомв шаршрно встановлен стулки 23 з приводами.
Проблеми розмщення та прибирання шаа в цьому ЛН виршеы орилнальним чином.
В положены стоянки, основы стшки шаа 7, розмщен симетрично по бортах фюзеляжу, 

згщно з ф^. 4 (амортизации стшки обтиснул).
Але кшематика та мехаызми прибирання цих стшок виконаы по^зному, при цьому стшки 

прибираються по черзк Перша (права) стшка (7пр.) прибираеться вщ одного борту ЛА 
поворотом в поперечнш площин у фюзеляж до його протилежного борту № г. 7). По™  друга 
^ в а )  стшка (7л.) прибираеться назад поворотом в поздовжньому напрям1 у фюзеляж до цього 
ж борту, (ф1г. 6, 5, 8).

У пщфюзеляжнш частин нижнього крила за заднм лонжероном зверху обшивка не 
потр1бна. А знизу ця частина обшивки шарырно закртлена на нижнш поличщ заднього 
лонжерона 24 I оснащена приводом та працюе як щиток 25. Середня частина цього щитка 
вщхиляеться при посадщ на 70°, а при зльот - на 30°, навпроти стшок шаа частини щитка 
виконаы у вигляд1 смуг 26 з кутом вщхилення I при зльоН I при посадщ бтя 70°. При зльот 
середня частина щитка мае кут вщхилення 30°. Пюля зльоту ЛН I набору необхщно'Т висоти I 
швидкосл основна середня дтянка щитка вщхиляеться повыстю (на час прибирання шаа), а 
по™  прибираються вс частини щитка в контур крила 5. Випущений щиток створюе збурення 
потоку повггря перед повшрозаб1рником двигуыв. Тому при зльот - посадщ вщкриваються 
боков1 стулки 27 пов^трозаб^рника двигуыв, а основний вхщ знизу прикриваеться стулкою 28, що 
пщнмаеться. З бомв фюзеляжу на крилах працюють закрилки 29.

На зльот ЛН мае конф^уращю "бтлан''. В цш конф^ураци вш швидко злшае та набувае 
необхщну висоту. По™  вш переходить в горизонтальний поле, приймае крейсерську 
конф^уращю на швидкосл 0,6М I надал1 збтьшуе швидкють та висоту до крейсерських.

Передн (по хорд1 крила) кромки передых швкрил виходять збоку вщ фюзеляжу в наб^аючий 
потк  ̂створюють необхщний кабрувальний момент для продовжного балансування ЛН.

ЛН може на висот 18-20 км роз^натися до швидкосл 3,3....3,4 М та набираючи висоту, 
наблизитися до своеТ динам^чноТ стел^ та скинути ракету-носш на висот 3 0 .3 3  км.

Розроблене техычне ршення дозволяе збшьш1ти в АКК максимальн габарити 
навантаження для ЛН, кал1бр РН.

ФОРМУЛА КОРИСНО1 МОДЕЛ1

Ав^ац^йний косм1чний комплекс, що включае ракету-носш, лшак-носш, що мютить двигун, верхне 
та нижне щльноповороты крила, оперення, фюзеляж з виконаним для ракети-ноая вщаком у 
борту з̂  сторони верхнього швкрила, шаа з носовою та основними стшками, як розмщен по 
бортах фюзеляжу I прибираються у фюзеляж, який в ^^зн я е ть ся  тим, що основна стшка, яка 
встановлена з1 сторони верхнього швкрила, виконана поворотною поперек фюзеляжу до 
протилежного борту, при цьому друга стшка виконана поворотною назад у фюзеляж.
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