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(57) Реферат:

Ав1ац1йний косм1чний комплекс включае ракету-нос1й з супутником, розм1щену на л1таку-нос1Т, 
мютить вщак для розмщення ракети-нос1я з мехашзмами ТТ скидання, верхн1 та нижн1 
цтьноповоротш крила з вщ'емною стр1лопод1бнютю, шас1 з носовим колесом, двигуни, 
заквадрачений у середнш частин1 фюзеляж з1 шпангоутами. В шпангоутах з1 сторони верхнього 
п1вкрила в б1к в середнш частин1 фюзеляжу виконаш п1дковопод1бн1 вир1зи, з паралельними 
сторонами, причому на нижнш сторон! цих вир1з1в виконаш напрямш з мехашзмами скидання 
ракети-нос1я.
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Корисна модель належить до галуз1 ав1аци й може бути виконаною у конструкци лггальних 
апара™ (ЛА).

Вщомий ЛА з̂ змшною геометр^ею, що складаеться з фюзеляжу, верхнього крила, нижнього 
крила, двигушв, оперення.

Крила закртлеш в шартрних вузлах,  ̂ з'еднаш з приводом (а.с. № 811631, пат. Укр. 54491, 
з. а2011 03432.) Вщом1 проекти ав1ацшно-косм1чних комплешв.

На ДП "Антонов" розроблено проект запуску ШСЗ вагою 800-1000 кг ракетою, яку пщжмае I 
скидае лггак Ан-124 з висоти 10-11 км. Ракета-носш (РН) розмщена на платформ^ у вантажному 
вщаку Ан-124. Пюля вщкриття рампи на потр^бн^й висот платформа з закртленою на нш 
ракетою витяжним парашутом скидаеться назад по польоту лггака Ан-124. По™  "платформа I 
парашут" вщкидаються вщ ракети, вмикаються ТТ двигуни, починаеться и розпн та наб^р висоти. 
(АV^аЬ^5пе55 № 1-2 1997, с 29-31). У цьому проект при скиданн ракети-ноая значно втрачаеться 
ТТ швидкють  ̂висота ракети, тобто запас и кшетично'Т  ̂потен^ально'Т енерги.

У Росп розроблявся ав^ац^йно-косм^чний комплекс (АКК) "Бурлак". З лггака-ноая (ЛН) Ту-160 
на швидкост 0 ,8 .1 ,7  М на висотах 9...13 км запускаеться з зовшшньою п ^ с к о ю  двоступенева 
ракета "Бурлак" для виведення на орбггу висотою 200 .1000  км супутника вагою 6 00 .80 0  кг 
(полярн орб^ти) або вагою 840.1100 кг (екватор1альш орб1ти). Подальше вдосконалення цього 
АКК ("Бурлак-М", "Бурлак-^ана") дозволило значною м^рою збтьшити вагу супутниш, що 
виводяться на орбггу (Под знаками "АНТ" и "Ту" / В. Ригмант, Авиация и космонавтика № 4. 
2000). У американсько-укра'шсько-росшськш програм1 ЫдП А1Миде А^ ^аипсИ (НАА^), де 
аналопчно використовуеться Ту-1б0, вага ракети-ноая сягае до 50 т, д1аметр - 1,6 м, а вага 
супутника, точшше корисого навантаження, що виводиться в космос, сягае 1500 кг при злггнш 
ваз1 Ту-160 I ракети з навантаженням 275 т.

Розглядаючи ав1ацшно-косм1чш комплекси, бачимо, що нав1ска в них ракети-ноая р1зко 
збтьшуе модель ЛА та його лобовий спротив, знижуеться максимальна швидкють.

В цих системах АКК поверхня ракети-ноая омиваеться наб^аючим потоком повггря. А при 
швидкостях 3,2...3,3 М передн по потоку частини ЛА 0 ракети-ноая) можуть нагр1ватися до 300
400 °С, що небезпечно для ракети-ноая, заправлено' паливом. 1з-за цих фактор1в максимальна 
швидкють ЛН-ноая з пщвшеною ракетою в системах АКК не перевищуе 1,7 М. Потр1бна 
довжина ЗПС (злггно-посадковоТ смуги) аеродрому цих АКК велика.

Задачею на яку спрямована Корисна модель е зменшення необхщно'Т довжини ЗПС для 
АКК, пщвищення функцюнальних можливостей АКК за рахунок розширення географи його 
застосування.

Для виршення ^еТ задач^ у ав^ац^йному косм^чному комплексу що включае ракету-носш з 
супутником, розмщену на лггаку-носи, що мютить вщак для розмщення ракети-ноая з 
мехашзми ТТ скидання, верхн та нижн цтьноповоротш крила з вщ'емною стр^лопод^бн^стю, шаа 
з носовим колесом, двигуни, заквадрачений у середнш частит фюзеляж з1 шпангоутами, зпдно 
з корисною моделлю, в шпангоутах з1 сторони верхнього авкрила в б к в середнш частит 
фюзеляжу виконаш п^дковопод^бн^ вир^зи, з паралельними сторонами, причому на нижнш 
сторон цих вир1з1в виконан напрямн з мехатзмами скидання ракети-ноая.

Корисна модель тюструеться кресленнями.
На фю 1 - ЛН на злггнш конф^ураци.
На фю 2 - крейсерська його конф^ура^я.
На фю 3 - погляд спереду на стоянцг
На фю 4 - поперечний перер1з ЛН.
На фю 5 - погляд зверху на фюзеляж.
На фю 6 - ЛН на стоянцг
ЛА вмщуе фюзеляж 1 заквадраченоТ форми в середшх його зр1зах, двигун 2, оперення 3, 

верхне 4 I нижне 5 крила, носове 6 та основне 7 шаа.
М1ж силовими шпангоутами 8 I 9 фюзеляжу 1 встановлен вузли повороту 10 I 11 крил 4 I 5. 

На шпангоут 9 кртляться стшки основного шаа 7 в вузлах 12 повороту назад основних стшок.
В крейсерськш конф^ураци закрилки I елерони передых нашвкрил прижимаються до 

фюзеляжу, а кшцев1 частини Тх закриваються обтчниками 13  ̂ 14.
На передньому лонжерон передых нвкрил  ̂ на задньому лонжерон задых швкрил 

установлен елементи фксацп крила в крейсерському польот з фксаторами 15, 16, 17, 18 
розмщеними по бортам фюзеляжу.

Фксатори 15, 16 вщвертають вщсмоктування передых ывкрил  ̂ Тх дивергенцю Фксатори 
17, 18 у крейсерському польот розвантажують несуче крило вщ згинаючого моменту Мизг 
(Передають його на фюзеляж).
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Пщ верхшм швкрилом (крейсерська конф^ура^я) у борт виконано вир1з 19 для розмщення 
вщаку 20 пщ ракету-носш 21 з̂ супутником 22. Вщак закриваеться двома стулками 23. По 
довжиш вщаку в шпангоутах фюзеляжу (8, 9 та ш.) виконаш шдковопод^бш вир^зи 24 з 
паралельними сторонами 25, на яких виконаш направляюч1 та мехашзми кртлення та скидання 
РН (не показано). Таким чином навантаження вщ РН може р1вном1рно розподшятись по 
шпангоутах ЛН.

Для пщсилення фюзеляжу в площиш симетри ЛН вщ пов^трозб^рник^в двигушв до середини 
фюзеляжу розмщена вертикальна слнка 26, яка одночасно е слнкою паливних вщашв.

На зльол ЛН мае конф^урацш "бтлан''. В цш конф^ураци вш швидко зл^ае та набувае 
необхщну висоту. Полм вш переходить в горизонтальний пол^, приймае крейсерську 
конф^урацш на швидкосл 0,6 М I надал1 збтьшуе швидкють та висоту до крейсерських.

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

Сьогодш у СНД е в наявносл запас ракет, я к можуть виводити на навколоземну орб^у 
вантаж порядку 2 -х тонн. А зараз необхщш у першу чергу аерокосм1чш системи для виведення 
на орб^у вантажу вагою на порядок менше, а саме 200-300 кг.

Розроблена система для запуску ракети з ШСЗ з1 швидксного ЛН, не дивлячись на велику 
вагу (80 т) I крейсерськ швидкосл 3...3,3 М ноая, може бути використана 1з зл^них смуг 
вщносно невелико! довжини.

Слщ вщмггити, що наприклад площина мщел1вого перер^зу самого швидкюного у с в т  
винищувача М1Г-25 на третину бтьша, шж у розробленого ЛА.

Под^бний АКК може бути особливо цкавим для таких густонаселених кра!н, як Iнд^я та 
Китай.

З невеликого аеродрому ЛА з ракетою-ноаем на борту зл^ае, бере курс на швдень до 
екватору (або на швденний схщ), невдовж летить над океаном I в потр1бнш точц акватори 
виконуе запуск ракети на схщ (екватор^альна орб^а) або на шшу необхщну орб^у в шшш точц 
акватори, не пщвергаючи при цьому небезпец жител1в густозаселених територш.

При злггнш ваз1 ЛН Сзл^н=78 т з ракетою-ноаем вагою 11 т рад1ус дм його на понадзвуковш 
швидкосл - 3000 км. На цьому рад1уа дм вш може на висол 16-18 км роз^натися до швидкосл 
3,3 М та, набираючи висоту, наблизитися до свое! динам^чноТ стел1 та скинути ракету-носш на 
висол 30-33 км. А дал^ з креном на шший б к  вш розвертаеться в шшу сторону. Момент крену 
парируеться елеронами I кермами оперення, а полм перекачкою палива у поперечному 
напрямку. А двоступенева ракета виводе вантаж 200 кг на висоту 200 км (на екватор1альну 
орб^у).

У вщомих розроблених АКК з1 швидкюним л^аком-ноаем фюзеляж мае дуже щтьну 
компоновку. В середнш його частиш розмщеш вщаки шаа, паливо, шше обладнання. Тому 
вмонтувати в тонкий мщель фюзеляжу Л.Н. крупний вщак для розмщення ракети-ноая в 
цшому - проблематично. По центру ваги ЛН розмщуеться також РН.

Такт компоновц особливо заважають основш стшки шаа, що прибираються у тонкий 
фюзеляж, достатньо близько вщ центру ваги ЛН. В розробленому техшчному ршенш переваги 
наступш:

1. Низьк зл^тно-посадков^ швидкосл ЛН.
2. Висок максимальш швидкосл (3-3,3 М) для розгону перед скиданням I бтьша висота 

скидання ракети-ноая.
3. Розширення географи застосування АКК по територи Земл^ (не в кожнш краТш е 

аеродроми з ЗПС довжиною 4 км, але в с в т  багато аеродром1в з̂  смугами 2-2,5 км).

ФОРМУЛА КОРИСНО1 МОДЕЛ1

Авщшний косм^чний комплекс, що включае ракету-носш з супутником, розмщену на л^аку-носп, 
що мютить вщак для розмщення ракети-ноая з мехашзмами и скидання, верхш та нижш 
цтьноповоротш крила з вщ'емною стр^лопод^бн^стю, шаа з носовим колесом, двигуни, 
заквадрачений у середнш частит фюзеляж з1 шпангоутами, який в ^^зн я е ть с я  тим, що в 
шпангоутах з1 сторони верхнього швкрила в б к в середнш частиш фюзеляжу виконаш 
пщковопод1бш вир^зи, з паралельними сторонами, причому на нижнш сторон цих вир1з1в 
виконаш напрямн з мехашзмами скидання ракети-ноая.
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