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LIU JIANYAN (刘建言)，AI JUNQIANG (艾俊强)，WANG JIAN (王健)
RECENT DEVELOPMENTS AND NEW TECHNOLOGIES OF THE ANTISTEALTH EARLY WARNING RADAR
AVIC the First Aircraft Institute , Xi’an，Shannxi
Abstract: The early warning radar (EWR) has been one of the basic equipments of air defense both
on the battlefield and the national territory. The appearance of the stealth aircraft forces the modern
EWR to enhance its anti-stealth ability. First the anti-stealth key technology of the modern EWR is
listed in terms of the radar’s working frequency, the target’s polarization information and nonbackscattering characteristics. Then typical EWRs are classified and clarified according to different
radar systems. To predict the possible trends of the future EWR, characteristics and challenges of new
technologies are summarized, which are Multiple Input Multiple Output, Low Probability of
Interception, Terahertz Ultra Wide Band, Microwave Optics Phased Array, the Third Generation of
Semiconductor and Network Optimization based on Mathematical Models, and open issues for future
research on EWR are pointed out. All of these are supposed to provide some help and reference for
designers of the anti-stealth EWR.
Key words: early warning radar; anti-stealth; active phased array; passive
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ZHENKAI FAN
ACLS RESEARCH BASED ON DODAF FOR CARRIER-BORNE
AIRCRAFT
AVIC The First Aircraft Institute, Xi’an, China, fanzhenkai@yeah.net

Abstract：
Automatic landing system (ACLS) is the world's most advanced landing technology,
it is of great significance to improve aircraft carrier battle capability. The development
of aircraft carrier and its related technology has an important role in marine safety, and
carrier-borne aircraft is an important part of the combat power of aircraft carrier, the
development of carrier-borne aircraft take-off and landing technology to become urgent
research and Perfect subject. Automatic landing is the carrier-borne aircraft in the
landing stage, the aircraft into the ship-based precision tracking radar intercept window,
the aircraft landing error information measured directly with the airborne flight control
system to complete the carrier-borne aircraft automatic landing guide, no pilots need to
operate manually[1]. In order to carry out better architecture modeling and demand
capture for fully ACLS, we introduce the DoDAF method, which is a standardized
architecture description method. It can analyze the complex system by using the method
of view construction from multiple angles. And then sort out the system needs to help
us better carry out the top design work.
According to the US F-18 ACLS design requirements[2], a complete automatic
landing process includes Marshal waiting stage, approach stage, landing stage. At the
Marshal Waiting phase, the aircraft relied on the tacan or airborne surgeon to wait along
the Marshal route, where the flight altitude was 6,000 feet and the flight speed was
about 250 knots. Into the approach stage, this time the aircraft from the aircraft carrier
21 nautical miles, the aircraft to open the instrument landing system(ILS). Pilot began to
guide the system according to the guidance system, the decline of information to guide
the landing. When the aircraft is 10 nautical miles from the aircraft carrier, the aircraft is
14
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equipped with a landing-type (landing gear, flaps, tail hooks, etc.) and starts at a height
of 1,200 feet. When the distance from the aircraft carrier 3.5-5 nautical miles, the
aircraft was carrier-borne tracking radar lock, then the aircraft speed of about 130, into
the ACLS stage. In the ACLS stage, the aircraft is coupled with the flight control
system and the flight control system according to the aircraft carrier calculation, the
automatic attitude adjustment is completed by the airborne flight control system[3].
The basic principles of ACLS widely used in US carrier aircraft are shown as
below. The tracking radar on the aircraft carrier detects the actual position of the carrier
aircraft relative to the aircraft carrier, and measures the movement of the aircraft carrier
deck by the deck motion sensor, and then calculates the ideal landing position of the
carrier-borne aircraft. The ideal position and actual position of the carrier instructs the
computer to compare the error signal, according to the error signal through the guidance
control law to calculate the carrier-borne aircraft control instructions, and then sent by
the ship data link to the carrier-borne aircraft.
The shipboard data link airborne terminal sends the guidance law information to
the automatic flight control computer through the coupler. The automatic flight control
computer according to the guidance information, manipulates the aircraft to eliminate
the error, and puts the ship in the predetermined position.
DoDAF from the initial Zachman framework proposed 6×6 matrix began to
gradually develop into C4ISR framework, in 2004 officially released DoDAF1.0
version, has been promulgated to version 2.0[5]. It is a normative description of C4ISR,
has gradually become a standardized US description of the structure of the system. The
multi-angle architecture model analysis of complex systems is carried out by view
analysis method, and the complex system requirements can be effectively captured. At
the same time, as a system design assistant tool, it can effectively guide the prevention
of missing points in the design process. Small design risk. The latest version includes 8
views, such as all view(AV), operational view (OV), system view (SV), and 52 models,
which analyze the view through documents, matrices, tables, etc[4].
This paper focuses on the use of DoDAF-based method of ACLS for this typical
combat use case for view analysis. In the operational view construction, it focuses on
the activities of operational decomposition, organization relations, roles and system
nodes and their related correlations, and details the information that needs to be
completed by fully automated landing. In the system view construction, it focus on the
system function decomposition, describes the system, function, the relationship between
nodes, describes the system between the resource flow interaction, while mapping
system functions and operational activities. Through the above analysis, we have a clear
understanding of the architecture of the fully ACLS, which lays the foundation for the
follow-up system requirements and the establishment of the system capability catalog.
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Aerodynamic design is a multi-target problem, which is significant to aircrafts’
aerodynamic performance. It is not only a problem about aerodynamics, but also about
structural mechanics and flight control system. Aircraft configurations design should
consider static aeroelasticity effect between aerodynamic loading and structural
deformation.
Jameson comes up with a control theory does well in solving multi-objective,
multi-constraint problems. The gradient calculation of the given cost function relatives
to the design variables, which makes it possible to minimize computational cost. It’s
clearly better than traditional gradient-based optimization design methods. The
aerodynamic optimization design problem of the complex aircraft configurations have
to deal with a large number of design variables. Jameson’s method performs well in
problems with a large number of design variables, it is convenient to solve such
problems.
At present, there are three kinds of major aerodynamic optimization design
method. Gradient based optimization algorithm is widely used in large parameter
problems. It includes steepest descent method, conjugate gradient method, Newton
method and SQP method. Gradient based optimization algorithm is only suitable for
solving local-optimization problems, and shows low robustness in dealing with noise
objective function. Direct search optimization algorithm and Meta-heuristic
optimization algorithm are suitable for medium parameter problems. Such as simplex
algorithm, pattern search algorithm, genetic algorithm, simulated annealing algorithm
and differential evolution algorithm. Gradient information and continuity of objective
fuction is non-essential, but it’s number of calculation is quite large. Meta-model based
algorithm is often used in small parameter problems. It has the abilty to search global
optimal value and filter noise in numerical calculation. However, the curse of
dimensionality need to be avoided.
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Comparison between traditional experiment method and computer simulation
experiment
Shape parameterization is the previous step of Aerodynamic optimization design.
Overall design parameters are fixed according to design requirement such as cruising
speed, plane parameter is fixed next. Shape parameter is optimized after several times of
iteration.
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Unique experience of implementation of the modern information technologies in the process
of creation of a new An-178 cargo aircraft.
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Обязательным условием успешной интеграции машиностроительных
предприятий в мировую промышленную индустрию является использование
современных информационных технологий для создания сложных технических
объектов.
Принятая концепция системы управления жизненным циклом сложных
технических объектов базируется на следующих положениях:
 единая версия программного обеспечения системы управления данными
(PLM), включая настройки и расширения;
 единая модель данных;
 единая система справочников и классификаторов;
 единая или совместимая программная платформа САD\CAM\CAE ;
 единый состав нормативно-технической документации,
 принятый порядок внесения изменений в модель данных;
 принятый порядок информационного обмена между участниками проектной
и производственной кооперации;
 определены процессы управления конфигурацией: составами изделия,
изменениями, требованиями;
 определены сквозные производственные процессы, затрагивающие двух и
более участников кооперации и т.д.
На основе данной концепции была разработана стратегия внедрения на ГП
АНТОНОВ программных продуктов Siemens PLM Software, которая предусматривает
совершенствование существующих процессов проектирования и технологической
подготовки производства на основе использования современных «безбумажных»
технологий проектирования. Основными
компонентами “безбумажной”
технологии проектирования является аннотированные электронные модели
деталей (ЭМД) и электронные модели сборочных единиц (ЭМСЕ) объекта
проектирования, которые содержит необходимую и достаточную информацию
(PMI- данные) для изготовления, осуществления сборки и контроля.
На первом этапе внедрение “безбумажных” технологий было необходимо
обеспечить: разработку комплексных технических решений по созданию и
сопровождению классификаторов стандартных и унифицированных деталей и
сборочных единиц, покупных комплектующих изделий (ПКИ), материалов;
разработать методологию геометрического моделирования компонентов
конструкции и систем; принять концептуальные решения по составу
и
представлению электронной конструкторской документации (ЭКД) в среде
CAD\CAM\CAE (NX) под управлением PLM (Teamcenter), что позволило бы
отказаться от использования традиционных чертежей и спецификаций в процессе
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проектирования и технологической подготовки производства опытных и
серийных образцов.
Причем, внедрение принятых технических решений необходимо было
обеспечить в предельно сжатые сроки параллельно с созданием нового
транспортного самолета Ан-178. В связи с этими обстоятельствами были
определены следующие первоочередные задачи:
 разработка и сопровождение электронной конструкторской документации
на базе аннотированных 3D моделей (без чертежей и спецификации) на
этапе рабочего проектирования;
 согласование и утверждение комплектов ЭКД в электронном виде
подразделениями и службами предприятия в процессе ее выпуска в среде
NX/Teamcenter;
 получение конфигурируемого состава конкретного изделия на основе
типовой конструкции самолета с учетом внесенных изменений и опционов в
среде NX/Teamcenter;
 обеспечение передачи ЭКД в существующие системы опытного
производства;
 решение задач конструкторской подготовки серийного производства (для
организации запуска ЭКД на филиале) в среде NX/Teamcenter;
 решение задачи технологической подготовки серийного производства (в
объеме маршрутных технологий филиала ) в среде NX/Teamcenter
(Manufacturing).
Процесс
внедрения
данных
технических
решений
происходил
последовательно-параллельно по мере продвижения проекта самолета: ОКБ —
технологические службы опытного производства — подразделения филиала
«Серийный завод «АНТОНОВ». В первую очередь консультанты Siemens PLM
Software подготовили группу преподавателей по базовому курсу NX\Teamcenter В
результате с помощью собственных преподавателей базовый инструментарий
NX\Teamcenter сегодня уже освоили более 2000 инженеров предприятия —
конструктора, прочнисты, технологи, рабочие, а также руководители структурных
подразделений.
На основе требований ЕСКД была создана методология разработки и
сопровождения электронных макетов объектов проектирования и их основных
компонентов, разработаны методы и средства создания и сопровождения
электронной конструкторской документации. На рис.1 представлен фрагмент
электронного макета самолета Ан-178.
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Рис.1. Фрагмент электронного макета самолета Ан-178.

Была решена задача формирования состава изделия на различных стадиях его
разработки, управление его конфигурацией, включая частные конфигурации («как
спроектировано», «как изготовлено» и т.п.). Отлажен выпуск различных
конструкторских и технологических электронных документов (моделей,
атрибутов, КД и пр.).
Освоение данных технологий в подразделениях предприятия начиналось с
освоения инструментария геометрического моделирования компонентов
конструкции и систем, но по мере его освоения появилась потребность в
использовании инструментария NX CAE для решения задач инженерного
анализа.
Под управлением Teamcenter созданы и сопровождаются справочники
материалов, стандартных, унифицированных и покупных комплектующих
изделий, организовано интегрированное хранилище конструкторских данных.
Стало возможным использование в среде Teamcenter данных, импортированных
из «внешних» БД.
Ускорились процессы согласования и утверждения конструкторских и
технологических документов. Подразделения опытного производства получили
возможность оперативно получать утвержденную в среде Teamcenter
электронную конструкторскую документацию.
Для обеспечения конструкторской подготовки серийного производства
самолета Ан-178 используется также инструментарий NX/Teamcenter. Решение
задач первой очереди технологической подготовки серийного производства
осуществляется с использование функционала Teamcenter (Manufacturing).
Уже сегодня внедрение отдельных компонентов системы управления
жизненным циклом самолета Ан-178 позволяет снизить затраты на реализацию
программы, значительно сократить сроки и повысить качество проектирования и
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изготовления отдельных компонентов и самолета в целом. Идет проработка
подходов для создания эксплуатационной документации на основе электронного
проекта самолета Ан-178
в среде NX/Teamcenter,
а также изучаются
функциональные возможности системы послепродажного обслуживания, что
призвано повысить его конкурентоспособность.
Главный результат внедрения новейших технических решений Siemens PLM
Software — новый транспортный самолет Ан-178 был создан в рекордно короткие
сроки в сотрудничестве с компаниями-партнерами из 15 стран.
Достигнуто сокращение в 1,5-2 раза реальных сроков проектирования
компонентов конструкции и систем самолёта Ан-178 (с учётом того, что
специалисты работали в данной среде впервые, и не в совершенстве владели
инструментарием NX/Teamcenter).
Ключевым фактором успеха стал высокий профессиональный уровень
консультантов Siemens и специалистов ГП Антонов, которые смогли в условиях
действующей НТД в полной мере реализовать потенциальные возможности
программного обеспечения Siemens PLM Software.
1.

2.
3.
4.
5.
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РОЗРАХУНОК НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ
БАГАТОШАРОВИХ КОМПОЗИТНИХ ОБОЛОНОК ПІД ДІЄЮ
ЗОВНІШНЬОГО ЗМІННОГО НАВАНТАЖЕННЯ
Національний технічний університет України «Київський політехнічнний інститут»,Київ,
Україна, mgs@ukr.net
Рассматривается решение задачи о
напряженно-деформированном состоянии
тонкостенной многослойной цилиндрической оболочки из композитного материала под
21

СЕКЦІЯ «АВІА- ТА РАКЕТОБУДУВАННЯ»
действием переменной внешней загрузки. Рассматривается НДС многослойных анизотропных
оболочек из углепластика ВНМ-4 и металлической оболочки с АМг-6.
Ключевые слова: напряженно-деформированное состояние, многослойные композитные
оболочки.
Розглядається розв'язання задачі про напружено-деформований стан тонкостінної
багатошарової циліндричної оболонки з композитного матеріалу під дією змінного зовнішнього
навантаження. Розглядається НДС багатошарових анізотропних оболонок з вуглепластика
ВНМ-4 та металевої оболонки з АМг-6.
Ключові слова: напружено-деформований стан, багатошарові композитні оболонки
The solution of the stress-strain state problem of the multilayer thin-walled cylindrical shell from
the composite material being under the action of variable external load is considered. The stress state
of multilayer anisotropic shells of carbon fiber VNM-4 and the metal shell of AMG-6 were
investigated.
Keywords: stress-strain state, multi-layer composite shell.

Вступ
Багатошарові оболонки, виготовлені з високоміцних композиційних матеріалів
з різним укладанням шарів широко застосовуються в авіаційній і космічній
техніці останнім часом. Для гарантування безпеки експлуатації такої техніки в
різних умовах необхідно враховувати вплив змінного навантаження на міцність та
надійність конструкцій літальних апаратів.
Постановка і розв’язання задачі
В якості вихідних рівнянь для розрахунку параметрів напруженодеформованого стану (НДС) багатошарової композитної оболонки під дією
зовнішнього змінного навантаження приймаються тривимірні рівняння руху,
співвідношення Коші для деформацій і закон Гука, які отримані з відомих
нелінійних рівнянь [1] для багатошарової ортотропної оболонки з довільною
структурою шарів, у припущенні, що деформації {  } є лінійними функціями
переміщень.
Для розв'язання системи рівнянь застосовується метод дискретної
ортогоналізації [2], який дозволяє автоматично відповідати умовам ідеального
контакту шарів.
З вихідної системи рівнянь отримуємо лінеаризовану систему рівнянь, що
розв'язується відносно шести функцій параметрів НДС - складових напружень і
переміщень по радіальній координаті {  ir }, { uir }.
Компоненти навантажень, які діють на оболонку і функції параметрів
напружено-деформованого стану, згідно [3], розкладаються в подвійні
тригонометричні ряди по поздовжній і радіальній координатам, а похідні за часом
- в кінцеві різниці.
Після підстановки результатів розкладання в вихідну систему рівнянь для
розрахунку повного НДС багатошарових оболонок, маємо систему звичайних
диференціальних рівнянь. Здійснюємо інтегрування отриманої системи рівнянь з
ij
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використанням методу дискретної ортогоналізації, який дозволяє автоматично
задовольняти умовам ідеального механічного контакту шарів, а також,
підсумуємо тригонометричні ряди розкладання напружень {  } і отримуємо
розв'язання задачі про тривимірний НДС багатошарової оболонки з високим
ступенем точності.
За допомогою запропонованої моделі були розраховані НДС багатошарових
анізотропних оболонок з вуглепластика ВНМ-4 з наступними розмірними
співвідношеннями: Н/R=0.25, 0.5, 0.75, h1=0.02R, h2-0.03R, h3=0.1R (де Н,R —
довжина та радіус оболонки, h1,h2,h3, —товщини слоїв та заповнювача).
Для порівняння розраховано НДС для металевої оболонки з АМг-6 [4], яка має
такі ж самі геометричні розміри і розподіл зовнішнього навантаження.
Висновки
При порівнянні результатів виявлено загальну схожість картини розподілу
напружень в композитних та металевих оболонках, проте напруження в
композитній оболонці в 3-3,5 рази менше, ніж в металевій, що обумовлює
перевагу у використанні композитних матеріалів для несучих конструкцій
ракетно-космічної техніки.
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Дана робота присвячена аеродинамічній схемі «тандем», що згідно аналізу аналогів набула
розповсюдження серед безпілотних літальних апаратів (БпЛА), при чому її поширення
прискорюється, а різноманіття конструктивних рішень свідчить про недостатній рівень
оптимізації подібних компоновок. В попередній роботі було вивчено вплив на аеродинамічні
характеристики таких факторів як вибір профілю та кута деградації. В представленому
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дослідженні розглянуто вплив кута поперечного V на максимальну аеродинамічну якість,
максимальні несучі властивості та поздовжню стійкість ЛА.
Ключові слова: безпілотний літальний апарат, схема «тандем», аеродинамічні
характеристики, поздовжня стійкість, оптимізація геометричних параметрів.
Данная работа посвящена аэродинамической схеме «тандем», которая согласно анализу
аналогов получила распространение среди беспилотных летательных аппаратов (БпЛА),
причем ее распространение ускоряется, а разнообразие конструктивных решений
свидетельствует о недостаточном уровне оптимизации подобных компоновок. В предыдущей
работе было изучено влияние на аэродинамические характеристики такие факторов как
выбор профиля и угла деградации. В настоящем исследовании рассмотрено влияние угла
поперечного V переднего и заднего крыла на максимальное аэродинамическое качество,
максимальные несущие свойства и продольную устойчивость ЛА.
Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, схема «тандем», аэродинамические
характеристики, продольная устойчивость, оптимизация геометрических параметров.
This work is devoted to tandem-scheme aerodynamic configuration, which according to the
analogues analysis has spread among unmanned aerial vehicles (UAVs), and its expansion is
accelerating. Meanwhile variety of design solutions suggests insufficient optimization of such
arrangements. In previous work we studied the effect of airfoil and degradation angle on the
aerodynamic characteristics. In present research the effect of forward and rear wings dihedral angles
on maximal lift-drag ratio, maximal lift coefficient and longitudinal stability of UAV is considered.
Keywords: UAV, tandem-scheme, aerodynamic characteristics, longitudinal stability, geometrical
parameters optimization.

Постановка задачі.. З розвитком мініатюрних БпЛА на початку ХХ століття
збільшується поширеність серед них аеродинамічної схеми «тандем», яка
дозволяє зменшити габарити (розмах крила) та забезпечити стійкість навіть при
виході на закритичні кути атаки. Серед різноманітних аналогів слід зазначити:
«Draganfly Tango» [1], «Switchblade» [2], «Coyote» [3], «Piranha» [4], «Поиск-2»
[5], «Інспектор-1», «Пчелка» [6],«Vector Hawk» [7], «Trident» [8], «The Pterosaur»
(2016) [9] (рис. 1). Окрім того, з’являються малі літаки схеми «тандем»,
наприклад, «Eraole» (2016) [10].

Рис. 1. БпЛА «Vector Hawk», «Trident», «The Pterosaur».

При цьому у відкритих джерелах немає матеріалів про оптимізацію геометрії
схеми «тандем» за критерієм максимальної аеродинамічної якості або
максимальної дальності польоту. Однак аналітично прогнозовано [11], а
експериментально доведено [12] можливість значного виграшу в аеродинамічній
якості при використанні кутів поперечного V переднього та заднього крил.
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Метою є дослідження залежності аеродинамічної якості ЛА схеми «тандем»
від співвідношення розмахів крил та кутів поперечного V шляхом проведення
повного факторного експерименту
Метод дослідження. Для дослідження значної кількості компоновок
недоцільно використовувати складні методи експериментальної аеродинаміки або
розв’язання рівнянь Нав'є-Стокса. В якості метода дослідження обрано
аналітично-розрахунковий метод, апробований на результатах експерименту в
аеродинамічній трубі [13]. Метод дозволяє визначати залежності коефіцієнтів
підіймальної сили, сили опору, моментних характеристик від кутів атаки і
ковзання. При цьому на відміну від попередніх аналітичних методів враховуються
кути V-подібності обох крил, що суттєво впливають на інтерференцію несучих
поверхонь. Аеродинамічні характеристики фюзеляжу та вертикального оперення
взято з матеріалів трубних випробувань .
Для кожного розрахункового випадку підбиралась така центрівка, що
забезпечує прийнятний рівень ступеня поздовжньої статичної стійкості та
незначні балансувальні втрати в крейсерському режимі.
Об'єкт і програма дослідження. Профілі переднього і заднього крил SD8040,
встановлені
з
кутом
деградації
Така
геометрія
ψ=ψ2  ψ1  2 .
продемонструвала найвищу аеродинамічну якість і можливість балансування без
втрат в крейсерському режимі та стійкість на великих кутах атаки під час
попереднього дослідження [14]. Хорди крил обрано однаковими b1  b2  0,15 м ,
що при швидкості V  25 м / с відповідає числу Рейнольдса за хордою одного
крила Re  2,5 105 . Висота коробки крил h0  b1 і поздовжнє винесення lx  5b1
характерні за оглядом аналогів для ЛА схеми «тандем» з високою
аеродинамічною якістю. Розмах переднього крила постійний l1  10b1 , розмах
заднього змінний – l2  (0,9; 1,0; 1,1; 1,2)l1 . Геометричне кручення не
застосовувалось, так як недоцільно для малих БпЛА. Кути поперечного V
переднього та заднього крил обрані однаковими за модулем, але протилежного
знаку – це дозволяє зберегти поперечну стійкість ЛА – і змінювались від нуля до
значення, що відповідає максимальній аеродинамічній якості.
Результати дослідження. При появі додатного кута V-подібності переднього
крила ( ψ1  0 ) та від’ємного – у заднього крила ( ψ2  0 ) кінцеві вихори
віддаляються, негативна інтерференція крил (скіс потоку на задньому крилі та
опір взаємоіндукції) знижується, максимальна аеродинамічна якість K max зростає
та досягає максимуму в загальному випадку при ψ1  20 і ψ2  20 . Залежність
K max від співвідношень l2 / l1 та ψ1  ψ2 показана рис. 2. При цьому фокус
компоновки зміщується назад, адже заднє крило стає більш несучим, і шляхом
підбору центрівки можливе досягнення незмінного ступеня поздовжньої
статичної стійкості mCy
z  0,24 . Однак недоліком є збільшення балансувальних
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втрат в крейсерському режимі та зниження максимального коефіцієнта
підіймальної сили с y max , що призводить до збільшення мінімальної швидкості та
звуження діапазону швидкостей польоту ЛА. Так як при ψ1  15 і ψ2  1 5
зростання K max вимірюється сотими долями одиниці, а зниження с y max на 0,05 не
можна вважати несуттєвим, то доцільно обрати параметри з меншими за модулем
кутами поперечного V: ψ1  15 і ψ2  15 . При цьому можливе збільшення
аеродинамічної якості на Kmax  0,5 .

Рис. 2. Залежність максимальної аеродинамічної якості від геометричних параметрів.

Висновки. В результаті повного факторного експерименту визначено
геометричні параметри ЛА схеми «тандем», що забезпечують максимальне
значення аеродинамічної якості при збереженні поздовжньої стійкості.
Зроблено висновок про необхідність врахування балансувальних втрат при
визначенні аеродинамічної якості ЛА схеми «тандем».
Перспективним розвитком даного дослідження може бути проведення оцінок з
урахуванням впливу тягнучого повітряного гвинта або кінцевих аеродинамічних
поверхонь.
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БОРИСОВ В.В.
ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
СИСТЕМ АНАЛИЗА ПРОЧНОСТИ КОНСТРУКЦИЙ СЛОЖНЫХ
ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
Национальный технический университет Украины «Киевский
политехнический институт», Киев, Украина, fidel_1965@rambler.ru
Розглянуто проблеми автоматизації процесу формування структур скінченно-елементних
моделей конструкцій складних технічних об'єктів. Виконано порівняльний аналіз
функціональних можливостей основних сучасних систем керування проектними даними.
Показано, що інформаційні технології, які в них використовані, не забезпечують потреб
сучасних CAE-комплексів. В якості вирішення проблеми запропонована об'єктно-орієнтована
інформаційна технологія, яка заснована на новій системі адресації даних.
Ключові слова: автоматизація, складний технічний об΄ект, об΄єктно-орієнована
технологія, система адресації даних.
Рассмотрены проблемы автоматизации процесса формирования структур конечноэлементных моделей конструкций сложных технических объектов. Выполнен сравнительный
анализ функциональных возможностей основных современных систем управления проектными
данными. Показано, что используемые в них информационные технологии не обеспечивают
потребностей современных CAE-комплексов. В качестве решения проблемы предложена
объектно-ориентированная информационная технология, основанная на новой системе
адресации данных.
Клевые слова: автоматизация, сложный технический объект, объектно-ориентированная
технология, система адресации данных.
The problems of automation of the process of build of the structures of finite element models of
complex technical objects structures are considered. A comparative analysis of the functional
capabilities of the main modern project data management systems is performed. It is shown that the
information technologies used in them do not provide for the needs of modern CAE-complexes. As
solution to the problem, an object-oriented information technology based on a new data addressing
system was proposed.
Keywords: automation, complex technical object, object-oriented information technology, data
addressing system.

Введение. Одной из важнейших задач, решаемых на стадии технического
проектирования (ТП), является оптимизация статической прочности кессона
крыла, в процессе которой могут меняться упругие свойства деталей, их
номенклатура, взаимное расположение и характер связей. Главной особенностью
синтеза конечно-элементной модели (КЭМ) конструкции сложного технического
объекта (СТО) является необходимость согласования структур соединяемых КЭМ
фрагментов конструкции, связанная с обменом данными между соединяемыми
моделями. В условиях автоматизированного проектирования такой обмен
данными может быть реализован только с помощью алгоритмов, связанных
конкретными
типами
структур
данных,
учитывающих
особенности
функционирования моделируемых конструкций. В настоящем докладе описана
объектно-ориентированная информационная технология (ИТ), позволяющая, с
помощью специализированных алгоритмов, автоматизировать процесс
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управления обменом данными при формировании структур КЭМ конструкций
СТО. Предложена новая система адресации в базе данных (БД) проекта СТО.
Анализ проблемы. Главной проблемой автоматизации синтеза структуры
КЭМ конструкции СТО является то, что БД КЭМ представляет собой сетевую
структуру, в которой, в отличие от древовидной структуры, процесс установления
связей между объектами не привязан к процедуре создания объекта. То есть, в
большинстве случаев, связи в БД проекта СТО устанавливаются между уже
существующими объектами, что предполагает организацию процедур поиска
объекта, с которым устанавливается связь.
Для решения задачи проектирования СТО в современных CAD-системах
широко применяется принцип декомпозиции, предполагающий разделение общей
задачи разработки конструкции СТО на отдельные частные подзадачи. В
результате процесс решения общей задачи проектирования преобразуется в
процесс параллельного решения частных задач проектирования элементов
конструкции СТО. Уменьшение времени проектирования достигается за счет
сокращения размерностей N массивов данных x1, x2 ,...xN 1, xN , описывающих
разрабатываемые конструкции, поскольку общее время проектирования на
каждом уровне декомпозиции определяется временем решения наиболее
трудоемкой из задач: T  ti max . При этом размерность N массива данных модели
влияет на размерность M массива исходных данных s1, s2 ,...sM 1, sM , на основании
которых формируется массив x1, x2 ,...xN 1, xN . Увеличение количества уровней
декомпозиции уменьшает размерности N и M, а, соответственно, и общее время
проектирования, поскольку в CAD-системах используются древовидные
структуры данных, каждая из которых представляет собой "дерево
спецификаций", для которого установление связей между объектами происходит
автоматически, в процессе создания новых объектов, с использованием единого
алгоритма.
При "ручном" управлении сетевой структурой данных КЭМ уменьшение
размерности N и M векторов данных моделей элементов конструкции СТО и
исходных данных не приводит к снижению трудоемкости задачи проектирования.
Это связано с тем, что с увеличение количества объектов в сетевой структуре
данных приводит к увеличению количества связей между ними. Следует также
учитывать, что максимальное количество связей при двухстороннем обмене
данными в древовидной структуре составляет 2(n-1), т.е. примерно
пропорционально количеству объектов n, а максимальное количество связей в
сетевой структуре данных составляет n(n-1), т.е. примерно пропорционально
квадрату количества объектов. При этом, в отличие от древовидной структуры
данных CAD-системы, количество алгоритмов установления связей и форматов
обмена данными в БД КЭМ СТО произвольно и зависит от количества типов
объектов. В результате одновременно с уменьшением размерностей векторов
данных N и M увеличивается трудоемкость процедуры установления связей
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между объектами, а также количество массивов форматов  f1, f 2 ,... f K 1, f K , через
которые осуществляется обмен данными. Соответственно, трудоемкость процесса
формирования каждой локальной КЭМ элемента конструкции увеличивается за
счет дополнительных операций, связанных с поиском объектов, а также
описанием и согласованием форматов обмена данными между ними. Данная
проблема может быть решена только путем автоматизации поиска объектов и
уменьшением количества форматов обмена данными. Причем все форматы
обмена данными должны согласовываться в процессе разработки алгоритмов
обмена данными.
Постановка задачи. Таким образом, для решения задачи автоматизации
управления данными в процессе синтеза КЭМ СТО необходимо обеспечить
возможность использования большого количества специализированных
алгоритмов взаимного поиска объектов, поддерживающих оптимальные форматы
обмена данными. Решение этой проблемы возможно только с помощью ИТ,
обеспечивающей поддержку следующих функций:
 поддержка прямого обмена данными между проектными моделями, без
участия пользователей информационной системы;
 возможность межмодельного обмена данными любого формата;
 поддержка индивидуального пользовательского интерфейса для каждого
класса КЭМ;
 возможность использования любого необходимого количества классов
моделей, с возможностью определения новых классов КЭМ
непосредственно в процессе формирования КЭМ кессона крыла;
 поддержка функций управления данными, блокирующих внесение
изменений в КЭМ после процедуры их "утверждения".
Кроме того, выбираемая ИТ должна обеспечивать реализацию алгоритмов
синтеза структур моделей на всех уровнях декомпозиции КЭМ СТО.
Для объединения локальных КЭМ в общую модель (синтеза структуры КЭМ)
требуется информация об узлах, подлежащих объединению. Без участия
пользователей такая информация может быть получена только путем обмена
данными с помощью алгоритмов, связанных конкретными типами структур
данных, учитывающих особенности функционирования моделируемых
конструкций, что предполагает высокую степень специализации программного
обеспечения (ПО). В результате количество вариантов программ, необходимых
для синтеза КЭМ кессона крыла, становится сопоставимым с количеством
моделей в БД конечно-элементного анализа.
Анализ существующих ИТ. Характерной особенностью современных ИТ,
использующих файловые системы, является логическое разделение данных и
алгоритмов: данные хранятся в файлах, а алгоритмы в ПО. Связь между
алгоритмами и данными в таких системах устанавливается непосредственно в
процессе решения задачи, что приводит к увеличению вероятности
возникновения ошибок решения проектных задач [1,2]. Кроме того, возникает
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проблема длительности поиска нужных программ, так как в большинстве ИТ
программные модули не входят в структуру БД, а значит, находятся вне зоны
обслуживания СУБД.
Выбор алгоритмов решения проектных задач является частью процесса
проектирования, поскольку проектные задачи относятся к классу обратных задач.
По этой причине перечень используемых алгоритмов не может быть определен
заранее. В результате возникает необходимость выбора и подключения
алгоритмов непосредственно в процессе решения задачи (динамического
подключения алгоритмов), которая не может быть решена средствами
современных операционных систем, поскольку в них связи между данными
(моделями) и ПО устанавливаются системными администраторами в процессе
регистрации ПО в системе, вне процесса проектирования [3
Структура ПО большинства PDMсистем включает в себя ядро и сервисные
программы, например визуализаторы. Кроме того, предусматривается
подключение прикладного ПО, например модулей, предназначенных для
построения проектных моделей (рис. 1).

Рис. 1. Структура программного обеспечения PDMсистемы.

Ядро обеспечивает поддержку логической структуры данных, управление
доступом к данным в условиях многопользовательской среды, управление
сервисными и прикладными программами и т.д. Все ПО PDMсистемы
реализовано в виде стандартных программных файлов и не входит в логическую
структуру данных проекта. Наращивание функциональных возможностей
PDMсистемы возможно двумя способами: путем модернизации ядра или путем
подключения дополнительных программ. Такая ИТ не обеспечивает
динамического подключения алгоритмов анализа и обработки данных. Поэтому
перечень
функций
PDMсистемы
ограничивается
функциональными
возможностями ее ядра, сервисного ПО и предварительно подключенных
прикладных программ. С точки зрения теории БД, структуры данных
PDMсистем представляют собой упорядоченные "деревья" [4], в которых детали
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(parts) выполняют функции "листьев", а сборки (assemblies) – функции
внутренних узлов. Такая структура данных не обеспечивает необходимого
взаимодействия между локальными моделями в процессе синтеза КЭМ СТО.
Поэтому современные CAE-комплексы не имеют в своем составе PDMсистем.
Реляционные модели данных не допускают естественного представления
данных со сложной структурой, например КЭМ, поскольку в них возможно
моделирование лишь с помощью плоских отношений (таблиц). Все отношения
принадлежат одному уровню, многие значимые связи между данными либо
теряются, либо их поддержку приходится осуществлять в рамках конкретного
прикладного ПО. Кроме того, реляционная модель данных предполагает сложную
технологию поиска данных по "сцепленным" ключам (рис. 2), при которой велика
вероятность ошибок поиска данных, связанных с неправильным описанием
атрибутов моделей.

Рис. 2. Схема определения исполнительного адреса в реляционной БД.

Единственным типом современных СУБД, в которых реализован принцип
специализации алгоритмов, являются объектные СУБД (ОСУБД). ОСУБД
обеспечивают оптимальное решение задач управления проектными данными,
поскольку объекты можно хранить и использовать непосредственно, не
раскладывая их по таблицам [5]. Кроме того, типы данных определяются
разработчиком и не ограничены набором предопределенных типов. Данные и
методы объектов помещаются в хранилище как единое целое, чем, в частности,
обеспечивается инкапсуляция. В результате, появляется возможность решить две
проблемы обмена данными между КЭМ: обмен данными произвольного формата,
определяемого требованиями ПО, и обеспечение временного хранения
передаваемых данных без усложнения общей схемы данных. В то же время
объекты, хранящиеся в исследованных объектных БД, а значит и хранящиеся в
них модели, сами по себе не активны, поскольку их методы могут быть
активизированы только в оперативной памяти прикладных программ (рис. 3).
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Рис. 3. Типовая схема функционирования объектов в ОСУБД.

Решение проблемы непосредственного обмена данными между КЭМ.
Рассматривая объекты как части ПО, исследованные ОСУБД не обеспечивают
автоматического обмена данными между моделями, хранящимися в объектах, так
как невозможен прямой обмен данными между объектами, находящимися в
разных модулях ПО. Кроме этого структура объектных БД не содержит связей
между объектами. Связи между объектами описываются в исходных текстах ПО,
только в процессе программирования, что не позволяет решать задачу синтеза
КЭМ СТК. Для решения этих проблем была разработана ОСУБД "SPACE" [6]. В
отличие от исследованных ОСУБД, "SPACE" рассматривает объекты как
активные структурные элементы, функционирующие вне программных модулей.
При активизации объект загружается в оперативную память компьютера
самостоятельно. Это позволяет компилировать класс объекта как отдельный
программный код и вычислять исполнительные адреса структур данных на этапе
компиляции, что дало возможность разработать унифицированную процедуру
формирования объектов непосредственно в БД, без использования прикладных
программ. Все данные, необходимые для формирования объектов, определяются в
процессе компиляции классов и хранятся в специальной БД [6], откуда
считываются при формировании объектов. Формирование структуры БД классов,
описание исходного кода классов, а также их компиляция осуществляется с
помощью специального "генератора классов" Space Class Builder. В отличие от
традиционных ОСУБД, для генерации объектов "SPACE" используются ссылки
на классы, заданные в виде переменных: int ClassCode и int ClassBase. Это дает
возможность задавать класс объекта непосредственно в процессе его генерации.
Таким образом, ОСУБД "SPACE" обеспечивает возможность определения
классов КЭМ непосредственно в процессе синтеза моделей. Для ускорения
загрузки объектов в оперативную память (ОП) компьютера и оптимизации
межобъектного обмена данными разработчиком ОСУБД "SPACE" впервые
предложена и реализована система адресации в БД, основанная на использовании
внутриобъектных исполнительных адресов: Addr  Seg : Offset . Структура объекта
соответствует структуре исполнительного адреса и включает в себя сегмент
программных кодов "SPACE" ( Seg 0 ), а также один и более сегментов данных (
Seg1, Seg 2,..., SegN ) (рис. 4).
33

СЕКЦІЯ «АВІА- ТА РАКЕТОБУДУВАННЯ»

Рис. 4. Структура объекта, учитывающая предложенный принцип адресации.

Для оптимизации процедуры определения исполнительных адресов объектов
ОСУБД "SPACE" использует расширенный формат исполнительного адреса,
который, кроме номера сегмента и смещения, содержит номер Space и
индивидуальный код объекта в Space: Addr  Space : Obj : Seg : Offset . Такой формат
адреса в БД позволил решить проблему автоматического обмена данными между
КЭМ, без участия пользователей информационной системы. Для этого в ОСУБД
"SPACE" реализован особый метод обмена данными, названный "пересечением
объектов", в соответствии с которым два и более объекта могут ссылаться на одну
и ту же область памяти объектной БД. Для реализации этого метода в языке
"Space C" предусмотрены особые, "виртуальные", типы данных. В отличие от
обычных типов данных, виртуальные данные содержат ссылки на области памяти
в объектной БД "SPACE". При написании программных текстов виртуальные
типы используются так же, как обычные. В отличие от обычных указателей,
виртуальные данные могут ссылаться на данные в любом объекте любой БД
"SPACE". Поэтому при их инициализации используется расширенный формат
исполнительного адреса. Процесс инициализации осуществляется по следующей
типовой схеме (рис. 5).

Рис. 5. Схема инициализации виртуальных данных "SPACE".

Наряду с переменными и массивами, виртуальный тип может быть присвоен
структурам данных, что позволяет осуществлять обмен данными любой
сложности. При этом важно, чтобы формат виртуальных данных, совпадал с
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форматом данных, на которые они ссылаются. Алгоритм передачи данных от
одного объекта БД "SPACE" другому включает в себя следующие этапы:
 запись передаваемых данных в "общую структуру" передающего объекта;
 сохранение записанных данных в памяти БД;
 вызов объекта, в который передаются данные;
 чтение данных из "общей структуры".
Рассматривая проблему обмена данными, следует также учитывать высокую
степень специализации внутриобъектного ПО, что позволяет полностью
автоматизировать процесс выборки данных для передачи в другой объект. Таким
образом, с учетом вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что ОСУБД
"SPACE" обеспечивает автоматический межмодельный обмен данными в
процессе синтеза КЭМ кессона крыла СТК, без участия пользователей
информационной системы.
Выводы. На основании проведенного анализа функциональных возможностей
ОСУБД "SPACE" можно сделать следующие выводы:
1. Предложенная ИТ обеспечивает автоматический обмен данными между
КЭМ, без участия пользователей информационной системы.
2. Предложенная ИТ обеспечивает поддержку необходимого количества
форматов обмена данными между проектными моделями.
3. Предложенная ИТ обеспечивает автоматизацию процесса поиска объектов в
БД.
4. Предложенная ИТ обеспечивает необходимый набор функций управления
сетевой структурой данных КЭМ СТК.
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В даній доповіді охарактеризовано роль аеропружності при сучасних підходах створення
нового літального апарату. Розглянуто основні існуючі методи розрахунку ефектів
аепружності, вказано їх особливості застосування, переваги та недоліки. Також
запропоновано новий метод розрахунку, розкрита його суть, описано відмінності від існуючих
методів, переваги та недоліки і потенційні можливості застосування даного методу. Описана
основна ідея його програмної реалізації.
Ключові слова: Аеропружність; метод скінчених елементів; метод вузлової конденсації;
дивергенція крила; реверс елеронів.
В данном докладе охарактеризовано роль аэроупругости при современных подходах
создания нового летательного аппарата. Рассмотрено основные существующие методы
расчета эффектов аэроупругости, указанно их особенности применения, преимущества и
недостатки. Также предложено новый метод расчета, раскрыто его суть, описаны отличия
от существующих методов, преимущества и недостатки, а также потенциальные
возможности применения данного методу. Описана основная идея его программной
реализации.
Ключевые слова: Аэроупругость; метод конечных элементов; метод узловой конденсации;
дивергенция крыла; реверс элеронов.
In this report, describing the role of aeroelasticity in modern approaches to the development of the
new aircraft. The main existing methods for calculating the effects of aeroelasticity are considered,
and indicated their features, advantages and disadvantages. Proposing new calculation method,
revealed its essence. Were described differences from existing methods, advantages and disadvantage,
as well as the potential application of this method. Finally was described the main idea of its software
implementation.
Keywords: Aeroelasticity; finite element method; method of nodal condensation; wing divergence;
aileron reverse.

Постановка проблеми. В наш час розвиток авіаційної техніки зумовив
виникнення багатьох нових наукових напрямків, серед яких особливе місце
займає аеропружність.
Аеропружність - це науковий напрямок, який вивчає процеси взаємодії
пружних агрегатів літального апарату при дії аеродинамічного і інерційногравітаційного навантаження. Поява даного наукового напрямку обумовлюється
збільшенням швидкостей польоту та відносних розмірів несучих поверхонь
літального апарату (ЛА), що викликає підвищену чутливість деформації агрегатів
ЛА до зміни аеродинамічного навантаження (швидкісного тиску). При цьому
виникають такі широковідомі негативні явища, як дивергенція, реверс органів
керування, а також флатер [1]. Тому при проектуванні ЛА, який повинен
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відповідати сучасним нормативним вимогам авіаційної безпеки, потрібно
враховувати можливість виникнення вище вказаних явищ, які зменшують
безпечність експлуатації ЛА. Також важливу роль відіграє характер розподілу
аеродинамічного навантаження по розмаху крила. Від нього залежать величини
внутрішніх силових факторів, які діють в поперечних перерізах конструктивних
елементів крила. Так як сучасні концепції проектування керуються тенденцією
зменшення конструктивної маси ЛА для підвищення конкурентоспроможності на
ринку авіаційного транспорту і, як наслідок, покращення якості надання
авіаційних послуг, то це вимагає створення конструкції ЛА з оптимальним
співвідношенням масових і жорсткісних характеристик.
Аналіз останіх досягнень. Після аналізу літератури було визначено, що
сьогодні для розрахунку ефектів аеропружності використовують високоточні
пакети скінченно-елементного аналізу. Суть їх застосування полягає у створенні
окремих моделей які характеризують пружні, аеродинамічні та масові властивості
ЛА (рис.1), з подальшим математичним описом їх взаємодії між собою. На
початкових етапах потрібно прораховувати багато варіантів конструкцій, тому
при застосуванні таких пакетів багато зусиль витрачається на побудову і
узгодження цих моделей між собою, що ускладнює вибір конструктивної
компоновки несучих поверхонь. Також такий процес є важким для сприйняття
конструктором, гальмує процес проектування і ускладнює створення конструкції
з оптимальними характеристиками. Тому застосування методу скінчених
елементів більш доцільне на пізніх етапах проектування, коли необхідно
доопрацьовувати готову конструкцію.

Геометрична
модель

Пружна
модель

Масова
Аеродинамічна
модель
модель
Рис.1 Скінченно-елементні моделі ЛА при аналізі впливу аеропружності.
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Мета. На початкових етапах проектування раціональніше застосовувати більш
прості та ефективні методи розрахунку. Тому для аналізу явищ аеропружності
пропонується розробити новий розрахунковий метод, який базується на методі
вузлової конденсації (МВК) [2]. Суть методу полягає у представленні несучого
агрегату літака у вигляді розрахункової схеми, що складається з елементів, які
характеризують пружність, масу і аеродинамічні навантаження. Дані елементи
описуються відповідними параметрами у матричному вигляді. Аналіз
розрахункової схеми здійснюється шляхом її перетворення, виключаючи
проміжні вузли. Математично це здійснюється шляхом матричних операцій,
керуючись рекурентними формулами.
В класичному методі скінчених елементів конструкцію описує загальна
матриця жорсткості [3], розмір якої залежить від кількості дискретних елементів в
моделі, а результат розрахунку представляється в чисельному вигляді. На відміну
від класичного, в запропонованому методі розмір загальної матриці обмежується
розміром 6х6, тобто кількістю степенів вільності в трьохвимірному просторі, а від
кількості елементів залежить тільки число проведених матричних операцій. Це
дає можливість отримати результат у вигляді аналітичної залежності
експлуатаційних характеристик від конструктивних параметрів і відкриває нові
можливості при проведенні параметричних досліджень.
Висновки. Таким чином для ефективного аналізу впливу аеропружності на
початкових етапах створення ЛА та вибору оптимальних конструктивних
параметрів вимагається розробка окремого програмного комплексу для
моделювання і розрахунку поведінки складних пружних конструкцій під дією
аеродинамічного та інерційно-гравітаційного навантаження. Запропонований
метод розрахунку може лягти в основу алгоритму роботи такого програмного
комплексу, що додатково дасть можливість оптимізації конструктивних
параметрів ЛА у відповідності до заданих експлуатаційних вимог.
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Результати пошуку концептуальних рішень, оптимізація параметрів літальних апаратів,
розробки ДП «ДКБ АЗП», для ефективного виконання завдань в сільському та лісовому
господарствах, інших спеціальних завдань . Надаються концептуальні та інженерні рішення,
які забезпечують отримання високої вагової, аеродинамічної та цільової ефективності в
проектах літальних апаратів вагових категорій від 450кг. до 5690 кг і більше.
Ключові слова: авіація загального призначення, спеціальна авіація, методи проектування.
Пути поиска концептуальных решений, оптимизация параметров летательных аппаратов,
разработки ГП «ОКБ АОН», для эффективного выполнения задач в сельском и лесном
хозяйствах, других специальных задач. Предоставляются концептуальные и инженерные
решения, обеспечивающие получение высокой весовой, аэродинамической и целевой
эффективности в проектах летательных аппаратов весовых категорий от 450кг. до 5690 кг и
более.
Ключевые слова:
проектирования.
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Ways of searching for conceptual solutions, optimization of aircraft parameters, development of SE
"OKB AON", for effective performance of tasks in agriculture and forestry, other special tasks.
Conceptual and engineering solutions are provided to ensure high weight, aerodynamic and target
efficiency in projects of air vehicles for weight categories from 450 kg. Up to 5690 kg and more.
Key words: general aviation, special aviation, optimization of parameters, design methods.

Постановка проблеми.
Створення нової техніки в авіаційній промисловості, як і в інших галузях
високотехнологічного машинобудування, це процес створення проекту літака на
всіх стадіях проектування від концепції до виробництва, що пов'язане з обробкою
великої кількості вихідних даних в умовах необхідності задоволення
багатокреторіальних вимог і обмежень, серед яких при інших рівних умовах в
першу чергу виділяють забезпечення умов безпеки польоту і фінансової
привабливості проекту.
Ключовими інтегральними критеріями досконалості проекту літака при
виконанні цільової завдання є рівень аеродинамічної досконалості, вагова
досконалість, досконалість силової установки, літакового та бортового
обладнання. Добре відомі шляхи досягнення досконалості по кожному з
розглянутих критеріїв і методи їх досягнення. Для цього є напрямки
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проектування: аеродинамічне, вагове і т.п.(), але не в кожному проекті і не
кожний розробник досягає бажаної цілі – створення високоефективного виробу в
цілому.
Метою роботи є висвітлення основних результатів проектних досліджень ДП
«ДКБ АЗП» при створенні зразків авіаційної техніки авіації спеціального
призначення
Основна частина. В даній роботі викладено результати і аналіз проектних
досліджень авіаційної техніки на прикладі варіантів для виконання авіахімробіт:
Ринок авіахімробіт (АХР) в Україні складає 5-6 млн.га, що при хоча б
дворазовій обробці становить 1500- 1600 млн.грн.
На сьогоднішній день АХР виконуються здебільше застарілими,
відпрацювавшими свій ресурс літаками АН-2 та вертольотами МІ-2, а також
завезеними в Україну у вигляді запчастин іноземними, часто списаними,
літаками. Лише менше половини ринку АХР займають сертифіковані літальні
апарати, серед яких мотодельтаплани Т-2м СХ та легкі літаки «Бекас-32».
Крім того, статистика останніх років говорить, що при проведенні
авіахімробіт щорічно гине 3-8 пілотів. Це викликано, перш за все, зношеністю
старої авіатехніки і складністю польотів на малій висоті.
Державним підприємством «ДКБ авіації загального призначення»
розроблено і запропоновано авіатехніку нового покоління, яка по своїм
характеристикам оптимально відповідає сучасним технологічним вимогам
ведення сільського господарства.
Розглянуто три типи літальних апаратів по вантажопідйомність 250 кг., 650
– 1000 кг і 3000 кг корисного навантаження , зліт і посадка здійснюється з
непідготовлених ділянок поряд з полем, що обробляється, можливість
використання як рідких, так і сухих хімічніх і біологічних речовин, використання
передової технології малооб’ємного / ультрамалооб’ємного розпилення - ось
основні особливості характеристик літаків.
В перспективі всі вони будуть використовуватися в багатоцільових
варіантах, пілотованих і безпілотних.
1. Мотодельтаплани типу Т-2М, Т-2М3

Рис.1 Мотодельтаплан Т-2М СХ с двигуном Rotax – 582 і баком 130 л.
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Рис 2. Мотодельтаплан Т-2М3СХ з двигуном Rotax – 912 і баком 220 л.в
Таблиця 1
Технічні та експлуатаційні характеристики мотодельтапланів
Т-2М СХ и Т-2М-3СХ

Маса злітна, кг
Двигун, тип
Міцність, кВт (к.с.)
Площа крила, м2
Маса пустого, кг
Корисне навантаження, кг
Діапазон швидкості, км/г
Діапазон висот, м
Швидкість підйому, м/с
Довжина розбігу/пробігу, м

450 / 620
Rotax 532/582/912/914
47(64) – 83(112)
16,5
250 / 280
150 / 250
65 - 120
1 - 3000
3-5
100

2. Сільськогосподарський літак нового покоління

Рис.3 Сільськогосподарський літак нового покоління
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Ефективінсть

Безпечність

• Вантаж 600-700 кг.
• Виконання всіх АХР

• відпвоідність
стандартам АП-23
• Дводвигунева
силова установка

Доступність
• Низькі
експлуатаційні
витрати
• Робота з
непідготовлених
злітних смуг
Таблиця 2

Основні льотно-технічні характеристики легкого СГЛ
Розмах крила, м

11,7

Довжина, м

8,7

Висота, м

2,8

Потужність двигунів, к.с.

200

Злітна маса, кг

1194

Вантажопідйомність, кг

650

Посадочна щвидкість, км/год

65

Швидкість виконання авіаційних робіт, км/год
Мінімальна швидкопідйомність на одному двигуні, м/с

110 - 120
1,5

3. Проект-Д

Рис.4 Проект-Д с поршневым двигателем АШ-62И
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Рис.5 Проект-Д с турбовинтовым двигателем типа МС-14
Таблиця 3
Основні характеристики/specification
№

Наименование
Базовы
параметра
/
Ан2ПрПрй
Вариант
100
Д/АШ-62
Д/ТВД
Ан-2
самолета
1
Відповідають
АП-23
АП-23
нормам льотної
нормально нормально
--придатності
й
й
категории категории
МС-14,
АШАШPW-6-67D,
Двигун
МС-14
2
62И
62И
Garret-TPE331
АВ-17,
Повітряний
MTV,
АВ-2
АВ-17
АВ-2
3
гвинт
Hartzel,
Dowty,
Екіпаж
2
2
2
1-2
4
Тип
ПММ
ББТС-1
ТС-1
5
POL types
91/115
91/115
5800
Транспортн
Макс.
Злітна
5500
5690
5800
о6
маса, кг
пассажирск
ий
Пасажирів
/
Ком.
12/1500
12/1800
12/1800
12/1800
7 макс.
навантаження, кг
Маса
3450
3350
3300
3400
8 снаряженого
літака, кг
Размах крила: 18,126
18,126
8 верхнього, м
9
14,236
14,236
18,0
18,0
- нижнього, м
71,51
71,51
43,0
43,0
Площа крила,
10

Пр-Д/ТВД
Пр-Д/ТВД
Максимальн
Commuter
ый
АП-23
ограниченно
й категории
МС-14,
PW-6-67D,
Garret-TPE331
АВ-17,
MTV, Hartzel,
Dowty,

АП-23
коммютерной
категории
2 x МС-500,
2 х PW-6-35,
2хGarret-TPE2 х АВ-17

1-2

1-2

ТС-1

ТС-1

7500
Специальный

3000
Спецприм

7500
Транспортнопассажирский

14/2500

3700

18,0
43,0

4000

18,0
43,0
43
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м.кв.
Об’ем
11
паливних бакыв, л
Максимальна
швидкысть, км/г
12
(при макс злітній
масі)
Крейсерськая
швидкість , км/г
13
(при макс злітній
масі)

2000

2000

320

330

330

280

270

300

1240

1246

1500

2000

236

260

260

180

220

220

Таблиця 4
Показники ефективності уксплуатації
Систем захисту рослин.
Тип
Показники
Ширина захвату, м
Продуктивність га/год
Середньорічна
продуктивність, га/рік
Об’еми рабіт, га/день
Витрати палива, л/га
Дізель
Бензин
Витрати води на, л/га
Кількість допоміжної
техники, шт.
Витрати праці люд-год./га
Відносна собівартість
обробки 1 га
Ймовірність виконання робіт
в задані агротехнічні терміни

ОП2000
10
7

АН-2

Т-2М-3
СХ
20
70-100

СХС-1

Пр-12

25
120

35
120+

400

700015000
300-500

1500020000
600

2000025000
800

50-200

5,5
4,0 В-92
200

0,15
0,35 А-92
3

0,15
0,30
3

0,15
0,35
3

5

3

7

1

1

1

1,2

0,3

0,3

0,1

0,12

0,15

1,0

0,7

0,6

0,25

0,22

0,25

—

+

—

+

+

+

SPRASPREY
18
25

30
50-70

1000

5000

10000

50

250

7,5

1,95

200

Висновки. Результатами проектних досліджень показують переваги авіаційної
техніки над наземною в питаннях захисту сільськогосподарських рослин, при
цьому :
1. По багатоцільовим мотодельтапланам Т-2МСХ, Т-2М3СХ дослідження і
методи проектування дозволили:
- Отримати сертифікати льотної придатності, які дозволяють експлуатацію
в комерційних авіакомпаніях;
- Створити новий клас МДП із зльотною масою до 650 кг і корисним
навантаженням 250 кг;
- Підвищити корисне навантаження багатоцільового варіанту до 300 кг, що
вдвічі перевищує показники інших фірм;
2. По сільгосплітаку нового покоління:
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досягнуті показники аеродинамічної і вагової досконалості дозволяють
конкурувати із світовими брендами, а схема силової установки забезпечує
підвищений рівень безпеки при відмові одного двигуна;
- Літак дозволяє використовувати на непідготовлених злітно – посадкових
майданчиках з корисним навантаженням 500 – 700 кг.
3. Показники літака по Проекту - Д перевищують базові показники літака
Ан-2 при використанні поршневого двигуна, та літаків типу Ан-3 і Ан-2-100
при використанні турбогвинтових двигунів в рівних умовах експлуатації.
Створення літака по Проекту Д з реалізацією можливостей авіації
спеціального призначення при зльотній вазі до 7500 кг дозволяє підняти вагу
цільового навантаження до 3000 кг.
-
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ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ МЕХАНІЗОВАНОГО КРИЛА З
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***Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського», Київ, Україна, aloshadarius@gmail.com
Визначення оптимальних величин кутів відхилення, щілин та перекриттів механізованого
крила доцільно виконувати розвинутими методами обчислювальної аеродинаміки, починаючи з
двовимірного випадку. Оптимізація параметрів механізованого крила з високонесучим
профілем на зразок серії GA має специфіку, що полягає в неефективності простого закрилку,
так як відрив на ньому починається вже при малих кутах відхилення. У випадку використання
ефективного передкрилка його відносна хорда є більшою, ніж передкрилка швидкісних
профілів, і сягає величин 14…18 %.
Ключові слова: щілинний закрилок, передкрилок, високонесучий профіль, методи
обчислювальної аеродинаміки.
Определение оптимальных величин углов отклонения, щелей и перекрытий
механизированного крыла целесообразно выполнять продвинутыми числовыми методами
аэродинамики, начиная с двухмерного случая. Оптимизация параметров механизированного
крыла с высоконесущим профилем типа серии GA имеет специфику, которая заключается в
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неэффективности простого закрылка, так как отрыв на нём начинается уже при малых углах
отклонения. В случае применения эффективного предкрылка его относительная хорда
оказывается большей, чем предкрылка скоростных профилей, и достигает величин 14…18 %.
Ключевые слова: щелевой закрылок, предкрылок, высоконесущий профиль, числовые методы
аэродинамики.
Determination of the optimal values of the deflection angles, gaps and overlaps of wing with highlift devices is advisable to perform with help of advanced computational fluid dynamics, starting with
two-dimensional case. Parameters optimization for wing with high-lift devices and high-lift airfoil (i.e.
GA series) has a specificity that simple flap is ineffective, since flow separation begins even at small
deflection angles. In the case of effective slat application its relative chord it is greater than the one
for speed airfoils and reaches values of 14 ... 18%.
Keywords: slotted flap, slat, high-lift airfoil, computational fluid dynamics.

Постановка проблеми. Однією з ключових задач при створенні нового типу
літака є визначення параметрів механізованого крила, що забезпечують
максимальну підіймальну силу, а для злітної конфігурації – малий опір. Загально
відомі базові принципи і рекомендації до проектування механізації [1, 2], але її
оптимізація в рамках конкретних обмежень залишається трудомістким завданням.
Аналіз методів вирішення проблеми. Відомі аналітичні методи дозволяють
прогнозувати аеродинамічні характеристики механізованого крила на базі
експериментальних матеріалів, але не дозволяють проводити оптимізацію
геометричних параметрів. Випробування в аеродинамічній трубі є найточнішим
засобом після льотних випробувань, але потребують виготовлення високоточної
параметричної моделі та вартісного повного факторного експерименту. Розвинуті
методи обчислювальної аеродинаміки з вирішенням рівнянь Нав'є-Стокса
дозволяють отримати розподіл тиску з урахуванням течії в каналах та відривних
явищ, а значить з високою точністю розрахувати коефіцієнти підіймальної сили,
поздовжнього моменту та шарнірного моменту.
Метою роботи є оптимізація параметрів високонесучого профілю з
механізацією передньої та задньої крайок у вигляді передкрилка та двощілинного
закрилка, відповідно, за допомогою методів обчислювальної аеродинаміки для
двовимірного випадку.
Основна частина. В даній роботі використано програмний пакет Ansys зі
створенням структурованої сітки. Розрахунок проведено на малій дозвуковій
швидкості з моделлю турбулентності Ментера, як рекомендованою при
можливості відриву потоку [3]. Для всіх розрахункових випадків доведено
незалежність отриманого результату від розмірності сітки шляхом її адаптації за
градієнтом тиску з повторним розрахунком.
Для обраного профілю без передкрилку виконано оптимізацію параметрів
двощілинного закрилка із заданою хордою при відхиленні на кут 40° (посадкова
конфігурація). Шляхом зміни величин щілини та перекриття було отримано
максимальне значення коефіцієнта підіймальної сили с y max  3,82 .
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Далі проведено оптимізацію передкрилка з хордами 14, 16, 18 % для різних
величин щілин (1, 2, 2,5, 3 %), перекриттів (2…4 %) і кутів відхилення (0, 5, 8,
10°) – рис. 1. Визначено оптимальні геометричні параметри (рис. 2) і побудовано
узагальнені закономірності впливу цих параметрів на аеродинамічні
характеристики (рис. 3). Очевидно, що найвищу несучу здатність крила
забезпечує щілина передкрилка величиною близько 3 %, в той час як щілина
розміром 1 % може навіть зменшувати підіймальну силу порівняно з профілем без
механізації передньої крайки.

Рис. 1. Профіль із закрилком, відхиленим на 40°, та передкрилком хордою 16% з щілиною 2,5%,
відхиленим на 10°.

На завершальному етапі проведено оптимізацію параметрів компоновки з
кутами відхилення закрилку 15, 25, 35° (конфігурації зльоту та уходу на друге
коло). Виявлено, що оптимальні параметри передкрилку визначені при одному
відхиленні закрилку (40°) залишаються оптимальними в межах точності
розрахунків і при інших кутах. Це дозволяє розпаралелити задачу оптимізації
параметрів механізації на дві групи фахівців і зменшити затрати часу.
При оптимізації параметрів щілин слід також звертати увагу і оптимізувати
форму входу в щілину (для передкрилку – носка основного профілю), що
дозволяє затягнути зрив на більші кути атаки.

Рис. 2. Результати оптимізації параметрів передкрилка.
Хорда передкрилка 18%, щілина 3%.
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Рис. 3. Залежність приросту максимального значення коефіцієнта підіймальної сили від
величини щілини передкрилка.  з  40 .

Перевагою методів обчислювальної аеродинаміки є можливість отримання не
лише кількісних результатів, а і картин обтікання (рис. 4), що дозволяє
оперативно доопрацьовувати місцеву аеродинаміку.

Рис. 4. Спектри обтікання механізованого профілю. Хорда передкрилка 18 %, кут відхилення
5°. Кут атаки 24°.

Висновки. Проведена оптимізація дозволила збільшити максимальне значення
коефіцієнта підіймальної сили для профіля до величини с y max  4,62 для
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bпр  16% порівняно з с y max  1,87 для гладкого профілю. Передкрилок з хордою

близько bпр  12% є неефективним, так як форма профілю не дозволяє впровадити
базовий принцип проектування щілинної механізації – спрямування потоку за
дотичною до поверхні. Високонесучий профіль має наповнення («лоб»), що
примушує зменшувати товщини задньої ділянки передкрилку до нетехнологічно
малих величин. Великі кути відхилення передкрилку (15…20°), які збільшують
ефективну кривизну і можуть бути оптимальними для звичайного профілю,
неприпустимі для високонесучого, адже потік з щілини спрямовується вгору, далі
від дотичної до верхнього контуру профілю.
Результати досліджень показують, що оптимізацію параметрів закрилка можна
проводити з більшим кроком (~1 % хорди), ніж передкрилка (~0,5 % хорди), тобто
параметри передкрилка є більш чутливими до змін. Це необхідно враховувати при
розрахунку деформацій реальної конструкції.
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На стадії ескізного проектування зазвичай невідомі багато параметрів елементів
конструкції, які визначаються в процесі її подальшого опрацювання. У той же час на ранніх
етапах проектування необхідне знання характеристик жорсткості та вагових
характеристик конструкції. У цих умовах для обґрунтованого вибору силової схеми з
урахуванням різноманітних вимог може бути використано гіпотетично пружне середовище
змінної щільності (континуальна модель), що повторює геометричні форми об'єкта, що
розробляється.
Ключові слова: кінцево-елементна модель, тривимірне тіло, щільність, гіпотетичний
матеріал.
На стадии эскизного проектирования обычно неизвестны многие параметры элементов
конструкции, которые определяются в процессе ее дальнейшей обработки. В то же время на
ранних этапах проектирования необходимо знание характеристик жесткости и весовых
характеристик конструкции. В этих условиях для обоснованного выбора силовой схемы с
учетом различных требований может быть использовано гипотетически упругая среда
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переменной плотности (континуальная модель), что повторяет геометрические формы
разрабатываемого объекта.
Ключевые слова: конечно-элементная модель, трехмерное тело, плотность,
гипотетический материал.
At the stage of conceptual design exist unknown design parameters which of them are determined in
the process of further development. At the same time in the early stages of design are required the
knowledge of necessary characteristics of rigidity and weight characteristics of the design. In these
circumstances, a reasonable choice for a power structure based on various requirements can be used
hypothetical elastic medium of variable density (continuum model), repeating the geometry of the
developed object.
Keywords: finite element model, three-dimensional body, density, hypothetical material.

Постановка проблеми. Рішення, пов'язані з вибором силових схем, часто
приймаються евристичними методами, на підставі експертних оцінок, досвіду, а
також з використанням результатів розрахунків на спрощених математичних
моделях. Більш достовірне дослідження властивостей об'єкта проектування із
застосуванням методу скінченних елементів (МСЕ) при цьому проводиться лише
в кінці процесу його розробки, на стадії проведення перевірочних розрахунків. У
такій ситуації деякі рішення, пов'язані з вибором силової схеми конструкції,
можуть виявитися невдалими. Спроби усунення недоліків в структурі конструкції
на завершальних стадіях проектування зазвичай вимагають значних додаткових
витрат часу і коштів. З метою підвищення якості та ефективності процесу
проектування запропонована стратегія формування силової схеми з залученням
МСЕ ще до початку повномасштабної розробки конструкції на етапі робочого
проектування [1].
Аналіз останніх досягнень та публікацій. Спроби усунення недоліків в
силовій схемі на завершальних етапах проектування конструкції зазвичай
вимагають значних додаткових витрат часу і матеріальних ресурсів. З метою
підвищення якості проектів та ефективності процесу проектування в роботах
Комарова В. А.[2] запропонований метод, що дозволяє вирішити наведені вище
проблеми, за допомогою використання тривимірних континуальних моделей
змінної щільності. В роботі [3] запропоновано підхід до вагового проектування
авіаційних конструкцій, що використовує відносно прості скінченно-елементні
моделі (СЕМ) і оригінальний критерій - «силовий фактор». В [4] для вагового
аналізу конструкції в умовах, коли ще невідома її силова схема, використана
тривимірна модель тіла, виконаного з гіпотетичного матеріалу змінної щільності.
Формулювання мети доповіді. Метою даної доповіді є коротке розкриття ідеї
твердого тіла змінної щільності та обґрунтування її використання в інтегрованому
проектуванні. Предметом дослідження є методи проектування планера літака на
основі математичних моделей деформованого твердого тіла змінної щільності континуальних моделей.
Викладення основного матеріалу. Припустимо, що відомі зовнішні і
внутрішні границі конструкції, тобто область, в якій вона може розміщуватися.
Наприклад, для крила - це зовнішні обводи з вирахуванням частин, зайнятих
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елеронами, механізацією і т. д. Заповнимо допустиму область матеріалом зі
змінною щільністю. Слідуючи [3, 5, 6], введемо в розгляд гіпотетичний матеріал
змінної щільності  . Будемо вважати, що його модуль пружності і міцності
пропорційні щільності, а також, що розрахунок напружено-деформованого стану
виконується методом кінцевих елементів.
E  E ,
(1)
   ,

(2)

 - допустиме напруження матеріалу; E и 

модуль пружності та допустиме
напруження при одиничній щільності питомої характеристики матеріалу.
Алгоритм оптимізації розподілу матеріалу в тілі змінної щільності при заданих
навантаженнях описаний в [3]. З спрощеннями для одного випадку навантаження
він має такий вигляд.
1. Задається початкове розподіл щільності і відповідних модулів пружності
елементів E01 , що призначаються за (1), де i - номер елемента.
2. Розраховується напружений стан тривимірного тіла.
3. Визначаються еквівалентні напруги в кожному елементі  іэкв за прийнятою
теорії міцності, наприклад за умовою текучості Генки-Губера-Мізеса:
 экв  12   22   32  1 2   2 3   31 ,
де  1 ,  2 ,  3 – головні напруження.
4. Обчислюються нові значення щільності елементів p1i :
p1i   0экв
,
i

(3)
5. Задається нова щільність елементів, і розрахунок повторюється до
стабілізації.
У тривимірному тілі змінної щільності напругу можна розглядати як внутрішні
зусилля і по ним підбирати необхідну щільність і міцність матеріалу в
відповідних місцях. Сенс обчислення нових щільності по (3) полягає в тому, що
якби розподіл еквівалентних напружень за елементами не залежало від розподілу
жорсткостей, то у всіх елементах була б однаково допустима питома напруга.
(4)
 0экв
p1i    const ,
i
Потенційно таке безперервне тривимірне тіло (континуальна модель) містить в
собі всі мислимі силові схеми, в тому числі і оптимальні з точки зору передачі
зусиль або близькі до них, які можуть бути утворені згустками матеріалу змінної
щільності всередині допустимої геометричної області.
Аналіз розподілу матеріалу і основних шляхів передачі сил в тривимірній
теоретично оптимальній конструкції з урахуванням конструктивних і
технологічних вимог дозволяє розробляти варіанти раціональних силових схем
[7].
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Висновки. Математична модель тіла змінної щільності має самий великий
потенціал. Вона дозволяє генерувати раціональні топологічні структури та давати
оцінку мінімальної теоретичної, повної і відносної маси, яка може бути досягнута
після детального опрацювання конструкції.
Оптимізація розподілу матеріалу в континуальній моделі дозволяє визначити
проект, якому відповідала би раціональна з точки зору передачі зусиль силова
схема конструкції, що в свою чергу враховує широкий спектр обмежень по
міцності, жорсткості, стійкості при стисканні, а також конструктивнотехнологічні вимоги.
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ВИБІР КОНСТРУКТИВНО-СИЛОВОЇ СХЕМИ КРИЛА НА ОСНОВІ
ТОПОЛОГІЧНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ
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В даній статі розглянуто нестандартний метод вибору конструктивно-силової схеми
крила літального апарату на основі проведеної топологічної оптимізації. Топологічна
оптимізація (ТО) являє собою математичний метод, який дозволяє оптимізувати геометрію
деталі в межах простору заданої конструкції на основі заданих навантажень, граничних умов
та обмежень з метою максимізації продуктивності системи. ТО проводилась у середовищі
SIEMENS PLM NX за допомогою вбудованого пакету Nastran. На основі отриманої геометрії
була побудована нова 3д модель крила, остаточна маса якого у 18 разів менша за початкову.
Ключові слова: вибір конструктивно-силової схеми, топологічна оптимізація.
В данной статье рассмотрен нестандартный метод выбора конструктивно-силовой схемы
крыла летательного аппарата на основе проведенной топологической оптимизации.
Топологическая оптимизация (ТО) представляет собой математический метод, который
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позволяет оптимизировать геометрию детали в пределах пространства заданной
конструкции на основе заданных нагрузок, граничных условий и ограничений с целью
максимизации производительности системы. ТО проводилась в среде SIEMENS PLM NX с
помощью встроенного пакета Nastran. На основе полученной геометрии была построена новая
3д модель крыла, окончательная масса которого в 18 раз меньше начальной.
Ключевые слова: выбор конструктивно-силовой схемы, топологическая оптимизация.
In this article, a non-standard method of constructive-power scheme selection of an aircraft wing is
considered on the basis of topological optimization carried out. Topological optimization (TO) is a
mathematical method that allows to optimize the geometry of a part within the space of a given design
based on specified loads, boundary conditions and constraints in order to maximize system
performance. The maintenance was carried out in the SIEMENS PLM NX environment using the builtin Nastran package. On the basis of the obtained geometry, a new 3d model of the wing was
constructed, the final mass of which is 18 times smaller than the initial one.
Keywords: choice of constructive-power scheme, topological optimization.

Постановка проблеми. Вибір конструктивно-силової схеми (КСС) крила
літального апарату (ЛА) є однією з найважливіших задачах проектування ЛА.
В залежності від ступеня сприйняття згинаючого моменту, КСС крила можна
розділити на лонжеронну, кесонну та моноблочну. Надалі буде розглядатися
моноблочна КСС крила, так як вона найбільш широко використовується у малій
та безпілотній авіації.
Зазвичай геометричні характеристики конструктивних елементів крила та
крила в цілому визначаються на основі фізичних і математичних моделей з
перевіркою виконання умов міцності та жорсткості.
Аналіз останніх досягнень та публікацій. У наш час стає все більш
популярними нестандартні методи при конструюванні деталей. З появою 3Д
принтерів стало можливим виробництво деталей будь-якої форми. На заміну
застарілим методам вибору КСС прийшла топологічна оптимізація (ТО).
ТО являє собою математичний метод, який дозволяє оптимізувати геометрію
деталі в межах простору заданої конструкції на основі заданих навантажень,
граничних умов та обмежень з метою максимізації продуктивності системи. На
відміну від формової оптимізації, ТО змінює геометрію таким чином, що деталь
може приймати будь-яку форму в межах простору дизайну цього об’єкту, замість
того, щоб змінювати лише попередньо задані конфігурації об’єкту.
У топологічній оптимізації використовується метод кінцевих елементів з
використанням нелінійних методів програмування (наприклад: метод рухомих
асимптот) для оцінки ефективності конструкції.
Формулювання мети доповіді. Метою даного дослідження є нестандартний
підхід до модернізації КСС крила моноблочної конструкції для безпілотної
авіації.
На разі існують CAM/CAD/CAE програми, у яких можливо як змоделювати
тривимірну модель, так і провести ТО з подальшім збереженням геометрії у
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форматах .STL, .IGES та інших. Однією з таких програм є Siemens PLM NX, де
інструментом для проведення аналізу виступає NASTRAN.
Викладення основного матеріалу. Топологічна оптимізація була проведена на
тривимірній моделі консолі крила з початковою масою 420 грам з метою
зниження її загальної маси. Вихідна 3Д модель повнотілої консолі крила
представлена на рис. 1 та розділяється на 2 області:
1) Область 1 (обшивка) - визначає зовнішній контур крила. Не оптимізується.
2) Область 2 (тіло) – знаходиться в межах цієї обшивки. Оптимізується.

Рис. 1. Вихідна тривимірна модель консолі крила:
1 – обшивка; 2 – тіло.

Топологічна оптимізація вихідної моделі виконується в декілька ітерацій при
прикладені сили в 30Н по контуру на кінці консолі. Модель після проведення ТО
зображена на рис. 2.

Рис. 2. Модель після проведення ТО.

На основі отриманої моделі будуємо нову 3д модель (рис. 3).
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Рис. 3. КСС змодельованої консолі крила.

Остаточна маса консолі деталі складає 23 грами. Початкова маса – 420 грам.
Крім того на останній ітерації була проведена оцінка міцності змодельованого
крила (31МПа при максимально допустимому напруженні матеріалу 61МПа).
Висновки.
1) Застосування можливостей 3Д принтеру разом з топологічною оптимізацією
дає змогу створенню нестандартних конструкцій.
2) Топологічна оптимізація дозволяє раціонально використовувати матеріал та
значно полегшити всю конструкцію. Остаточна маса консолі була знижена у 18
разів.
Література.
1) Метод интегрированного конструирования и моделирования деталей авиационной
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УДК 533.6.04
Д.М. ЗІНЧЕНКО
ОСОБЛИВОСТІ АЕРОДИНАМІКИ НЕСУЧОЇ ПОВЕРХНІ З
НАЯВНІСТЮ ПОВЗДОВЖНІХ ВИХРІВ
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського», Київ, Україна, e-mail : dmitriy-22z@yandex.ua
Виконано аеродинамічний аналіз крил, складовою яких є м'яка і жорстка частини в різних
ширинах. З метою визначення оптимальної ширини м'якої частини крила, а також оцінки його
ефекту, виконаний експеримент в аеродинамічній трубі. Виконано аналіз порівняння методів
обчислювальної аеродинаміки (метод кінцевих елементів і панельно-вихровий метод) для
жорсткого крила і комбінованого крила, яке складається з жорсткої передньої частини від
хорди (30%) і м'якою наддувной задньої частини (70%).
У доповіді представлені результати льотних та наземних стендових випробувань літаючої
моделі літака з вихідним крилом та крилом з наддуваємою м'якою хвостовою частиною.
Запропоновано методику ідентифікації аеродінамічних характеристик літаючої моделі на
підставі даних об'єктивного контролю автопілота. Виконано порівняння отриманих
результатів з вихідними характеристиками літака. У ході наземних стендових випробувань
виявлено особливості обтікання крила з наддуваємою хвостовою частиною, отримані
фактичні деформації несучої поверхні пропонованого типу, визначені місця початку відриву
потоку на пропонованій несучій поверхні. У ході льотних випробувань дана оцінка
характеристик стійкості і керованості літаючої моделі з крилом пропонованого типу.
Ключові слова: літак з м’якою несучою поверхнею, аеродинамічні характеристики, крило,
що деформується, метод обчислювальної аеродинаміки, летальний апарат, надувне крило,
м’яке крило, крило гібрид, комбіноване крило.
Has been completed wing aerodynamic analysis, which has a soft and rigid part with different
width. To determining the optimal width of the soft parts of the wing, as well as evaluation of its effect,
the experiment has been carried out in a wind tunnel. The analysis of the comparison of methods of
computational aerodynamics (finite element method, and panel-vortex method) for the rigid wing and
wing with soft skin that includes a rigid front part of the chord (30%) and soft skin back (70%).
In thesis presents the results of flight and ground test bench flying model aircraft with the
original wing and wing with inflatable soft tail. The method of identifying the characteristics of
aerodynamics flying model on the basis of objective control the autopilot. The comparison of the
results with the baseline characteristics of the aircraft. During the ground test bench peculiarities flow
wing inflatable tail, we get the actual deformation of the bearing surface of the type proposed, identify
the areas of flow separation at the beginning of the proposed bearing surface. During the flight test
assesses the characteristics of stability and controllability of a flying wing models with the type
proposed.
Key words: aircraft wing with a soft skin, aerodynamics characteristics, deformable wing,
method computational aerodynamics, aircraft, inflatable wing, soft wing, hybrid wing, combine wing.

Постановка проблеми.Широке застосування в конструкції літальних апаратів
(ЛА) різних аеродинамічних схем і компоновок робить актуальним пошук нових
конструкторських рішень для поліпшення тактико-технічних характеристик
перспективних ЛА.
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Аналіз останніх досягнень та публікацій. Одним з перспективних напрямків
розвитку літальних апаратів є застосування несучих поверхонь, створюваних
тканинною повітронепроникною обшивкою, необхідну форму якої надає
набігаючий потік повітря. Це дозволяє виконати ЛА компактним і складним.
Комбіноване крило - це крило, яке складається з жорсткої лобової та м'якої
хвостової частин. Задня частина крила при різких рухах крила, на великих кутах
атаки і при турбулентності повертає крило до стійкого стану польоту. Передня
частина формує аеродинамічні характеристики більше ніж задня частина, тим
самим забезпечує незмінність льотно-технічних характеристик. При цьому,
жорстка передня кромка, лонжерон або жорсткий елемент типу монокок, які
знаходяться в жорсткій передній частині, надають жорсткості крилу.
Формулювання мети доповіді.Одночасно з очевидними перевагами виникає
цілий ряд завдань, які потребують вирішення методами обчислювальної і
експериментальної аеродинаміки - необхідно обґрунтувати яка форма крила в
плані найприйнятніша для даного випадку, який тип профілю крила найменш
схильний до зміни аеродинамічних характеристик. Вирішення цих та ще ряду
паралельно виникаючих питань є актуальним для авіації України.
Актуальність досліджень визначається можливістю істотного збільшення
експлуатаційних можливостей ЛА, шляхом застосування несучої поверхні, яка
надувається набігаючим потоком, що дозволяє значно зменшити габарити ЛА в
складеному стані, що підтверджується розробкою експериментальних ЛА з
м'якими крилами.
Викладення основного матеріалу. Сучасні дослідження також визначаються
потребою вдосконалювання експлуатаційних характеристик транспортних
засобів, більш ефективному вирішенні основної транспортної задачі за
допомогою літальних апаратів (ЛА). В умовах сучасної урбанізації, а також при
експлуатації літального апарату в регіонах з нерозвиненою інфраструктурою
найбільш гостро стає питання реалізації мінімально можливих потрібних злітних
дистанцій. Застосування вертольотів і конвертопланів дозволяє реалізувати
вертикальний зліт і посадку, але експлуатація таких літальних апаратів з вигляду
на конструктивні особливості істотно складніше в порівнянні з класичними
літаками, вимагає наявності розвиненої інфраструктури обслуговування та
економічно недоцільна при виконанні транспортної задачі на великих відстанях.
Також слід зазначити значну тенденцію в розвитку безпілотних літальних
апаратів (БпЛА) з мінімальними умовами базування. Ці фактори визначають
потребу в конструктивно простому літальному апараті, що дозволяє реалізувати
істотний приріст несучих властивостей крила на режимах зльоту і посадки з
прийнятними аеродинамічними характеристиками на режимі крейсерського
польоту, що обумовлює необхідність реалізації значно більшого співвідношення
максимальної і мінімальної швидкостей польоту в порівнянні з класичною
схемою.
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Вирішення цієї проблеми можливе лише за допомогою проведення наукових
досліджень компоновок крил з наявністю ефекту суперциркуляціі, що
реалізується шляхом обдування крила енергетично насиченим струменем рушія.
Теоретичне значення отриманих результатів полягає у визначенні
закономірностей впливу параметрів компонування комбінованого крила з
хвостовою частиною, що деформується, на аеродинамічні характеристики такого
крила.
Практичне значення отриманих результатів полягає в істотному поліпшенні
рівня безпеки польотів літального апарату з запропонованим комбінованим
крилом, зниженні аеродинамічних навантажень, що діють на конструкцію
планера.
1. Виконаний аналіз особливостей аеродинаміки літального апарату з м'якими
несучими поверхнями показує, що поява м'якої частини викликає незначне
зменшення максимальних несучих властивостей і опору крила одночасно зі
збільшенням критичного кута атаки, також істотно зростають демпфуючі
властивості крила, що дозволяє значно скоротити максимальні реалізовані
значення навантажень, діючих на конструкцію. Найважливішим є дослідження
впливу відносної хорди м'якої частини крила, подовження і звуження крила, типу
застосованого профілю. При цьому основними критеріями оцінки є значення
максимального коефіцієнта підйомної сили СУаМАХ і відповідного значення
критичного кута атаки крила αкр, аеродинамічного якості К, критерію
максимальної дальності
, ступеня статичної стійкості mZCya.
√

2. Порівняльний аналіз результатів математичного моделювання обтікання
надувного крила, що деформується, за допомогою панельно-вихрового методу і
методу кінцевих елементів показує, що при проектуванні літального апарату з
комбінованим крилом, панельно-вихровий метод прийнятний для моделювання
аеродинамічних навантажень, що діють на конструкцію аеропружного крила при
явно безвідривному обтіканні, відповідному на лінійній ділянці залежності
Cyа(α). При ймовірній наявності на поверхні крила приєднаних відривних вихорів
доцільно виконати моделювання обтікання за допомогою методу кінцевих
елементів.
3. На підставі аналізу результатів математичного моделювання обтікання
розроблених розрахункових моделей літака загального призначення з типовим і
надувним крилом, що деформується, визначено відсутність додаткових
аеродинамічних навантажень при установці надувного крила, що деформується.
Наявність приєднаних вихорів, які генеруються поздовжніми западинами на
стиках секцій, що наддуваються, комбінованої несучої поверхні сприятливо
впливає на максимальні несучі властивості компонування, а також на характер
процесу звалювання.
4. Результати параметричних експериментальних досліджень прямого відсіку
крила в аеродинамічній трубі визначають найдоцільніше співвідношення
жорсткої частини і частини, що деформується, по хорді - 30% жорсткої і 70%
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м'якої частин, при цьому критичний кут атаки, що реалізується, перевищує
значення αкр = 30º, характер протікання відриву потоку плавніший, що позитивно
впливає на рівень безпеки польоту. При цьому різниця значень коефіцієнта
лобового опору моделей з жорстким і м'якими крилами становить ΔСХ = 0.024.
Виконані випробування літаючої моделі літака загального призначення Cessna
172, як наземні так і льотні випробування показують, що в польотному діапазоні
кутів атаки літаюча модель з надувним крилом, що деформується, має характер
обтікання і деформації крила, порівняні з класичним компонуванням. Це дозволяє
зробити висновок про адекватність результатів розрахунку, виконаних з теорії
крила кінцевого розмаху за допомогою методів обчислювальної аеродинаміки.
При цьому фактичні несучі властивості й опір моделі з жорстким крилом і
крилом, що деформується, можна порівняти, а відмінність у значеннях
коефіцієнта лобового опору літаючої моделі з жорстким і м'яким крилами
практично збігається з результатами випробувань прямокутного відсіку крила.
Характеристики керованості моделі по каналу крену (кутова швидкість крену, час
входу і виходу в усталений віраж, парирування збурень) для обох варіантів крил
ідентичні. Виконання енергійного маневрування по каналу тангажа, вихід
експериментальної моделі на великі кути атаки не призводить до звалювання і
входу в штопор.
5. Застосування в компоновці латального апарату комбінованого крила в
порівнянні з класичною схемою усуває додатковий приріст розрахункових
навантажень, швидкість звалювання змінюється в межах похибки вимірювальної
системи літака, а значення критичного кута атаки αкр реалізується на значно
більших значеннях кута атаки крила, при цьому характер протікання процесу
звалювання стає значно м'якше. Величина критерію максимальної дальності
,
√

зростає в 1.35 раз та дозволяє реалізувати істотний приріст дальності при досить
великому значенні швидкості польоту більше ніж у 1.4 рази, при цьому
реалізовано істотне зменшення маси конструкції крила літаючої моделі в
порівнянні з класичним жорстким крилом - на 28%.
Висновки. На підставі результатів обчислювального і фізичного експерименту
запропонована схема формування аеродинамічного компонування літального
апарату з м'яким крилом, яке деформується, що дозволяє реалізувати
експериментально підтверджені переваги надувного крила, що деформується.

59

СЕКЦІЯ «АВІА- ТА РАКЕТОБУДУВАННЯ»

УДК 629.736.072.8; 681.3
КАБАНЯЧИЙ В.В.
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО СЕРТИФІКАЦІЇ ДИНАМІЧНИХ СТЕНДІВ
КОМПЛЕКСНИХ ТРЕНАЖЕРІВ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського», Київ, Україна, VKabanyachyi@ukr.net
На засадах системного підходусформульована задача сертифікації динамічних стендів
комплексних тренажерів повітряних суден.Цей підхід враховує метод імітації акселераційних
впливів за окремими степенями вільності, оптимальне використання конструктивних і
енергетичних ресурсів динамічних стендів, сукупність характеристик динамічних стендів.
Розроблений підхід використовувався при розробці, випробуваннях і сертифікації комплексних
тренажерів літаків Іл-96-300 іТу-204 (Росія, Пензенське конструкторське бюро моделювання),
Ан-74ТК-200 і Ан-140 (Україна, ДП «Антонов»).
Ключові слова:сертифікація, динамічний стенд, комплексний тренажер повітряного судна
На основе системного подхода сформулирована задача сертификации динамических
стендов комплексных тренажеров воздушных судов. Этот подход учитывает метод
имитации акселерационных воздействий по отдельным степеням свободы, оптимальное
использование конструктивных и энергетических ресурсов динамических стендов,
совокупность характеристик динамических стендов. Разработанный подход использовался
при разработке, испытаниях и сертификации комплексных тренажеров самолетов Ил-96-300
и Ту-204 (Россия, Пензенское конструкторское бюро моделирования), Ан-74ТК-200 и Ан-140
(Украина, ГП «Антонов»).
Ключевые слова: сертификация, динамический стенд, комплексный тренажер воздушного
судна.
Problemof certification of motion system of aircraft flight simulator is formulated on basis of
system approach. This approach takes into consideration method of motion cueing along separate
degrees of freedom, optimal use of both energy and constructive resources of motion system, set of
motion system characteristics. The developed approach was used during design, testing and
certification of flight simulators of aircraft Ilushin-96-300 and Typolev-204 (Russia, Penza’modeling
design bureau), Antonov-74TK-200 and Antonov-140 (Ukraine, state enterprise "Antonov").
Keywords:certification, motion system, aircraft flight simulator.

Постановка проблеми.Найважливим технічним засобом навчання пілотів є
комплексний тренажер повітряного судна (КТПС). Ефективність використання
КТПС визначальним чином впливає на безпеку й регулярність польотів та
залежить від рівня їхньої досконалості, і зокрема від рівня досконалості
динамічного стенду (ДС) – однієї з найважливіших складових КТПС. Динамічні
стенди у складі КТПС призначені для імітації акселераційних впливів (АВ), під
якими розуміються фізичні дії, що обумовлені положенням і рухом у просторі ПС
та які сприймаються вестибулярною системою людини. Для імітації АВ кабіна
КТПС встановлюється на ДС, переміщенням якої імітуються високочастотні й
низькочастотні АВ.В Україні є потреба розробки КТПС під розроблювані літаки
ДП «Антонов» й модернізації існуючого парку КТПС, які б відповідали сучасним
вимогам.У зв’язку з цим важливою є проблема сертифікації ДС у складі КТПС.
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Аналіз останніх досягнень та публікацій. Норми придатності КТПС, у тих
країнах, де вони розробляються і виготовляються, є, але у відкритому доступі
публікації щодо сертифікації ДС відсутні. В Україні при сертифікації КТПС
користуються документом [1] і національними правилами, в яких норми
придатності та методи визначення відповідності відсутні.
Формулювання мети доповіді.Вже на етапі розробки КТПС виникає проблема
формулювання вимог до ДС. При цьому важливе оптимальне формулювання, яке
б, з одного боку, висувало мінімальні вимоги до ДС, а, з іншого боку, відповідно
якого ДС відповідали найвищим кваліфікаційним нормам. Метою даної роботи і є
формулюванняоптимальної задачісертифікації ДС.
Викладення основного матеріалу. Забезпечити ефективність КТПС, яка
виражається у адекватності функцій пілота на КТПС і повітряному судні (ПС),
можна лише при повній відповідності (подібності) КТПС і ПС, тобто при повному
фізичному моделюванні динамічних властивостей ПС й умов польоту. Через
економічні обмеження КТПС не можуть забезпечити повне фізичне моделюванні
динамічних властивостей ПС за усіма каналами сприйняття пілота. Тому при
створенні ДС гостро стоїть питання про вимоги щодо них. Відповідь на це
питання залежить від задач пілотування, які повинен буде вирішувати пілот на
КТПС. Для оцінки якості ДС пілот і КТПС повинні розглядатися [107] як єдине
ціле й систему “пілот-ПС” у повітрі необхідно порівнювати з системою “пілотКТПС” на землі.
При виконанні будь-якого завдання пілот сприймає велику кількість АВ.
Частина цих АВ є вкрай необхідною для виконання завдань пілотування. Окремі
АВ можуть підсилювати критичну інформацію, підвищувати якість ІАВ і
ефективність КТПС. Інші АВ можуть бути надлишковими, мало корисними або
зайвими й вступати у конфлікт з іншими інформаційними потоками. Відповідно
психофізіологічній теорії сприйняття Д.Д. Гібсона [2] внутрішнє уявлення
зовнішнього середовища ґрунтується на сукупності характеристичних ознак,
сприймана інформація про яке у значній мірі надлишкова. При обробці мозком,
завдяки його зростаючій вибірковості, ця надлишкова інформація послідовно
крок за кроком скорочується [2].
Бержерон визначив [3], що ефективність КТПС не погіршуються при
зменшенні рівня відповідності між реальним АВ на ПС й імітованими на КТПС
до 50%, 30-40% рівень відповідності забезпечує такі ж результати, як при 100%
рівні відповідності (наприклад, ДС з шириною смуги частот від 0,016 Гц до 2,5 Гц
не можна відрізнити від ДС з набагато вужчою шириною смуги частот від 0,08 Гц
до 1 Гц). Очевидно, що економічно недоцільно імітувати ті АВ, що надлишкові,
зайві або будуть проігноровані.
Для отримання високої якості імітації АВ динамічний стенд повинен з
достатньою точністю відтворювати рухи, задані програмним сигналом.
Виникаюча при цьому проблема впливу характеристик ДС на якість імітації АВ
[1, 3, 4] включає дослідження характеристик ДС для визначення їхньої
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сукупності, що визначають придатність ДС до імітації АВ, встановлення
нормованих значень характеристик.
Функціонування ДС можна розглядати [4] як реакцію на вхідні програмні
сигнали і початкові умови. Характер реакції ДС визначається кінцевою
швидкістю протікання процесів, тобто динамічними властивостями. Оскільки ДС
призначений для точного відтворення програмних сигналів, то динамічні
властивості відіграють негативну роль. Реакція ДС складається з корисних
сигналів – сигналів, перетворення яких є його призначенням, – і завад – сигналів,
які заважають ДС виконувати свої функції і є відхиленням вихідного сигналу
реального ДС від вихідного сигналу ідеального ДС.Під останнім розуміється
такий ДС, який абсолютно точно здійснює потрібне перетворення корисного
програмного сигналу. Визначення завад дозволяє оцінити якість ДС.
Поняття якості ДС є багатогранним і включає сукупність показників якості, що
визначають придатність ДС імітувати АВ і характеризують узагальнений стан ДС,
а для оцінки якості ДС необхідне урахування сукупності характеристик ДС, що
визначають його функціонування за певних умов. Так, пілот дуже чутливий до
порушень безперервності або поштовхів. Тому однією з найгостріших проблем є
недостатня плавність переміщення ДС, зумовлена такими чинниками, як люфти,
тертя у підшипниках й ущільненнях гідроприводів, пороги чутливості у
золотниках, момент інерції, ступінь демпфірування коливань, жорсткість і
резонансні частоти коливань, запирання гідроциліндра у випадку, якщо
програмний сигнал дорівнює нулю тощо.
Моделювання таких АВ, як у реальному польоті, можливе лише при точному
відтворенні просторового руху ПС. З іншого боку, через конструктивні та
економічні чинники сучасні ДС мають певні обмеження та забезпечують імітацію
АВ лише у цих межах [5].Перше обмеженняобумовлене кількістю степенів
вільності ДС. З метою зменшення витрат створюють ДС з різною кількістю
степенів вільності. Дляповної імітації просторового руху ПС потрібен
шестистепеневий ДС. Друге обмеження викликане суттєвими обмеженнями
конструктивних робочих діапазонів переміщень ДС за лінійними степенями
вільності. Внаслідок цього з'являються обмеження робочих діапазонів переміщень
ДС за кутовими степенями вільності. Як показують деякі розрахунки [6], при
використанні традиційних способів імітації АВ потрібні ДС з довжиною
гідроциліндрів до 10 м. На шляху побудови таких ДС виникають значні технічні
проблеми, які, враховуючи масу кабін ПС, для КТПС наразі практично
неможливо розв'язати. Третє обмеження обумовлено робочою смугою частот ДС.
ІмітаціяАВ представляє собою замкнений процес, що полягає у використанні
спеціальних законів керування, у яких на підґрунті кінематичних параметрів руху
ПС синтезуються такі програмні керуючі сигнали ДС, щоб імітовані АВ були б
близькими за сприйняттям до реальних АВ при тих самих керуючих діях.
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Завдяки наявності системного чинника – якості імітації АВ (під якою
розуміється ступінь наближення сприйняття руху на КТПС й ПС) – проблема
сертифікації ДСможе бути сформульована на підґрунті системного підходу.
Сприйняттяпілотом АВ оцінюєтьсяфункцією сприйняття руху (ФСР),
побудованою на засадах моделей сприйняття руху. ЗнакФСР КТПС повинен бути:
sign КТПС


 ПС   п ,  ПС   п ,  КТПС   п ;
 sign ПС

 ПС   п ,  КТПС   п ;

 sign ПС  ПС   п ,  ПС   п ,  КТПС   п ,

де КТПС  ФРС КТПС,  ПС ФРС ПС,  п  поріг сприйняття АВ.
Для оцінки сприйманих пілотом АВ в якості критерію природно
використовувати функціонал, що оцінює помилку збігу сприйняття АВ на ПС та
КТПС:

T

J



ПС

t   КТПС ut dt

 ПС t   п ,

де

u

 програмний сигнал,а задачу імітації

0

АВ звести до синтезу програмного сигналу, що мінімізує цей функціонал:
J * u   min  u * t 
s  s*
q  q
sign  КТПС

де s – переміщення ДС; s * – обмежений робочий діапазон переміщення ДС;
q  характеристики ДС;  q  допустима область визначення характеристик ДС,
тобто область, у межах якої забезпечується нормована якість руху ДС.
З постановки задачі імітації АВ на КТПС випливає, що сертифікація ДС на
засадах системного підходу повинна враховувати:
 метод імітації АВ за окремими степенями вільності, що забезпечує імітацію
АВ максимально наближених до реальних за характеристичними ознаками;
максимальне використання енергетичних і конструктивних ресурсів ДС;
 визначення сукупності характеристик ДС, які оцінюють придатність ДС до
імітації АВ, та їхнє нормування, тобто визначення допустимої області визначення
характеристик ДС.
Висновки.Сформульована оптимальна задача сертифікації ДС.У подальшому
необхідно визначити сукупність характеристик ДС та їхні нормовані значення,
відповідно яким ДС відповідатиме найвищим кваліфікаційним нормам.
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УДК 629.735
КРИВОХАТЬКО І.С. *, МАСЬКО О.М. **
АЕРОДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ БпЛА СХЕМИ «ТАНДЕМ»
*Державне підприємство «Антонов», Київ, Україна, elijah@ukr.net
**Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського», Київ, Україна, maska310@ukr.net
Безпілотні літальні апарати контейнерного старту, що часто виконуються за
аеродинамічною схемою «тандем», відразу після запуску мають стадію розгортання, ділянку
польоту, на якій консолі повертаються від положення вздовж фюзеляжу до положення зі
стрілоподібністю близькою до нульової. Моделювання методами обчислювальної аеродинаміки
показує, що такий БпЛА є нестійким при кутах повороту консолей до 60° і стійким – при
більших кутах повороту. Виявлено недоліки місцевої аеродинаміки в зоні вузлів повороту
консолей. При виході на великі кути атаки БпЛА має стійкість близьку до нейтральної, але
можливе зниження ефективності елеронів на задньому крилі.
Ключові слова: безпілотний літальний апарат, схема «тандем», контейнерний старт,
аеродинамічні характеристики, поздовжня статична стійкість, методи обчислювальної
аеродинаміки.
Беспилотные летательные аппараты контейнерного старта, часто выполняемые по
аэродинамической схеме «тандем», сразу после запуска имеют этап раскрытия, участок
полета, на котором консоли поворачиваются из положения вдоль фюзеляжа до положения со
стреловидностью, близкой к нулевой. Моделирование численными методами аэродинамики
показывает, что такой БпЛА неустойчив при углах поворота консолей до 60° и устойчив – при
больших углах поворота. Выявлены недостатки местной аэродинамики в зоне узлов поворота
консолей. При выходе на большие углы атаки БпЛА имеет устойчивость близкую к
нейтральной, но возможно снижение эффективности элеронов на заднем крыле.
Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, схема «тандем», контейнерный
старт, аэродинамические характеристики, продольная статическая устойчивость, численные
методы аэродинамики.
Tube launched unmanned aerial vehicles are often realized with aerodynamic tandem-scheme. Such
UAVs have a flight path, immediately after starting, in which wings are turned from position along the
fuselage to position with sweep angle about zero. Modeling with help of computational fluid dynamics
methods shows that such UAV is unstable with wing rotation angles up to 60° and stable at larger
rotation angles. Local aerodynamic defects were found in the area of the rotation axes. At high angles
of attack UAV stability is close to neutral, but the effectiveness of the back wing ailerons might
decrease.
Keywords: UAV, tandem-scheme, tube launch, aerodynamic performance, longitudinal static
stability, computational fluid dynamics.
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Постановка проблеми. Серед малих безпілотних літальних апаратів (БпЛА)
виокремлюється клас контейнерного старту (англ. tube launch). В умовах
обмежених габаритів знаходить застосування аеродинамічна схема «тандем», яка
замінює одну несучу поверхню двома і дозволяє зменшити розмах крил на 30…40
%. Специфікою таких БпЛА є перехідний процес під час розкриття консолей крил
відразу після старту [1].
Аналіз методів вирішення проблеми. Аналітичні методи, які звичайно
використовуються на попередніх етапах проектування, малопридатні через те, що
при малих видовженнях та великих кутах стрілоподібності крил не виконується
гіпотеза плоских перерізів. Випробування в аеродинамічній трубі (тим більше,
сертифікованій) параметричної моделі є дорогим і тривалим процесом, окрім
того, виготовлення моделі з переставними державками на крилі пов’язано з
конструктивними складнощами. Тому дослідження проведено сучасними
методами обчислювальної аеродинаміки із застосуванням програмного пакету
Ansys 16.0 з неструктурованою розрахунковою сіткою та моделлю турбулентності
Ментера [2].
Метою роботи є дослідження аеродинамічних характеристик безпілотного
літального апарата схеми «тандем» після старту з контейнеру, в процесі
розгортання переднього та заднього крил.
Основна частина. В роботі проведено розрахунок обтікання тривимірної
моделі типового БпЛА розкладної схеми «тандем» потоком в’язкої рідини.
Розглянуто проміжні положення консолей крил (15°, 30°, 45°, 60°, 75°), де кут
повороту 0° відповідає мінімальним габаритам (переднє крило назад, заднє –
вперед), а 90° – крейсерській конфігурації. Кути повороту консолей для
переднього та заднього крил розглянуті в кожному положенні однакові.
Швидкість потоку 15 м/с, число Рейнольдса, обчислене за хордою одного крила,
Re  1,1  105 , кути атаки від 0° до (кр  1) . Коефіцієнти сил і моментів наведено
в швидкісній системі координат, зведено для площі обох крил та умовної хорди,
що дорівнює сумі хорд переднього та заднього крил. Моменти розраховано
відносно умовного центра мас, що знаходиться між осями повороту консолей на
відстані 40 % від осі передніх консолей. Визначено інтегральні аеродинамічні
характеристики, розподіл тиску, спектри обтікання.
З картин обтікання можна відзначити наявність відриву потоку на вузлах
повороту консолей. Такий дефект місцевої аеродинаміки притаманний БпЛА, що
розгортаються після старту.
Висновки. При куті повороту крил 75…90° апарат є стійким в широкому
діапазоні кутів атаки: відрив виникає спочатку на передньому крилі і в кореневих
частинах обох крил. Це безпечний характер обтікання, так як не викликає
моменту на кабрування чи значних моментів крену, а значить не загрожує
звалюванням в штопор. Можна зазначити, що під дією кінцевого вихору
переднього крила виникають зони відриву на елеронах/елевонах, розташованих на
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задньому крилі. Це призводить до зниження ефективності цих органів керування.
Для уникнення потенційно небезпечних режимів можна збільшити площу
елеронів/елевонів, застосувати від'ємне кручення консолей або кути V-подібності
крил (зменшує інтерференцію крил і кути скосу [6]).
Разом з тим проблемою є нестійкість моделі в поздовжньому каналі при малих
кутах повороту консолей (від 0 до 45°), так як заднє крило створює значну
підіймальну силу в передній частині компоновки. Тому процес розгортання
повинен займати долі секунди, щоб БпЛА не встиг вийти на закритичні кути
атаки. Це в свою чергу ставить відповідні вимоги до конструкції вузла розкриття
та фіксації крил. Перспективи подальшого дослідження полягають у моделюванні
перехідного процесу в середовищі MATLAB, визначенні вимог до вузла
розкриття та фіксації крил. Для цього необхідно визначити моменти
демпфування, структура яких суттєво відрізняється для схеми «тандем» і
традиційної схеми, що і становить задачу подальшого дослідження.
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Протягом усього часу існування літаків не раз створювалися нестандартні, а в тому числі й
асиметричні літальні апарати (ЛА), що мали переваги над своїми «стандартними» аналогами,
але не були прийняті у використання через складність проектування. Серед основних проблем
асиметричних ЛА, які заважають їх впровадженню, є та, що через асиметрію крила
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розрахунок аеродинамічних характеристик значно ускладнюється. Відповідно різко зростає
тривалість та вартість експериментальних досліджень та доопрацювань під час льотних
випробувань. Але при наявності перевіреного методу аеродинамічного розрахунку крила
імовірно, багато окремих конструкторів та компаній зможуть втілити у життя свої
розробки, що будуть більш продуктивними та вигідними за існуючі аналоги.
Ключові слова: асиметрія крила, аеродинамічні характеристики, метод аеродинамічного
розрахунку.
Всё время существования самолетов не раз создавались нестандартные, в их числе и
асимметричные летательные аппараты (ЛА), имевшие преимущества над своими
«стандартными» аналогами, которые не были введены в использование из-за сложности
проектирования. Среди основных проблем асимметричных ЛА, которые мешают их
внедрению, является то, что из-за асимметрии крыла, расчет аэродинамических
характеристик
значительно
усложняется.
Соответственно
резко
растет
продолжительность и стоимость экспериментальных исследований и доработок при летных
испытаний. Но при наличии проверенного метода аэродинамического расчета крыла,
вероятно, много отдельных конструкторов и компаний смогут воплотить в жизнь свои
разработки, будут более производительными и удобными существующих аналогов.
Ключевые слова: асимметрия крыла, аэродинамические характеристики, метод
аэродинамического расчета.
Throughout the lifetime of the aircraft have repeatedly created innovative and one of them it’s
asymmetric aircraft that took advantage of their "standard" counterparts, but have not been taken into
use because of the complexity of design. Among the main problems of asymmetric aircraft that hinder
their implementation, is that because of the asymmetry of wing aerodynamic characteristics
calculation is much more complicated. Accordingly, dramatically increasing the duration and cost of
experimental studies and improvements during flight tests. But the presence of a trusted method of
calculating the aerodynamic wing is likely many individual designers and companies can implement
their development to be more productive and profitable for the existing analogues.
Keywords: wing asymmetry, aerodynamic characteristics, aerodynamic calculation method.

Огляд аналогів. За всю історію літакобудування літаків із суттєво
асиметричною компоновкою було створено небагато. Першим частково успішним
прикладом можна назвати BV-141 1938го року [1]. Цей літак був доволі затратним
через неможливість попереднього розрахунку аеродинамічних характеристик.
Літак Routan Boomerang своєю незвичною аеродинамічною компоновкою
вирішив проблему двомоторних літаків – керування у польоті при відмові одного
із двигунів [2]. Сучасний літак NASA AD-1 має крило, що кріпиться на одному
поворотному шарнірі: це дозволяє видалити з компоновки супроводжуючі
агрегати і суттєво зменшити вагу [3].
Постановка проблеми. Використання асиметричного крила невідворотно
призводить до необхідності асиметричного горизонтального оперення (ГО). В
дисертації розглянуто такий підхід до проектування асиметричного ЛА, щоб
навіть при відхиленні руля висоти (РВ) не виникало моментів крену або рискання,
а елерони та руль напрямку (РН) не створювали момент тангажа. Для цього в
загальному вигляді записані аеродинамічні сили і моменти з урахуванням впливу
силової установки.
67

СЕКЦІЯ «АВІА- ТА РАКЕТОБУДУВАННЯ»

Метою роботи є створення методу розрахунку аеродинамічних характеристик
(АХ) літака з асиметричним крилом, розміщенням фюзеляжу та мотогондоли на
попередніх етапах проектування. В дисертації взято за основу метод професора
В.П. Пустовойтова [4], що враховує вплив обдування планера повітряними
гвинтами, і розширено для випадку асиметричної компоновки.
Основна частина. Для випадку асиметричного крила на планері літака
виникають та мають бути взаємно скомпенсовані аеродинамічні моменти: ділянки
асиметричного крила і оперення, які обдуваються потоком повітря від гвинта, не
лише створюють більшу підіймальну силу, а й додаткові моменти.
Коефіцієнти результуючих сил, що діють на ЛА, дорівнюють:
сRy  сPy  сNy  с у бгоs  с у гоs ,
сRx  сPx  сx бго s  сx го s ,
де сPy , сPx – проекції тяги двигунів на відповідні осі;
сNy – проекція поперечної сили на гвинті на вісь оу;
с у бгоs , сx бгоs – коефіцієнти підіймальної сили та сили лобового опору ЛА без
ГО, але з урахуванням обдування гвинтом;
с у гоs , сx гоs – коефіцієнти підіймальної сили та сили лобового опору ГО з
урахуванням обдування гвинтом.
Визначення коефіцієнта підіймальної сили ЛА без ГО розраховується
аналогічно випадку симетричного ЛА з урахуванням асиметрії конкретного типу
літака. При визначенні коефіцієнта підіймальної сили ГО необхідно враховувати,
що: 1) як правило, в супутньому струмені за гвинтом знаходиться асиметрична
ділянка ГО; 2) ГО не знаходиться на рівній відстані від кінців крила, що треба
мати на увазі при визначенні скосу потоку.
Коефіцієнт підіймальної сили ЛА без ГО в крейсерській конфігурації (δ3  0)
дорівнює сумі складових без обдування і доданку від обдування:
Sкр s
с y бгоs (α)  с y бго (α)  с y бго s (α)  с y бго (α)  с y бго (α)
kB ,
S
а при відхилених закрилках – (δ3  0)


Sкp s
Sкp з s 

с y бгоs (α)  с y бго δ3 0 (α)  с y бго (δ3 )  k  B с y бго3 0 (α) 
 с y бго (δ3 )
ф 
S

Sкp з 

де с y бго (δ3 ) – приріст коефіцієнта підіймальної сили при відхиленні
закрилків; k  0,43...0,46 ;
Sкр s – площа крила, що обдувається гвинтом;

Sкp з s  Sкp s / Sкp з – відношення площі крила, яка обдувається гвинтом, до
площі, яка обслуговується закрилками;
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ф
ф
Sкp
з  Sкр з / S  ( Sкр з  Sф ) / S – відносна площа крила, що обслуговується
закрилками з урахуванням підфюзеляжної площі (рис. 1).
Коефіцієнт підіймальної сили ГО площею S го дорівнює (рис. 2):

го
с y го s  сαy го
αго  (Sго / S )  kго  ks .
го
де с αy го
– похідна коефіцієнта підіймальної сили ГО за кутом атаки ГО;
α го – дійсний кут атаки ГО з урахуванням скосів від крила, двигуна і
фюзеляжу.
kго – коефіцієнт гальмування потоку на ГО при В=0;
k s – коефіцієнт прискорення потоку на ГО від обдування гвинтом.
Очевидно, що для балансування ЛА центр тиску крила, центр тиску ГО і центр
мас мають лежати на одній прямій. В процесі проектування параметри ГО
підбираються в останню чергу саме для виконання цієї умови. При цьому
незначне зміщення центру тиску крила або центру мас вбік призводить до значної
асиметрії ГО, що і має місце на літаках-аналогах.
Момент крену створюється крилом і ГО з урахуванням обдування, в меншій
мірі – фюзеляжем та мотогондолою. Вплив обдування полягає в прискоренні та
закручуванні потоку. Коефіцієнт моменту крену асиметричного ЛА дорівнює сумі
моментів від підіймальної та бокової сили:
mx  mx Ry  mx Rz .
Коефіцієнт моменту крену від підіймальної сили дорівнює сумі складових від
проекції тяги mx Py , поперечної сили mx Ny , підіймальної сили ЛА без ГО з

урахуванням обдування mx cy бго s , підіймальної сили ГО з урахуванням обдування
mx cy го s , елерона та тримера-елерона mx ел та руля висоти (РВ) з урахуванням
обдування mx рв s :
mx Ry  mx Py  mx Ny  mx бго s  mx го s  mx ел  mx рв s .
Бокова сила створюється вертикальним оперенням (ВО) та рулем напряму:
mx Rz  mx во s  mx рн s .
Висновки.
Розроблений
аналітично-числовий
метод
розрахунку
аеродинамічних характеристик асиметричного ЛА значно спрощує і прискорює
процес проектування. Представлений метод дозволяє на початкових етапах
проектування обирати основні геометричні параметри ГО (розташування, кути
поперечного V та стрілоподібності, розподіл хорд за розмахом). Це, в свою чергу,
суттєво зменшує витрати на експериментальні та льотні випробування.
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Рис.1. Характерні площі крила при визначенні підіймальної сили.

Рис.2. Характерні відстані для визначення бокових моментів.

Література
1. Blohm and Voss Bv 141 Tactical Reconnaissance Aircraft (1938). [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.militaryfactory.com/aircraft/detail.asp?aircraft_id=781.
2. Rutanboomerang. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rutanboomerang.com/
3. AD-1
Oblique
Wing.
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://www.nasa.gov/centers/dryden/history/pastprojects/AD1/
4. Пустовойтов, В.П. Приближенный метод расчета влияния турбовинтовых двигателей
на момент тангажа и подъемную силу самолета-высокоплана при больших значениях
коэффициента нагрузки на ометаемую воздушным винтом площадь [Текст] /
В. П. Пустовойтов // Авиационно-космическая техника и технология. - 2007. - № 6. - С. 5–13.

УДК 629.7.085
СЕМКІВ Т.О. , КОЛЕСНІЧЕНКО В.Б.
НАЗЕМНИЙ СТАРТОВИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ МАЛОГО БЕЗПІЛОТНОГО
ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТА
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського», Київ, Україна
70

ГІРОТЕХНОЛОГІЇ,

НАВІГАЦІЯ, КЕРУВАННЯ РУХОМ І КОНСТРУЮВАННЯ АВІАЦІЙНОКОСМІЧНОЇ ТЕХНІКИ

Наведено підхід до вибору конструкції і теоретичного визначення параметрів катапульти з
поступальним рухом каретки за допомогою пружного приводу. При використанні пружного
приводу рух каретки здійснюється завдяки силі натягу на всьому шляху розгону, що забезпечує
переміщення і досягнення в кінці шляху по направляючій швидкість необхідну для зльоту БПЛА.
Представлений метод дозволяє отримати оптимальні характеристики елементів катапульти
при обмеженнях на поздовжні перевантаження та при різних умовах експлуатації.
Ключові слова: безпілотний літальний апарат, катапульта, стартовий пристрій.
Приведен подход к выбору конструкции и теоретического определения параметров
катапульты с поступательным движением каретки с помощью упругого привода. При
использовании упругого повода движение каретки осуществляется благодаря силе натяжения
на всем пути разгона, что обеспечивает перемещение и достижения в конце пути по
направляющей скорость необходимую для взлета БПЛА. Представленный метод позволяет
получить оптимальные характеристики элементов катапульты при ограничениях на
продольные перегрузки и при различных условиях эксплуатации.
Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, катапульта, стартовое
устройство.
Following topic is an approach for choosing designe and determining the theoretical operational
characteristics of translatory motion catapulte with elastic drive unit. When using a spring element,
carriage movement is carried out due to the tensile force on the whole acceleration path, which
provides translatory motion thereby helping the vehicle to reach necessary take-off speed at the end of
the path. The presented method allows to obtain optimum characteristics of catapult elements
with restrictions on longitudinal overloads aswell allows using system in different operating
conditions.
Keywords: Unmanned aerial vehicle, catapult, launching device.

Постановка проблеми.
Для запуску безпілотного літального апарату літакового типу з непідготовлених
майданчиків або при відсутності спеціально підготовленої злітної смуги
використовуються катапульти. катапульта повинна забезпечити надійний запуск
літального апарату і при цьому не чинити ніяких негативних впливів як на дорогу
апаратуру, так і на конструкцію літального апарату.
Викладення основного матеріалу.
Принципова схема катапульти наведена на рис. 1. Так як стартовий пристрій
буде використовуватись при різних швидкостях вітру, передні опори виконані за
телескопічною схемою, що дозволяє підібрати оптимальний кут атаки БПЛА під
час сходу з каретки. В якості пружного приводу використовуються еспандерні
джгути, що закріплені на каретці та проходять через ролики в носовій частині
направляючої, щоб максимально збільшити розтяг джгутів, та кріпляться на
карабін. На задній опорі кріпиться шнур, котрий проходить через блочок на
карабіні, та вертається до задньої опори через жумар (RollNLock). Таким чином
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забезпечується зменшення, через рухомий блочок, зусиль необхідних для
заведення катапульти при ефективно використаній довжині джгутів.
Опорні
ролики

Направляюча
балка

Еластичні джгути

Ручка
фіксації
каретки

Каретка

Натяжний шнур

Задня опора

RollNLock
Передні
опори

Рис. 1 Принципова схема катапульти.
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Рис. 2. Порівняння тягових характеристик різних джгутів в залежності від довжини: F – сила
натягу джгута (г), L – видовження джгута (см).

На динамічні характеристики стартового пристрою впливають такі фактори:
кут встановлення катапульти до горизонту, маса ЛА, аеродинамічні сили ЛА, сила
натягу резини, довжина ходу каретки, сили тертя та ковзання. Для вибору
оптимальних характеристик стартового пристрою для кожного БПЛА необхідно
дослідити динаміку дії катапульти при різних злітних масах безпілотників.
Із міркувань комфортної експлуатації необхідно забезпечити легкий натяг
джгута: сила із якою людина повинна затягнути еспандер не повинна
перевищувати 25 кг. Для запобігання аварій при старті, максимальне прискорення
повинно бути <
⁄ .
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Розрахунки динамічних характеристик проводились для трьох БПЛА різної
маси та конфігурації. Розглянуто такі безпілотники: Trimble UX5 (злітна маса
2.5кг, аеродинамічна схема типу «крило»), Flirt Arrow (злітна маса 4кг, класична
аеродинамічна схема), Flirt Cetus (злітна маса 7кг, класична аеродинамічна схема).
Розрахунок виконаний двома різними методами. Один з яких енергетичний, тобто
було обчислено яку роботу необхідно подолати для того щоб завести катапульту
та прирівнено до суми кінетичної та потенціальної енергії. Це означає що в
даному методі нехтуємо силами тертя, ковзання та аеродинамікою. Другий метод
кінетостатика. Він включає в себе розгляд статичної системи в різний період часу,
тобто визначення сили, швидкості та прискорення у певний момент часу,
вважаючи що вони незмінні на певному шляху пройденому кареткою катапульти.
Для визначення сили, що тягне каретку та безпілотник, необхідно перемножити
силу натягу джгута
на кількість резинок
та на прискорення вільного
падіння. Після чого необхідно відняти складову сили тяжіння каретки та БПЛА
спроектовану на вісь направляючої. α – кут встановлення катапульти до
горизонту, в даному розділі розглядається тільки α = 19°. Також необхідно
відняти складову аеродинамічної сили спроектованої на вісь направляючої.
( )

=

Для безпілотника Trimble UX5 нам відома площа крила S = 0.34, та коефіцієнт
сили опору
= 0.04. Що дозволяє обчислити результуючу силу тяги. Так як
безпілотник включає двигун тільки після зльоту з катапульти, складової тяги
двигуна у формулі немає.
Прискорення вільного падіння
= 9. 066
=
⁄ , щільність повітря
1.
⁄ .
Знаходження часу за котрий проходить каретка певну відстань проводиться по
формулі:

=

, де

– відстань котру пройшла каретка за період часу .

Прискорення – знаходиться по формулі: = , де
– сума маси БПЛА та
каретки. Для знаходження швидкості у кожний момент часу необхідно обчислити
формулу: =
.
Маса каретки рівна 2 кг, кількість резинок дорівнює двом, довжина джгутів в
нерозтягнутому вигляді 1.5 м, в розтягнутому вигляді 5.4 м, кінцева швидкість
сходу з катапульти 13.74 ⁄ , максимальне прискорення 46.486 ⁄ , сила
необхідна для затягування джгута через рухомий блочок не більше 13 кг.
Розрахунок енергетичним методом простіший. Робота знаходиться по формулі:
=
, де
– сила натягу одного джгута при різних розтягах резини,
– кількість резинок, – відстань розтягу резини з заданою силою натягу.
Кінцева швидкість сходу з катапульти знаходиться по формулі:
( ) = ∑ . ∑ = 4 9.01
, V = 13.666 ⁄ . Час за котрий БПЛА
п
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досягне потрібної швидкості рівний 0.411 с. Похибка між двома методами
розрахунку сягає 0.5%, що означає правильність розрахунків.
Для успішного запуску Trimble UX5 необхідно: довжину направляючої
катапульти 3 м, два джгута діаметром 13х6 і затягувати резину до 5.4 м.
Flirt Arrow, злітна маса 4 кг, площа крила 0.9
. Коефіцієнт сили опору
приймаємо 0.125.
Час за котрий БПЛА досягне максимальної швидкості рівний 0.415 с. При
енергетичному розрахунку ∑ = 6 . 9
, V = 14.304 ⁄ . Похибка між двома
методами розрахунку сягає 1.2%. Для натягу джгутів, через рухомий блочок,
людині необхідно приділяти зусилля не більше 18 кг.
Flirt Cetus злітна маса 7 кг, площа крила 0.9
. Коефіцієнт сили опору
приймаємо 0.144.
Час за котрий БПЛА досягне максимальної швидкості рівний 0.434 с. При
енергетичному розрахунку ∑ = 1009.
, V = 14.333 ⁄ . Похибка між
двома методами розрахунку сягає 1.3%. Довжина джгута в нерозтягнутому
вигляді дорівнює 1.65 м, кількість резинок – 4 шт. Для натягу еспандеру
необхідно надати зусилля не більше 25 кг.
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Рис. 2. Прискорення БПЛА під час старту з катапульти в залежності від часу
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Рис. 2. Швидкості руху каретки з БПЛА різної маси та конфігурації відносно часу

Висновки
Із розрахунків очевидно, що необхідна кількість еспандерів для запуску
Trimble UX-5 сягає двом шт., для Flirt Arrow, Cetus – 3 та 4 шт. відповідно.
Кінцева швидкість сходу із стартового пристрою рівна 13.74 м/с для UX-5, 14.304
м/с для Flirt Arrow та 14.154 м/с для Cetus. Зусилля необхідне для затягування
резинок не перевищує 25 кг. Прискорення БПЛА при зрушуванні не перевищує
55 ⁄ .
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В роботі проводиться аналіз проблем, які виникають при створенні літального апарату на
сонячній енергії та рекомендації по їх вирішенню. Визначено принципи забезпечення живленням
систем літака на всіх режимах польоту. Отримано розрахункову модель енергетичного
балансу літака з урахуванням типових режимів польоту та законів генерації енергії сонця.
Ключові слова: літальний апарат на сонячній енергії; енергетичний баланс літака; сонячні
панелі;
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В работе проводится анализ проблем, возникающих при создании летательного аппарата
на солнечной энергии и рекомендации по их решению. Определены принципы обеспечения
питанием систем самолета на всех режимах полета. Получено расчетную модель
энергетического баланса самолета на основе типовых режимов полета и законов генерации
энергии солнца.
Ключевые слова: летательный аппарат на солнечной энергии; энергетический баланс
самолета; солнечные панели;
In the work analyzes the problems that arise when creating aircraft on solar energy, and
recommendations to address them. Described nutrition of the aircraft in all flight modes. An estimated
energy balance model based aircraft model airplane mode and the laws of generating solar energy.
Keywords: aircraft on solar energy; energy balance of the aircraft; solar panels;

Постановка проблеми.
Завдяки технічному прогресу сьогодні з’явилася можливість здійснення
тривалих польотів з використанням сонячної енергії. Незважаючи на значні
енергетичні можливості сонячного випромінювання ефективність його
перетворення в поступальний рух літака в значній мірі залежить від масовоенергетичних характеристик фотоелектричних перетворювачів та накопичувачів
енергії, силової установки, системи управління, а також від аеродинамічної та
конструкційної досконалості планеру літака [1].
Аналіз останніх досягнень та публікацій.
На відміну від попередніх досліджень [2-4] ми розглядаємо можливість
реалізації польоту літака на висотах до 3000 м з використанням в якості
фотоперетворювачів сонячні елементи серійного виробництва. Крім того, ставимо
задачу дослідження умов реалізації не лише горизонтального польоту, а й
режимів що потребують забезпечення додаткових витрат енергії (маневри,
зліт/посадка, політ при хмарності/затіненні, політ в сутінках та інші). Для
розуміння особливостей та принципів створення літаків такого класу необхідно
детально розглянути основи забезпечення енергетичного балансу та його
специфіку.
Формулювання мети доповіді.
Метою роботи є створення енергетичної моделі літака на сонячній енергії з
урахуванням типових режимів польоту та законів генерації енергії сонця.
Викладення основного матеріалу.
Для створення математичної моделі, що характеризує взаємозв’язки між
основними параметрами літака на сонячній енергії, пропонується поетапно
описати основні складові, а саме: потужність необхідну для реалізації
горизонтального польоту; сумарні енергозатрати на виконання польоту, в тому
числі на зліт та маневри; величину згенерованої, за період польоту, енергії.
Потужність для горизонтального прольоту. При сталому горизонтальному
польоті, підйомна сила, створювана крилом, врівноважує вагу літака, а тяга
продукована гвинтом врівноважує сили аеродинамічного опору. В першому
наближенні горизонтальний політ реалізується за рахунок потужності сонячних
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панелей. Крім того, необхідно врахувати характеристики складових елементів
силової установки літака: ефективність електричного двигуна, його електронного
контролеру, редуктора(за наявності), гвинта [1,2]. В свою чергу, слід врахувати
енергоспоживання системи керування(автопілот, електроприводи, навігаційні
прилади, зв'язок, контрольно-вимірювальні прилади та інше) і корисного
навантаження.
При розрахунку сумарної необхідної для виконання польоту енергії потрібно,
крім загальної спожитої енергії, врахувати: наявність акумулятору (для
накопичення зайвої згенерованої енергії та компенсування дефіциту енергії), а
отже його ефективність при зарядці/розрядці; існування режимів польоту при
яких з’являється дефіцит поточної згенерованої енергії,
(маневри,
хмарність/затінення, сутінки та ін..).
Очевидно, що в наведених ситуаціях необхідно використовувати обидва
джерела, тобто сонячні панелі і акумулятор. Степінь вкладу кожного з джерел в
формування загальної необхідної потужності є різним, а процес динамічним,
прогресивним та потребує спеціальних досліджень.
Сонячне випромінювання. Інтенсивність сонячного випромінювання залежить
від багатьох змінних, таких як географічне положення, час, орієнтація в просторі,
погодні умови і величина випромінювання відбитого від поверхні землі. При
нерівномірній освітленості затінені ділянки сонячної панелі негативно впливають
на продуктивність решти сонячних елементів, обмежуючи робочу силу струму.
Дана проблема особливо відчутна при виконанні польоту на світанку/заході
сонця та взимку, коли висота сонця низька. Не менш важливим є орієнтація літака
відносно сонця та геометрія крила, компоновка літака.
При інтеграції сонячної
енергоустановки
з крилом літака важливо
розміщувати елементи, або блоки паралельно з’єднаних елементів, послідовно
уздовж крила, так щоб вони мали однакову орієнтацію відносно сонця, та усунути
явище різної освітленості складових елементів сонячної панелі. Наявність Vподібності крила та елементів конструкції, що можуть затіняти сонячні елементи,
погіршують експлуатаційні параметри сонячної енергоустановки літака та
ускладнюють розрахункову модель роботи сонячних панелей. На режимах
зльоту/посадки та віражах, враховуючи нестабільність роботи сонячної
енергоустановки, літака варто залучати акумулятор в схему забезпечення літака
живленням.
Маса літака. Для отримання загальної маси літака та її подальшого
використання необхідно розробити масову модель літака та кожної його
складової, до яких можна віднести: сталі маси, масу конструкції літака, масу
сонячних панелей, масу блоку слідкування за точкою максимальної потужності,
масу акумулятора, масу силової установки.
Узагальнена модель. Маючи аналітичну модель енергетичних затрат на
виконання польоту, модель генерації енергії на всіх режимах польоту та масові
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моделі складових літального апарату було сформовано загальну схему
енергетичного балансу літака на сонячній енергії(рис.1).
Маса силової установки:

Редуктора

Маса блоку слідкування за точкою
максимальної потужності

Двигуна

Маса сонячних панелей

Електронного контролера

Гвинта

Маса акумулятора
Сталі маси
Загальна маса
літального апарату
Маса
планеру
Енергія для виконання польоту
Потужність необхідна для
реалізації
горизонтального польоту

Потребна потужність
джерела живлення

Площа сонячних панелей

Енергія згенерована за час
польоту

Рис.1.Параметрична модель літака на сонячній енергії.

Аналізуючи отриману модель літака на сонячній енергії можна виокремити
декілька груп параметрів (згідно класифікації А. Nort)[2]: технологічні параметри
,залежать від рівня сучасних технологій - до них відносяться коефіцієнти корисної
дії, масова ефективність складових елементів літального апарату(двигун,
акумулятор, гвинт та інші); експлуатаційні параметри, залежать від типового
завдання, яке має виконувати літальний апарат - до них відносяться час польоту,
маса корисного навантаження, висота польоту, географічне розташування, і т.д.
проектні параметри, параметри які визначаються в процесі проектування, до них
відносяться площа крила, розмах, площа сонячних елементів і т.д.
Оскільки технологічні параметри можна прийняти
константами,
експлуатаційні визначаються ТЗ то лише проектні параметри потребують
однозначного визначення, шляхом вирішення задачі багатокритеріальної
оптимізації літака.
78

ГІРОТЕХНОЛОГІЇ,

НАВІГАЦІЯ, КЕРУВАННЯ РУХОМ І КОНСТРУЮВАННЯ АВІАЦІЙНОКОСМІЧНОЇ ТЕХНІКИ

Таким чином, енергетична модель є основою для алгоритму прогнозування
відповідних параметрів літака. В поєднанні з алгоритмом аеродинамічного
проектування[5] отримуємо загальну послідовність визначення
параметрів
літального апарату на сонячній енергії.
Висновки
1. Визначені принципи забезпечення живленням систем літака на всіх
режимах польоту. На режимах зльоту/посадки, віражах та при умовах затінення,
низької освітленості, варто залучати акумулятор в схему забезпечення літака
живленням, оскільки робота сонячних панелей стає нестабільною, потужність
може знижуватися.
2. Описані фактори, що впливають на продуктивність роботи сонячних
панелей літака. Для ефективної роботи сонячних панелей важливо розміщувати
сонячні елементи, чи блоки паралельно з’єднаних сонячних елементів, послідовно
вздовж крила, з забезпеченням рівних умов освітлення. Слід ліквідувати
можливість елементів конструкції затіняти сонячні елементи при певних умовах
орієнтації літака відносно Сонця.
3. Отримано розрахункову модель енергетичного балансу літака з
урахуванням типових режимів польоту та законів генерації енергії сонця. Дана
модель об’єднує в собі технологічні, експлуатаційні, проектні(невідомі)
параметри та є основою для формування алгоритму вибору параметрів літака на
сонячній енергії.
1.

2.
3.
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Постановка проблеми.
Поточний розвиток безпілотної авіації тісно пов’язаний із вдосконаленням
характеристик безколекторних двигунів та джерел електричного струму. За
останні роки з’явилась велика кількість компактних та легких двигунів
потужністю понад 1000 кВт та акумулючих джерел електричного струму ємністю
понад 20000 мА∙год. Це дало змогу значно поліпшити характеристики
безпілотних літальних апаратів (БПЛА) із електродвигунами масою до 8 кг,
збільшивши тривалість польоту до 2-3 годин. Метою даної роботи було дослідити
зміну характеристик електросилової установки малого БПЛА в залежності від
зміни діаметру гвинта, кроку гвинта, характеристик самого безколекторного
двигуна.
Викладення основного матеріалу.
До основних характеристик безколекторного двигуна можна віднести
максимальну тривалу потужність, що може розвивати двигун, максимальний
тривалий струм, максимальну напругу, кількість обертів на вольт kv, кількість
«полюсів». В залежності від напруги, що подається на двигун, розвивається різна
кількість обертів на хвилину, що відповідно впливає на значення максимальної
тяги. На величину максимальної тяги також впливає максимальна тривала
потужність, яка може розвиватись двигуном. Кількість обертів двигуна на
хвилину впливає не лише на значення максимальної тяги, а і на діаметр гвинта,
що може використовуватись із даним двигуном. Чим більшою є кількість обертів
на хвилину, тим менший діаметр гвинта може використовуватись. Зменшення
діаметру гвинта призводить до зменшення максимальної тяги, тобто для
досягнення максимальних тягових характеристик має створюватись певний
баланс між кількістю обертів на хвилину та діаметром гвинта.
Максимальні тягові характеристики важливі під час зльоту, проте не менш
важливою є витрата електроенергії під час крейсерського польоту, що є основним
фактором впливу на тривалість польоту. Для дослідження величин споживання
електроенергії
різними
електросиловими
установками
було
зібрано
випробувальний стенд. Загальний вигляд стенду показано на рис. 1.
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Рис. 1. Стенд для дослідження характеристик електросилових установок

Висновки.
Досліджувалось споживання електроенергії під час створення статичної тяги,
що приблизно відповідала величині тяги під час крейсерського польоту БПЛА.
Було виявлено, що збільшення діаметру гвинта зменшує кількість електроенергії,
що споживається. Також було виявлено, що на загальний ККД електросилової
установки позитивно впливає збільшення кількості полюсів електродвигуна.
УДК 629.7.025.58
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Досліджено вплив кількості комірок та якість моделювання пограничного шару на
результати CFD-розрахунку аеродинамічних характеристик літального апарату замкненої
схеми. Знайдено раціональну розрахункову сітку та раціональне розбиття пристінних кінцевих
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об’ємів на пристінні шари для моделювання пограничного шару при використанні СFDрозрахунку аеродинамічних характеристик ЛА замкненої схеми. Запропоновані алгоритми
знаходження оптимальної розрахункової сітки та дослідження якості моделювання
пограничного шару при виконанні CFD-розрахунку аеродинамічних характеристик літального
апарату замкненої схеми.
Ключові слова: CFD-розрахунок, літальний апарат замкненої схеми, аеродинамічні
характеристики, компонувальна схема, розрахункова сітка, розрахункова модель, пограничний
шар.
Исследовано влияние количества ячеек и качество моделирования пограничного слоя на
результаты CFD-расчета аэродинамических характеристик летательного аппарата
замкнутой схемы. Найдено рациональную расчетную сетку и рациональное разбиение
пристенных конечных объемов на пристенные слои для моделирования пограничного слоя при
выполнении СFD-расчета аэродинамических характеристик ЛА замкнутой схемы.
Предложены алгоритмы нахождения оптимальной расчетной сетки и исследования качества
моделирования пограничного слоя при выполнении CFD-расчета аэродинамических
характеристик летательного аппарата замкнутой схемы.
Ключевые слова: CFD-расчет, летательный аппарат замкнутой схемы, аэродинамические
характеристики, компоновочная схема, расчетная сетка, расчетная модель, пограничный
слой.
The effected numbers cells and the quality of the boundary layer on the results CFD-calculation of
the aerodynamic characteristics closed wing aircraft. Found rational calculation mesh and rational
partition of wall finite volume on the near-wall layers for the modeling of the boundary layer when
performing CFD-calculation of the aerodynamic characteristics closed wing aircraft. Algorithms for
finding the optimal calculation mesh and the quality of the study of the boundary layer modeling when
performing CFD-calculation of the aerodynamic characteristics closed wing aircraft.
Keywords: CFD-calculation, closed wing aircraft, aerodynamic characteristics, layout scheme,
calculation grid, calculation model, the boundary layer.
Вступ. Для оптимізації параметрів компонувальної схеми літального апарату

(ЛА) поряд з натурним експериментом може використовуватися також і численне
моделювання за допомогою сучасних CFD-комплексів (Computational Fluid
Dynamics), таких як ANSYS FLUENT та ANSYS CFX. Використання CFDкомплексів дозволяє зекономити час і кошти при розрахунку та аналізі
аеродинамічних характеристик ЛА і дозволяє відібрати найбільш оптимальне
аеродинамічне компонування.
Постановка задачі. Дані продукти широко використовується науковцями
галузі для визначення аеродинаміки ЛА (візуалізація обтікання та визначення
розподілу тиску по поверхні) [1]. Проте, використання продуктів чисельної
аеродинаміки дає похибку отримання результатів по відношенню до натурного
експерименту. Ця похибка в значній мірі залежить від завдання правильної
геометрії ЛА та від адекватного моделювання процесів обтікання моделі. Звести
до нуля цю похибку неможливо, проте постає можливість зменшення її за рахунок
збільшення розрахункової сітки та правильного моделювання пограничного шару.
Поетераційне згущеня сітки призводить до отримання точніших рахункових
даних. В свою чергу, збільшення кількості елементів в розрахунковій сітці
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призводить до збільшення часу розрахунку або застосування більш потужних
розрахункових ресурсів персонального комп’ютера (ПК). Очевидно, що існує
деяка розрахункова сітка, при якій розрахунок буде давати характеристики із
заданою точністю при меншій кількості кінцевих об’ємів. Тобто в наш час, при
появі сучасних розрахункових пакетів, моделювання обтікання моделі ЛА
потоком нестисненної в’язкої рідини не є великою проблемою. Проблемою
залишається якість моделювання пограничного шару та розрахункової сітки і як
результат – похибка отримання розподілу тиску по поверхні ЛА. Тому, для
вивчення аеродинаміки ЛА необхідне якісне моделювання розрахункової сітки (за
кількістю кінцевих об’ємів) та моделювання пограничного шару (за кількістю
шарів).
Мета досліджень. Написання узагальненого алгоритму розрахункових
досліджень по визначенню впливу розрахункової сітки моделі ЛА замкненої
просторової схеми в середовищі ANSYS FLUENT на зміну аеродинамічних
характеристик та дослідження впливу якості моделювання пограничного шару
при використанні СFD-розрахунку аеродинамічних характеристик ЛА замкненої
схеми в середовищі ANSYS FLUENT.
Висновки. На базі розрахункових досліджень [2-3], запропоновано
узагальнений алгоритм знаходження оптимальної розрахункової сітки та якісного
моделювання пограничного шару при виконанні CFD-розрахунку аеродинамічних
характеристик ЛА замкненої схеми. Алгоритм представлений у вигляді блок-схем
на рис. 1-3. Похибки визначаються співвідношеннями:
 c yak ( n )

 cxak ( n )

c yak ( n ) k ( n )1  
 1  100%, cxak ( n ) k ( n )1  
 1  100%
 c yak ( n ) k ( n )1 
 cxak ( n ) k ( n )1 




, (1)
 mzak ( n )

mzak ( n ) k ( n )1  
 1  100%
 mzak ( n ) k ( n )1 


де c yak  n  , cxak  n  , mzak  n  та c yak (n) 1, cxak (n) 1, mzak (n) 1 - коефіцієнти піднімальної
сили, сили лобового опору та повздовжнього моменту ЛА k-ї, k+1-ї сітки та n-го,
n+1-го розбиття пристінних шарів в швидкісній системі координат.
В блок-схемах c yk  n  , cxk  n  , mzk  n  та c yk ( n) 1, cxk ( n) 1, mzk ( n) 1 - коефіцієнти
піднімальної сили, сили лобового опору та повздовжнього моменту ЛА k-ї, k+1-ї
сітки та n-го, n+1-го розбиття пристінних шарів в зв’язній системі координат.

Рис. 1. Узагальнений алгоритм знаходження аеродинамічних характеристик літального
апарата замкненої схеми із заданою точністю СFD-розрхунку.
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Рис. 2. Алгоритм знаходження оптимальної розрахункової сітки.
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Рис. 3. Алгоритм знаходження оптимального розбиття по пограничному слою.
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Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського», Київ, Україна, dashagreya37@mail.ru
В роботі було досліджено покращення аеродинамічних характеристик літака з наявною
ділянкою мікровидуву повітря через пористу ділянку обтічної поверхні та без ділянки
мікровидуву. Вивчався вплив на такі характеристики як: коефіцієнт підйомної сили,
коефіцієнт опору, аєродинамічна якість. Також, була розглянута економічна ефективність
запропонованого рішення. А саме: кількість палива, яку використає літак, при польоті без
ділянки мікровидуву повітря через пористу ділянку обтічної поверхні та з наявною ділянкою
мікровидуву, з урахуванням відбору повітря від двигуна для функціонування даної системи.
Ключові
слова:
Управління
обтіканням,
мікровидув
повітря,
аеродинамічні
характеристики.
В работе были исследованы улучшения аэродинамических характеристик самолета с
имеющимся участком микровидува воздуха через пористый участок обтекаемой поверхности
и без участка микровидува. Исследовалось влияние на такие характеристики как:
коэффициент подъемной силы, коэффициент сопротивления, аеродинамическое качество.
Также, была рассмотрена экономическая эффективность предложенного решения. А именно:
количество топлива, которое использует самолет, при полете без участка микровидува
воздуха через пористый участок обтекаемой поверхности и с имеющимся участком
микровидува, с учетом отбора воздуха от двигателя для функционирования данной системы.
Ключевые слова:
характеристики.

Управление

обтеканием,

микровыдув

воздуха,

аэродинамические

The search was investigated to improve the aerodynamic characteristics of the aircraft with the
area micro-blowing through the porous section of streamlined surface and areas without mikrovyduvu.
The effect on characteristics such as lift coefficient, drag coefficient, ayerodynamichna quality. Also
discussed was the economic efficiency of the proposed solution. Specifically, the amount of fuel use by
aircraft in flight without land mikrovyduvu air through a porous surface area streamlined and
mikrovyduvu area available, subject to bleed air from the engine to the functioning of the system.
Keywords: Flow control, microblowing of air, aerodynamic characteristics.

Постановка проблеми. В останні роки з особливою гостротою постала
проблема енергозбереження. Поступова оптимізація силових установок та
аеродинамічних форм літаків призвела до того, що традиційні методи підвищення
енергозбереження практично вичерпані. У майбутньому цей процес буде тільки
посилюватися. В авіації зазначена проблема стимулює дослідження, спрямовані
на вивчення можливостей поліпшення льотних характеристик літака. А саме
зменшення опору і збільшення підйомної сили, що призводить до скорочення
витрат палива.
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Аналіз останніх досягнень та публікацій. Як відомо, опір літака включає в
себе опір тертя та опір тиску. Згідно з дослідженнями, що були проведені В.І.
Корніловим [1-3], складова опору тиску зведена до мінімуму довершеністю
аеродинамічних форм сучасних авіалайнерів. Натомість, складова опору тертя
може бути зменшена методами, які ще очікують детальних досліджень.
Формулювання мети доповіді. Метою даної роботи є дослідження впливу
активного керування примежовим шаром на крилі літака на аеродинамічні
характеристики та витрату палива при польоті.
Викладення основного матеріалу. Для того, щоб зрозуміти на скільки
економічно вигідним є застосування видуву повітря на крилі літака на
крейсерському режимі польоту, треба провести ряд розрахунків та порівняти їх
результати для літака з ділянкою видуву та без неї. Переваги та особливості
впливу мікровидуву повітря через пористу ділянку обтічної поверхні на
характеристики літака було досліджено на прикладі крила літака Ан-124 [4] за
допомогою програмного забезпечення, розробленим Є.О. Шкваром.
Знайдемо коефіцієнт підйомної сили, на якому буде виконуватися політ літака
Ан-124 з робочою ділянкою видуву:
C ya 

де mср  m0 

mТ
2

2*mср * g
S *  H *V2крейс

,

(1)

– середня польотна маса, яка визначається як різниця між

злітною масою літака і половиною запасу палива, кг; m0 – максимальна злітна
маса, кг; mТ – маса палива, кг; g – прискорення вільного падіння, м с 2 ;
характерна площа (в даному випадку площа крила з підфюзеляжною частиною),
– крейсерська швидкість польоту, м с .
м 2 ;  H – густина повітря кг м3 ; V
крейс

Обчислимо та порівняємо результати для польоту для М=0.776 з ділянкою
видуву повітря на крилі та без ділянки видуву, для деяких параметрів, а саме:
1. Аеродинамічну якість для знайденого коефіцієнту підйомної сили:
K

C ya
Cxa

,

(2)

де Cxa – коефіцієнт опору літака.
2. Тягу літака:
РП 

mср * g
K

;

(3)

3. Питому кілометрову витрату палива для V
Cqкм 

Cqч
Vкрейс

,

крейс

= 222.22 м с та H=11 км:
(4)
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де Cq = 0.0557- питома годинна витрата палива.
4. Кілометрову витрату палива:
ч

qкм  Cqкм * РП ;

(5)

q1000км  qкм *1000 ;

(6)

5. Витрату палива на 1000 км:
Результати розрахунків наведені в таблиці 1.
Таблиця 1
Порівняння параметрів для польоту з ділянкою видуву повітря через поверхню та без
Без ділянки з
видувом
0.49569947

З ділянкою з
видувом
0.49569947

РП , Н

0.0415
11.9445656
234746.357

0.04
12.3924868
226261.549

Cqч , кг Н * год

0.0557

0.0557

Cqкм , кг Н *км

0.0000696

0.0000696

qкм , кг км

16.3383464

15.7478038

q1000км , кг 1000км

16338.3464

15747.8038

Параметр
C ya
Cxa

Визначимо економію палива при польоті на 1000 км дальності:
(7)
q1000км  q1000км(без _ видуву )  q1000км( з _ видувом)  590.543 кг;
Розрахуємо відносну економію палива при польоті на 1000 км дальності:
q1000 км 

q1000 км

q1000 км ( без _ видуву )

 0.03614 ;

(8)

Оцінимо допоміжні витрати на реалізацію відуву, що потребує допоміжного
відбору повітря за компресором, які становлять:
qblow  2*( L  Dф )*lсекції *Vв * H  61.71 кг с ,

де

(9)

– розмах крила, м; Dф – діаметр фюзеляжу, м; lсекції – довжина секції вздовж

хорди крила, м; Vв  Vblow *V

крейс

- швидкість видуву повітря, м с .

При витраті повітря через силові установки літака відбір повітря на
забезпечення роботи системи видуву буде становити:
qblow 

qblow
 0.0203 ,
qair

(10)

де qair - витрата повітря через силові установки літака, кг с .
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Висновки. Запропонована модифікація дозволяє для літака Ан-124 забезпечити
економію палива 90. 43 кг на кожні 1000 км польоту на крейсерському режимі,
що становить 3.62 % економії витрати палива. Відбір повітря від двигуна на
забезпечення роботи системи видування складе 2.03 %, що цілком обґрунтовує
ефективність даної технічної пропозиції. Крім того, відбір повітря від двигунів
можна знизити шляхом забору атмосферного повітря з областей підвищеного
тиску, розташованих в області передньої кромки крила та носка фюзеляжу,
подібно до того, як це робиться в системах кондиціонування пасажирського
салону.
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