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ПАСАЖИРСЬКИЙ ЛІТАК 

В даний час сучасна авіаційна промисловість наблизилася до 

практичної межі досконалості літаків традиційної аеродинамічної схеми. 

Проте провідні авіаційні корпорації прагнуть всіляко підвищити 

ефективність існуючих і перспективних авіалайнерів. Одним із шляхів 

підвищення загальної ефективності авіалайнера є підвищення його 

аеродинамічної якості, що досягається застосуванням перспективних 

аеродинамічних схем. Аналіз літаків наявних аеродинамічних схем 

показує, що класична аеродинамічна схема – літаюче крило має 

найбільший потенціал до модернізації в таких напрямках: 

 послаблення вимог до центрування; 

 підвищення ефективності органів управління з тангажу, внаслідок 

цього полегшення зльоту; 

 застосування профілів, що самовстановлюються; 

 підвищення ефективності використання внутрішнього об'єму; 

 врахування поведінки на закритичних режимах; 

 пошук раціонального розміщення двигунів через особливості 

аеродинамічної схеми. 

В дослідженні було розроблено оптимальну конструкцію 

дальньомагістрального пасажирського літака з аеродинамічною схемою 

літаюче крило – «безхвостка» (рис. 1).  

Аналіз науково-технічної літератури на предмет варіантів побудови 

літальних апаратів та матеріалів, з яких вони виконуються, дозволив 

обрати прототипом літака перспективний проект Boeing Flaying V та X48B. 

На основі прототипу було побудовано декілька варіантів геометрії 

повнорозмірної моделі перспективного літального апарату в системі 

CAD Inventor. На створених моделях було проведено симуляцію 

аеродинамічних навантажень від потоку повітря зі швидкістю 850 км/год 

(237 м/с) при кутах атаки α від –10° до 15°, одержано залежності  

аеродинамічних коефіцієнтів та сил (табл. 1). Оптимальний варіант обрано 

за критерієм аеродинамічної якості. 

Результати аеродинамічної симуляції показали, що при 

оптимальному, з точки зору максимальної аеродинамічної якості, куті 

атаки 2 градуси підйомної сили буде достатньо для утримання літака 

вагою 350 тон на крейсерській швидкості та висоті польоту літака.  
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Рис. 1 Конструкція літака 

Таблиця 1. 

 

За визначеною симуляцією силою опору методом тяг було проведено 

аеродинамічні розрахунки. Серед існуючих на сьогодні пропозицій 

авіаційних двигунів, підібрано турбореактивний двигун для проектованого 

пасажирського літака Rolls-Royce RB211-535E4B зі статичною тягою 

191,55 кН. 

Розрахунок на міцність проектованого літального апарату виявив 

найбільш слабкі зони, які потребують укріплення за рахунок силових 

елементів (рис. 2). З точки зору найбільших механічних напружень – це 

передня частина кріплення двигунів, з точки зору найбільших прогинів – 

це області днища та механізації крил (рис. 2, а), з точки зору стійкості – 

від’ємна частина крила (рис. 2, б). 
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Рис. 2. Прогини обшивки під дією аеродинамічних сил 

В результаті досліджень показано перспективність застосування 

аеродинамічної схеми літаюче крило, обрано оптимальну теоретичну 

поверхню  літака, а також створений інструментарій для проектування 

дальньомагістрального пасажирського літака за зазначеною 

аеродинамічною схемою. Пасажирський літак за схемою літаюче може 

бути конкурентним до сучасних пасажирських «гігантів» Boeing 777 та 

Airbus A380. 
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