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(57) Реферат:

Безптотний л1тальний апарат (БПЛА-СП) мютить крило, оперення, фюзеляж у вигляд! крила 
надмалого подовження з обшивкою та каркасом, керовану зак1нц1вку на кшц| фюзеляжу, двигун 
на птош над фюзеляжем з1 зр1зом сопла, близьким до кругового. На фюзеляж! за двигуном 
виконана у форм! р1вноб1чноТ трапеци у плат рухома д1лянка обшивки фюзеляжу, скртлена 
жорстко з фюзеляжем у своТй задн1й частин1 по широкш основ! вказаноТ трапеци, 
перпендикулярна повздовжнш ос1 двигуна. На рухом1й дтянц! обшивки знизу закр1плена рама, 
до якоТ одним кшцем шарн1рно закртлений цил1ндр приводу, а шшим вш шарн1рно закр1плений 
на каркас! фюзеляжу. При цьому рухома д1лянка обшивки виконана з можпивютю в1дхилення до 
притискання своею передньою частиною до зр1зу сопла.
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Корисна модель належить до ав1ацп та може бути використана у конструкци л^альних 
апара™ (ЛА),в тому числ1  ̂безптотних (БПЛА).

Вщомий л^ак В-747 [Див. "Полная энциклопедия мировой авиации", 1977 г., изд. "Фёдоров", 
с. 171]. У л^ака внутршнш передкрилок виконаний як лист з металу, що повторюе кошчну 
поверхню носовоТ частини крила та прилягае до неТ у крейсерському польотк Зсередини лист 
зв'язаний з мехашзмом, котрий при зльот та посадц змшюе положення та кривизну цього 
листа. Вш вщходить вщ профтю крила та працюе як передкрилок ("система Крюгера"). Пружш 
деформаци листа-передкрилка дозволяють багаторазово розгинати-згинати його, тобто 
змшювати форму його кошчно'Т поверхш.

Вщомий БПЛА по заявц ЫА и201013626. Вш мае крило, оперення, фюзеляж з носовою 
частиною у вигляд^ носовоТ частини крила надмалого подовження, двигун на птош над 
фюзеляжем. Таке розмщення турбореактивного двигуна бтя  центру мас досить зручне, але 
при його робот виникае пшруючий момент, котрий парируеться оперенням, розташованим 
позаду, що зменшуе аеродинам^чну ямсть БПЛА, але у крейсерському польот вказаний момент 
парируеться у значнш м1р1 спрофтьованою носовою частиною фюзеляжу, що збтьшуе 
аеродинам^чну ямсть БПЛА. Однак на малих швидкостях (на зльот та посади) така носова 
частина не дае суттеву прибавку до пщйомно'Т сили, а значить I кабрувального моменту. Тому 
зльотно-посадочш швидкост та довжина пробку досить велим.

За прототип прийнятий БПЛА по заявц ЫА и201103446. Вш мае крило, розмщений зверху 
двигун, оперення, фюзеляж у вигляд1 крила надмалого подовження з керованою закш^вкою. У 
крейсерськш конф^ураци БПЛА вона знаходиться у аеродинам1чному затшенш фюзеляжу 
вщносно великоТ товщини, та не може працювати ефективно. Але у цьому БПЛА для 
ефективного обдуву закш^вки при зльот та посади використовуеться "ефект Коанда". Для 
цього сопло 1з перер^зом близьким за формою до кола мае знизу сплощену частину та виконане 
поворотним до сполучення зр1зу сопла з поверхнею фюзеляжу. Прилипаючи до обшивки 
струмшь ефективно обдувае за кш^вку I вщ неТ виникае необхщний карбувальний момент. 
Поворотне сопло е досить складним пристроем, осктьки воно завжди працюе в струмеш ^ в  з 
високою температурою, технолопчно складне, потребуе застосування жаромщних сталей. Тому 
вимагаеться серйозне доопрацювання двигуна для БПЛА. Все це ускладнюе та збтьшуе вагу 
конструкцш БПЛА у цтому.

Техшчною задачею, на яку направлена корисна модель, е спрощення та облегшення БПЛА 
под1бно'Т конструкци, де використовуеться "ефект Коанда".

Для ршення ^еТ задач^ у безптотному л^альному апарат (БПЛА-СП), що мютить крило, 
оперення, фюзеляж у вигляд1 крила надмалого подовження з обшивкою та каркасом, керовану 
замн^вку на мнц фюзеляжу, двигун на птош над фюзеляжем з1 зр1зом сопла близьким до 
кругового, зпдно корисноТ модел1 на фюзеляж^ за двигуном виконана у форм1 р^вноб^чноТ 
трапеци у плат рухома дтянка обшивки фюзеляжу, яка скртлена жорстко з фюзеляжем у своТй 
заднш частиш по широкш основ^ вказаноТ трапеци, перпендикулярна повздовжнш ос двигуна, 
причому на рухомш д тя н ц  обшивки знизу закртлена рама, до якоТ одним мнцем шаршрно 
кртиться цилшдр приводу, а шшим вш шаршрно закртлений на каркас фюзеляжу, при цьому 
рухома дтянка обшивки виконана з можливютю вщхилення до притискання своею передньою 
частиною до зр1зу сопла.

Запропоноване техшчне ршення тюструеться кресленнями. На ф т  1; 2; 3 - загальний вид 
БПЛА у трьох проек^ях.

На ф т  4 - зображена рухома дтянка обшивки на зльот та посадци
На ф т  5 - ТТ крейсерське положення.
БПЛА мютить фюзеляж 1 у вигляд1 крила надмалого подовження, двигун 2 на птош над 

фюзеляжем, оперення 3, крило 4, рухому дтянку 5 обшивки, виконану з листа титанового 
сплаву у вигляд1 р1вноб1чно'Т трапеци, основш 6 та носов1 7 колюш стшки шаа, керовану 
замн^вку 8, раму 9, шаршрно зв'язаний з нею одним мнцем привщний цилшдр 10. Другим 
кшцем вш шаршрно зв'язаний з1 шпангоутом 11 силового каркаса фюзеляжу. Знизу на сопл1 12 
виконано невелике сплощення 13.

У крейсерському положенш привщний цилшдр 10 фксуе рухому дтянку 5 обшивки на 
контур1 фюзеляжу 1.

На зльот та посадц при розсуванш цилшдра 10 дтянка 5 змшюе кривизну своеТ 
цилшдрично'Т поверхш, повертаючись при цьому вщносно своеТ задньоТ частини до притискання 
передньою частиною до сплощення 13 на сопл1 12 поблизу його зр1зу.

Струмшь двигуна, "прилипаючи" зпдно "ефекта Коанда" до ^е'Т поверхш, штенсивно обдувае 
и та закш^вку 8, яка створюе необхщний кабруючий момент, що сприяе скороченню зльотно- 
посадочноТ дистанци БПЛА.
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Варто зауважити, що нав^ь без сплощення 13 на сопл1 12 при притисненш до нього дтянки 
5 обшивки фюзеляжа, струмшь двигуна "залипае" до поверхн дтянки 5 та обдувае заш ивку 8, 
але менш штенсивно.

Дане техшчне ршення не потребуе доопрацювання, установки його в сопл^ в зон великих 
5 температур мехашзму з̂ жаромщних матер^ал^в. Воно досить технолопчно спрощуе, облегшуе в 

цтому конструкцш БПЛА под^бноТ схеми, де використовують „ефект Коанда".

ФОРМУЛА КОРИСНО1 МОДЕЛ1

10 Безптотний лггальний апарат, що мютить крило, оперення, фюзеляж у вигляд1 крила
надмалого подовження з обшивкою та каркасом, керовану зашн^вку на кшц фюзеляжу, двигун 
на птош над фюзеляжем з1 зр^зом сопла, близьким до кругового, який вщр1зняеться тим, що 
на фюзеляж1 за двигуном виконана у форм1 р^вноб^чноТ трапеци у плат рухома дтянка обшивки 
фюзеляжу, скртлена жорстко з фюзеляжем у своТй заднш частит по широкш основ1 вказаноТ 

15 трапеци, перпендикулярна повздовжнш ос1 двигуна, причому на рухомш д тя н ц  обшивки знизу 
закртлена рама, до якоТ одним кшцем шаршрно закртлений цилшдр приводу, а шшим вш 
шаршрно закртлений на каркас фюзеляжу, при цьому рухома дтянка обшивки виконана з 
можливютю вщхилення до притискання своею передньою частиною до зр^зу сопла.
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