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(54) БЕЗП1ЛОТНИЙ Л1ТАЛЬНИЙ АПАРАТ

(57) Реферат:

Безптотний л1тальний апарат мютить крило з передн1м та задн1м лонжеронами, встановлений 
спереду та нижче крила на п1лон1 в цилшдричному корпус! турбореактивний двигун з вхщним та 
вихщним отворами, шас1 з передньою амортизацшною ст1йкою колеса, скртленою з 
кронштейном на приводному валу. В переднш частин! вказаного птона, перпендикулярно до 
нього, шаршрно встановлений приведний вал, один шнець якого виступае з п1лона. На цьому 
к1нц| закр1плений кронштейн, огинаючий корпус двигуна I скр1плений з амортизацшною ст1йкою з 
колесом, котр| виконан! поворотними навколо I збоку входного отвору двигуна до переднього 
лонжерона крила. На корпус! двигуна встановлено упор, що взаемод1е з вищевказаною стшкою 
колеса.
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Корисна модель належить до галуз1 ав1аци й може бути використана у конструкци лшальних 
апарат1в (ЛА), зокрема безптотних л1тальних апарат1в (БПЛА) з турбореактивним двигуном 
(ТРД).

Вщомий ЛА, в якому ТРД розмщеш п1д крилом I дещо попереду нього на птош (див. ЛА В- 
747, Полная энциклопедия мировой авиации. Изд. "Федоров", 1997. - С. 171).

Под1бне розмщення ТРД е оптимальним для дозвукових л1так1в з точки зору аеродинамки, 
ваговоТ вщдач1, зручност1 обслуговування та компонування.

Для ЛА типу "лшаюче крило" великого подовження з одним ТРД таке розмщення двигуна не 
застосовувалось через питання розмщення переднього колеса та стшки. В под1бному ЛА, 
зазвичай, ТРД розмщують над крилом, (див. ЛА В-2А, Полная энциклопедия мировой авиации. 
Изд. "Федоров", 1997. - С. 706).

Проте, момент п1к1рування вщ двигуна, встановленого вище центра мас ЛА, знижуе його 
аеродинам1чну якють через втрати на поздовжне балансування ЛА.

Вщом1 БПЛА з одним ТРД над крилом (П. №59387, 3. №Ы2011 03446), де таку проблему для 
крейсерського польоту вир1шують шляхом профт1рування носовоТ частини фюзеляжу, 
виконаного у вигляд| крила надмалого подовження. Проте на малих швидкостях, при 
зльот|/посадц| ця проблема залишаеться, що збтьшуе дистанцш зльоту БПЛА, його швидкост 
при зльот та посадц|, ускладнюе та робить важчою конструкцш БПЛА.

Техн1чна задача, на яку спрямовано винахщ - п1двищення аеродинам1чноТ якост1 БПЛА та 
дальност його польоту.

Для вир1шення ц1еТ задач! у безптотному л1тальному апарат1, що мае крило з передшм та 
задшм лонжеронами, встановлений спереду та нижче крила на птош в цилшдричному корпус! 
турбореактивний двигун з вхщним та вих1дним отворами, шас1 з передньою амортизац1йною 
стшкою колеса, скртленою з кронштейном на приводному валу, зпдно з винаходом, в переднш 
частин вказаного п1лона, перпендикулярно до нього, шаршрно встановлений привщний вал, 
один к1нець якого виступае з птона, причому на цьому к1нц1 закр1плений кронштейн, огинаючий 
корпус двигуна I скр1плений з амортизацшною ст1йкою з колесом, котр| виконаш поворотними 
навколо I збоку вхщного отвору двигуна до переднього лонжерона крила, а на корпус! двигуна 
встановлено упор, що взаемод1е з вищевказаною стшкою колеса.

Корисна модель тюструеться кресленнями.
На ф1г. 1 - БПЛА на вигляд! зверху в масштаб! М 1:75. На ф|г. 2 - БПЛА на вигляд! спереду 

(М 1:75). На ф|г. 3 - поздовжнш перер1з БПЛА б1ля ст1йки шас1 (М 1:10) I схема дшчих на птон 
сил,

де Р - сила тяги двигуна;
Сдв - сила ваги двигуна;
СН - вертикальна складова реакци земл1 на колесо;
Т - горизонтальна складова реакци земл1 на колесо.
На ф1г. 4 - перер1з А-А з ф|г. 3.
На ф1г. 5 - вигляд спереду на випущену носову стшку шас1.
БПЛА мютить крило 1, виконане по дволонжероннш схем! з невеликою стртовиднютю, 

оперення типу "зворотний метелик" 2 на двох хвостових балках 3, встановлених на крил1 за 
вантажними в1дс1ками 4, де розмщуеться корисний вантаж I обладнання БПЛА. Спереду-знизу 
крила 1 на шлош 5 встановлено двигун 6 (ТРД МС-400).

Птон 5 складаеться з двох частин - нижньоТ частини 7, що встановлена на двигун! та умщае 
в себе обладнання двигуна I, з'еднаноТ з нею вузлами кртлення, верхньоТ частини 8, котра 
фактично е продовженням вперед силових нервюр 9 крила по обидв! сторони птона. Попереду 
верхньоТ частини птона, кр1зь неТ I перпендикулярно до птона проходить вал 10, котрий бтя 
своТх к1нц1в шаршрно пов'язаний 1з ст1нками п1лона. При цьому один мнець вала 10 виходить за 
шаршрний вузол у ст1нц1 п1лона I на цьому к1нц1 закр1плений вигнутий кронштейн 11, котрий 
зварений з амортизацшною стшкою 12, що несе передне колесо 13. Основш колеса 14 
встановлеш на задньому лонжерон! крила.

На валу 10 виконана зубчаста шеспрня 15 з зубчастим сектором у 260°. Вона у зачепленш з 
ведучою шеспрнею 16 привода 17.

Збоку на корпус! 18 двигуна встановлено упор 19. На птош I на корпус! 18 двигуна до упора 
19 (п1д випущеною спереду стшкою шас1) виконано пщсилення у вигляд! накладки на цю 
поверхню (не показано). Збоку верхньоТ частини 8 птона виконаний наплив 20, куди впираеться 
кронштейн 11, що несе стшку 12 з колесом 13. Для симетри з другого боку виконано аналопчний 
наплив.

Пюля зльоту БПЛА основш колеса шас1 прибираються назад за вантажш вщаки 4 в хвостов! 
балки 3. Передня стшка прибираеться приводом 17 через зубчасту передачу шестерень 16 I 15
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обертанням вала 10. При цьому колесо 13 рухаеться в площиш, яка паралельна площиш 
симетри БПЛА I на вщсташ вщ не! приблизно в половину д1аметра компресора ТРД спочатку 
вперед, вверх, полм назад I вниз I прибираеться у шшу в носовш частиш центроплана крила 
перед передшм лонжероном 21. При цьому ця шша зверху закриваеться стулкою 22, 
розмщеною за кронштейном 11, а стулкою 23 на стшц 12 закриваеться вир1з в наплив1 20.

Додаткова стулка 24, шаршрно встановлена на крил1 у напрямку польоту  ̂ кшематично 
зв'язана з̂  стшкою 12 (не показано), закривае дтянку н̂ ш̂  над колесом 13.

Випуск шас вщбуваеться у зворотному порядку. При цьому передня стшка 12 повертаеться 
до и притиснення до упори 19. Паз в п^дпор  ̂ 19 фксуе стшки 12 довжиною 0,7 м вщ бокових 
перемщень.

Розм^ри упори в плат 60 х 70мм. Ця плоска частина упори, розмщена у напрямку потоку не 
пливае на лобовий ошр БПЛА в цтому, але розвантажуе мехашзми на валу 10, особливо наТзд I 
на перешкоду носовим колесом (розрахунковий випадок ЕЩ). Проте складова Т реакци на земл^ 
вщ носового колеса на порядок менша сили тяги двигуна Р, тобто нервюри 9 розвантажуються 
завдяки встановленню упора 19.

Даний БПЛА розробляеться в НАУ пщ в^чизняний ТРД - двигун МС -400 з тягою 400 кГ, 
котрий мае висок протипомпажш характеристики. Рух колеса спереду I збоку входового отвору 
ТРД МС - 400 вщбуваеться за штервал часу менше 1 секунди. Порушення потоку бтя  входного 
отвору ТРД МС - 400 вщ колеса д1аметром 200 мм за цей час не призведе до помпажу цього 
двигуна.

Варто також вщзначити, що в данш конструкци БПЛА велик розм^ри центроплана крила м1ж 
балками дозволяють розмютити в ньому супутникову систему великого д1аметра.

А в цтому силова схема БПЛА близька до схеми "л^аюче крило", оптимально! по ваговш 
вщдачк I встановлення ТРД - двигуна на птош п1д крилом I спереду нього пщвищуе 
аеродинам^чну яксть, дальнють польоту БПЛА та пщвищуе його вагову вщдачу.

ФОРМУЛА КОРИСНО1 МОДЕЛ1

Безптотний лггальний апарат, що мютить крило з передшм та задшм лонжеронами, 
встановлений спереду та нижче крила на птош в цилшдричному корпус турбореактивний 
двигун з вхщним та вихщним отворами, шас з передньою амортизацшною стшкою колеса, 
скртленою з кронштейном на приводному валу, який в ^^зн я е ть ся  тим, що в переднш частиш 
вказаного птона, перпендикулярно до нього, шаршрно встановлений привщний вал, один 
кнець якого виступае з птона, причому на цьому кн ц  закртлений кронштейн, огинаючий 
корпус двигуна  ̂ скртлений з амортизацшною стшкою з колесом, котр1 виконаш поворотними 
навколо  ̂ збоку входного отвору двигуна до переднього лонжерона крила, а на корпус двигуна 
встановлено упор, що взаемод1е з вищевказаною стшкою колеса.
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