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виконаний у вигляд| центроплана крила.
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Корисна модель належить до ав1аци та може бути використана в конструкци лггальних 
апаралв (ЛА), в першу чергу, безптотних л^альних апаралв (БПЛА) для стьського 
господарства, для люового господарства, для ав1ах1м1чних робгг (АХР).

Найбтьш вщомий ЛА для стьського господарства - це л^ак АН-2 ("Полная энциклопедия 
мировой авиации", изд. "Федоров", 1997. - С. 53). У цього лггака бак для АХР вмонтований 
позаду кабши птолв у фюзеляжи В т виконаний окремо вщ конструкци л^ака. Вагова вщдача 
АН-2 досягае близько 35-38 %.

В^дом  ̂також I шш1 ЛА для АХР. Бак для АХР у них також виконаний окремо вщ конструкци 
л^ака. Наприклад ЛА М-15 (див. там же, с. 718), або ЛА "Дромадер" (див. там же, с. 718). 
Вагова вщдача у цих ЛА менша, шж у АН-2.

Основна техшчна задача корисноТ модел1 - збтьшення ваговоТ в^ддач  ̂ БПЛА для стьського 
господарства.

Для виршення ^еТ задач^ в безптотному л^альному апарал для стьського господарства, 
що мютить крило з центропланом, двигун, паливш баки, бак для ав1ах1м1чних роб^, обладнання, 
згщно з корисною моделлю, бак для ав^ах^м^чних роб^ виконаний у вигляд^ центроплана крила.

Техшчне ршення пояснюеться кресленнями. На фю 1; 2; 3 - БПЛА для 
стьськогосподарських роб^ у трьох проек^ях; на фю 4 - повздовжнш розр^з по центроплану 
крила БПЛА.

БПЛА для стьського господарства мютить крило 1 з центропланом 2 у вигляд1 арки, двигун 
3, хвостове оперення 4.

Крило 1 виконане з одним лонжероном 5, який проходить кр1зь консол1 крила I центроплан 
на 45 % хорди крила.

Попереду арки крила розташована балка 6 з вщеопристроем 7, шшим обладнанням 8, 
носовим колесом 9. Основы колеса - шас 10 розташоваш на центроплан 2. Носова частина 11 
центроплана 2 (до лонжерона крила) виконуе роль бака для ав1а жм1чних робгг.

Бак для ав1ах1м1чних роб^ мютить заправно-промивн горловини 12 зверху I одну знизу, вщ 
якоТ йде пщ аркою поворотний патрубок до насоса 13, розташованого за лонжероном 5 арки 
центроплана 2. Насос 13 приводиться в дш  через фрикцшний мехашзм I через вал 14 вщбору 
потужносл двигуна. Вал 14 розташований всередиш задньоТ вертикальноТ стшки 15 кртлення 
двигуна 3. Пщ консолями крила закртлюеться пщвюна система 16 з форсунками для 
розприскування х1мкалв. У носовш частиш 11 центроплана 2 встановлен нервюри 17 з 
великими вир1зами для перелкання рщин.

В консольних частинах крила як у кесонах вмонтован витратш паливш баки 18 для 
ав1ах1м1чних робгг та додатков^ перепнш паливш баки 19.

Двигун всередиш арочного крила закртлюеться на горизонтальних балках 20 та 21. Балка 
21 пщкртлена косою балкою 22, а балка 20 пщкртлена вище вказаною вертикальною стшкою 
15.

Пюля зльоту БПЛА I виходу його в зону ав1ах1м1чних робгг включаеться розташований на 
насоа 13 мехашзм змщення вала 14 по шлщам вгору (не показано), включаеться фрикцшний 
мехашзм у вихщному валу двигуна 3 I через вал 14 вщбуваеться вщб1р потужносл з двигуна 3 
на насос 13 для забезпечення розпилювання х1мкалв.

Як вщм1чалось у роботах ряду НД1 УкраТни, л^ак з вантажопщйомнютю в 1-2 тони (типу АН- 
2) для стьського господарства в сучасних умовах фермерських господарств е занадто великим 
I нееконом1чним. Оптимальним в сучасному стьському господарств1 буде БПЛА з паливним 
баком до 500 кг.

Для такого ЛА товщина слнок бака для х1м1чно'Т рщини значно перевищуе по умовам 
мщносл необхщну, з конструкторськоТ точки зору, товщину обшивки кесона центропланноТ 
частини крила (виконаних з такого самого матер1алу).

При об'еднанш конструкци кесона центроплана  ̂ бака для АХР запас мщносл конструкци 
дозволяе I при звичайних формах крила виготовляти кесон центроплана без стрингер1в по 
нижнш частиш його обшивки.

Як згадувалось рашше в роботах НАУ, виконаний по запропонованш конструктивна схем1 
БПЛА, для проведення х1м1чно'Т обробки, з розмахом крила 12,7 м I зл^ною вагою 800 кг, при 
вщноснш товщин профтю центроплана П ЗО1 в 16 % бере на л^ак 500 л рщини для АХР та 
запас пального, достатнш для ТТ розпилювання.

Розрахований на експлуатацшне перенавантаження пе=(+4)^(-2) такий БПЛА для стьського 
господарства буде мати вагову вщдачу близько 60 %. До того ж арочна форма центроплана 
забезпечуе низьк еволютивш та зл1тно-посадков1 швидкосл БПЛА. При под^бн^й конструкци 
крила БПЛА з розмщенням бака для рщини АХР в переднш частиш центроплана, центр1вка
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БПЛА буде змшюватися мало, розб^ центр1вок при завантаженому баку для АХР I порожньому 
баку буде близький до нуля.

ФОРМУЛА КОРИСНО1 МОДЕЛ1
5

Безптотний л^альний апарат для стьського господарства, що мютить крило з центропланом, 
двигун, паливн баки, бак для ав1ах1м1чних роб^ та обладнання, який в ^^зн я е ть с я  тим, що бак 
для ав^ах^м^чних роб^ виконаний у вигляд1 центроплана крила.
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