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Безптотний л1тальний апарат для захисту вшськових колон на марш1 мае фюзеляж, силову 
установку, крило з центропланною частиною й вщокремлюваними частинами, вузол 
вщокремлення цих частин крила за сум1жними нервюрами у польот1, обладнання. М1ж 
сум1жними нервюрами цих частин крила розмщеш еластичш метал1зован1 стр1чки, як1 
прикртлеш жорстко до вщокремлюваних частин крила.
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Корисна модель належить до галуз1 ав1ацп й може бути використана у конструкци 
безптотних л^альних апара™ (БПЛА).

Вщом1 БПЛА для захисту вшськових колон на маршк Вони можуть виконувати тривалий 
пол^ як баражирувальник з озброенням, як розвщник, а пщ час атаки супротивника можуть 
миттево перебудуватися у конф^урацш "винищувач", р^зко пщвищувати припустиме 
експлуатацшне й руйтвне перевантаження, маневроватсть, здшснювати протиракетний 
маневр, в^раж, нашвв1раж для атаки у вщповщь. Це досягаеться шляхом вщстршу 
вщокремлюваних частин крила (ВЧК). При цьому дв1 ВЧК слугують хибними цтями. Однак Тхнш 
розм^р, Тхня (ефективна радюлокацшна) площа вщбиття менше, т ж  у БПЛА в конф^ураци 
"винищувач". Ймов1рнють перенацтювання атакуючо! ракети на ВЧК мала. (3. ^  2010 05184).

Техтчна задача, на яку спрямована корисна модель - збтьшення живучосп БПЛА для 
захисту вшськових колон на маршк

Для виршення ще! задач^ у безптотному л^альному апарат для захисту вшськових колон 
на марш^ що мае фюзеляж, силову установку, крило з центропланною частиною й 
вщокремлюваними частинами, вузол вщокремлення цих частин крила за сум1жними нервюрами 
у польоту обладнання, згщно з корисною моделлю м^ж сум1жними нервюрами цих частин крила 
розмщет еластичт метал^зован^ с ^ч ки , ям прикртлет жорстко до вщокремлюваних частин 
крила, при цьому на центропланнш частит крила поперек сум1жних нервюр встановлено 
притиски у вигляд^ пружно! тонко! пластини жорстко закртлено'Г сво'ми мнцями з цими 
нервюрами,  ̂ в т ь т  мнщ вказаних с ^ ч о к  вставлен у напрямку польоту у пром1жок м1ж 
нервюрою  ̂ притиском, а на вщокремлюванш частин крила встановлено термозаряд-пастку 
короткотермшово! дй'.

Заявлене техжчне ршення протюстровано ф^урами. На ф т  1,2, 3 наведено БПЛА у трьох 
проекщях. На ф^. 4 приведена схема складання метал1зований сщ чок гармошкою м^ж 
нервюрами. На ф^. 5 показана установка втьних мнщв метал^зованих с ^ ч о к  на центропланнш 
частит крила (ЦЧК). На ф^. 6 показана схема розльоту ВЧК.

БПЛА мае крило з центропланною частиною 1, з аркою 2, вщокремлюваною частиною крила 
3 у польоту вузли роз'еднання 4 ВЧК 3, хвостов1 5 I передню 6 балки, хвостове оперення 7, 
носове 8 й основн 9 шаа, вузли нав1ски 10 зовтшнього навантаження 11 (озброення). БПЛА 
оснащений локаторами переднього 12 I заднього 13 огляду. БПЛА виконаний за двобалковою 
схемою. Центроплан зроблено у форм1 арки, на якш розмщена силова (гвинтомоторна) 
установка 14. 1Мж ВЧК I ЦЧК складен гармошкою метал1зоват стр1чки 15, ям жорстко скртлен з 
нервюрою 16 ВЧК I легко вставлен м^ж притискачем 17 та нервюрою 18 ЦЧК. На ВЧК також 
встановлено термозаряд-пастка 19.

При скиданн ВЧК пакет метал1зованих стр1чок 15 висмикуеться з-пщ притискача 17. Стр1чки 
15 розправляються I разом з ВЧК створюють досить велим хибн ц ^  (б^льш  ̂ за радювщбивний 
сигнал, т ж  БПЛА у конф^ураци "винищувач"). Одночасно при вщстртюванн ВЧК спрацьовуе 
термозаряд-пастка 19 на ВЧК уводить на себе ракету супротивника з теплово! гол1вкою 
наведення або з комбшованою системою наведення.

Розроблене техжчне ршення практично не впливае на зл^ну масу БПЛА, пщвищуе 
ефективнють його протиракетного маневру, збтьшуе живучють БПЛА для захисту вшськових 
колон на маршк

ФОРМУЛА КОРИСНО1 МОДЕЛ1

1. Безптотний л^альний апарат для захисту вшськових колон на марш^ що мае фюзеляж, 
силову установку, крило з центропланною частиною й вщокремлюваними частинами, вузол 
вщокремлення цих частин крила за сум1жними нервюрами у польоту обладнання, який 
вщр1зняеться тим, що м1ж сум1жними нервюрами цих частин крила розмщен еластичн 
метал^зован^ с ^ ч ки , ям прикртлет жорстко до вщокремлюваних частин крила, при цьому на 
центропланнш частит крила поперек сум1жних нервюр встановлено притиски у вигляд1 пружноТ 
тонко' пластини, жорстко закртлено! своТми мнцями з цими нервюрами, а в т ь т  мнщ вказаних 
с ^ ч о к  вставлет у напрямку польоту у пром1жок м1ж нервюрою  ̂ притиском.
2. Пристрш за пунктом 1, який вщр1зняеться тим, що на вщокремлюванш частит крила 
встановлено термозаряд-пастку короткотермшово! дм.
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