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(57) Реферат:

Безп1лотний л1тальний апарат з в1деопристроем мае фюзеляж, високорозташоване крило з 
силовою установкою, вщеопристрш у сферичному корпус!, закртлений на нижн1й частин! 
фюзеляжу, трьохопорне шас1 з носовим колесом з обт1чниками кол1с, виконаними з 
закругленою носовою частиною, середньою частиною, яка наближена до цилшдрично'Г I 
охоплюе колесо, й загостреною хвостовою частиною. Обт1чник носового колеса виконано з 
зр1заною носовою частиною. В1деопристр1й умонтовано як носову частину цього обт1чника.
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Корисна модель належить до галуз1 ав1аци й може бути використана у конструкци л1тальних 
апарат1в, зокрема безптотних л1тальних апарат1в (БПЛА).

Вщом1 БПЛА 31 сканувальним вщеопристроем (ВП) у сферичному корпус!, встановленому у 
носовш частин БПЛА. У нього катапультний зл1т, парашутна посадка I в1дсутне кол1сне шас1 
(див. Мосов С. Беспилотная разведывательная авиация стран мира. - Киев, 2008. - С. 141).

Вщом1 БПЛА з шас1, що не прибираються й мають обт1чники кол1с, з ВП розмщеним п1д 
фюзеляжем БПЛА м1ж носовою й головними стшками шас1 (див. Мосов С. Беспилотная 
разведывательная авиация стран мира. - Киев, 2008. - С. 126). Передне колесо й стшка шас1, ям 
розмщеш попереду ВП, заважають огляду вперед для в1деокамери. Сам ВП створюе при цьому 
значний додатковий ошр для БПЛА.

Технчна задача, на яку спрямована корисна модель, - полтшення льотно-техн1чних 
характеристик БПЛА з колюним шас1 та ВП: збтьшення дальност1, швидкост! польоту БПЛА.

Для вир1шення ц1е'Г задач! у безп1лотному л1тальному апарат1 з вщеопристроем, що мае 
фюзеляж, високорозташоване крило з силовою установкою, вщеопристрш у сферичному 
корпусу закртлений на нижнш частин! фюзеляжу, трьохопорне шас1 з носовим колесом з 
обт1чниками кол1с, виконаними з закругленою носовою частиною, середньою частиною, яка 
наближена до цилшдрично'Г I охоплюе колесо, й загостреною хвостовою частиною, згщно з 
корисною моделлю, обт1чник носового колеса виконано з зр1заною носовою частиною, а 
вщеопристрш умонтовано як носову частину цього обт1чника.

Заявлене техшчне р1шення про1люстровано ф|гурами. На ф|г. 1 ,2 БПЛА показано на вигляд| 
збоку с р1зними ВП. На ф|г. 3 показано ВП, виконаний з двома осями обертання. На ф|г. 4 - ВП, 
виконаний з трьома осями обертання, ям перетинаються.

БПЛА мае високорозташоване крило 1 з силовою установкою 2, фюзеляж 3, шас1 з носовим 
колесом 4 з облкачами колю з закругленою носовою частиною 5, середньою частиною 6, що 
охоплюе колесо, загостреною хвостовою частиною 7. Пщ фюзеляжем встановлюеться ВП у 
сферичному корпус! 8 й закртлюеться на БПЛА на штанз! 9.

У польот! ВП, який розмщений на мюц1 носовоГ частини обткача носового колеса БПЛА у 
сполученн з рештою середньоГ й задньог частин обткача носового колеса, обткаеться 
пов1тряним потоком як едине вюесиметричне т1ло. I додатковий оп1р в1д ВП, встановленого 
таким чином, у багато раз1в менше, н1ж в1д ВП, встановленого пщ фюзеляжем БПЛА м1ж 
носовим та основним шас1. Кр1м того, знижуеться ймов1рнють потрапляння сн1гу, бруду, води, 
сторонах предмет1в в1д носового колеса на скло в1конця Вп при зльот! БПЛА.

Розроблене техн1чне р1шення зб1льшуе дальн1сть, швидк1сть польоту БПЛА, полтшуе його 
льотно-техн1чн1 характеристики. При цьому зменшення аеродинам1чних навантажень на ВП 
дозволить зменшити вагу елемент1в його кр1плення на БПЛА.

ФОРМУЛА КОРИСНО1 МОДЕЛ1

Безп1лотний л1тальний апарат з вщеопристроем, що мае фюзеляж, високорозташоване крило з 
силовою установкою, вщеопристрш у сферичному корпус!, закртлений на нижнш частин! 
фюзеляжу, трьохопорне шас1 з носовим колесом з обт1чниками колю, виконаними з закругленою 
носовою частиною, середньою частиною, яка наближена до цилшдрично'Г I охоплюе колесо, й 
загостреною хвостовою частиною, який вщр1зняеться тим, що обт1чник носового колеса 
виконано з зр1заною носовою частиною, а вщеопристрш умонтовано як носову частину цього 
обт1чника.
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