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(54) БЕЗП1ЛОТНИЙ Л1ТАЛЬНИЙ АПАРАТ

(57) Реферат:

Безптотний л1тальний апарат, що мае фюзеляж, крило з силовою установкою, шас1 з передам 
колесом в П-под1бнш вилц|, скр1плен1й з1 стшкою-ресорою, обт1чник переднього колеса з 
зр1заною носовою частиною, в1деопристр1й, встановлений пщ фюзеляжем на штанз1 на мюц1 
носовоТ частини обт1чника. Штанга розмщена вздовж фюзеляжу п1д обт1чником переднього 
колеса I скр1плена з горизонтальною частиною вищезгаданоТ вилки переднього колеса.
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Корисна модель належить до галуз1 ав1аци й може бути використана у конструкци лггальних 
апаратв, зокрема безптотних лшальних апаратв (БПЛА).

Вщом^ БПЛА з̂  сканувальним вщеопристроем (ВП) у сферичному корпуа, встановленому у 
носовш частиш БПЛА. У нього катапультний злгг, парашутна посадка I вщсутне колюне шаа 
[див. Мосов С. Беспилотная разведывательная авиация стран мира. - Киев, 2008. - С. 141].

Вщом1 БПЛА з шаа, що не прибираються й мають обтчники колю, з ВП, розмщеним пщ 
фюзеляжем БПЛА м1ж носовою й головними стшками шаа [див. Мосов С. Беспилотная 
разведывательна авиация стран мира. - Киев, 2008. - С. 126]. Передне колесо й стшка шаа, ям 
розмщеш попереду ВП, заважають огляду вперед для вщеокамери. Сам ВП створюе при цьому 
значний додатковий ошр для БПЛА.

Вщомий БПЛА з носовим колесом, з ВП встановленим на вертикально штанз1 пщ 
фюзеляжем [заявка ЫА201201622, 14.02.2012]. Ва колеса заключеш в обтчники. В обтчники 
переднього колеса вщачена носова частина  ̂ на цьому мюц розмщено ВП в сферичному 
корпусу який зв'язаний штангою з фюзеляжем БПЛА.

В мюц з'еднання штанги з фюзеляжем на останньому робиться посилення конструкци, що 
збтьшуе вагу. А штанга, поперек потоку повггря, збтьшуе лобовий ошр БПЛА в цтому.

Техшчна задача, на яку спрямована корисна модель - зниження ваги конструкци БПЛА, 
пщвищення його аеродинам1чно'Г якости

Для виршення ^еТ задач^ у безптотному лшальному апарат, що мае фюзеляж, крило з 
силовим пристроем, шаа з передшм колесом в П-под1бнш вилщ, скртленш з̂  стшкою-ресорою, 
обтчник переднього колеса з зр1заною носовою частиною, вщеопристрш, встановлений пщ 
фюзеляжем на штанз1 на мюц носовоТ частини обтчника, згщно з корисною моделлю, ця 
штанга розмщена вздовж фюзеляжу пщ обтчником переднього колеса I скртлена з 
горизонтальною частиною вищезгаданоТ вилки переднього колеса.

Дане техшчне ршення протюстровано на кресленнях. На ф т  1 зображено БПЛА на вигляд1 
збоку. На ф т  2 перер1з А-А з фт. 1. На фт. 3 перер^з Б-Б з фт. 2.

БПЛА мае фюзеляж 1, крило 2, силовий пристрш 3, шаа з передшм колесом 4, з^нуту з 
метал1чноТ пластини П-под1бну в поперечному розр1з1 вилку 5 колеса 4. Вилка 5 згвинчуеться 
болтами 6 з передньою стшкою-ресорою 7. Колеса укладеш в обтчники 8. На мюц носовоТ 
частини обтчника переднього колеса розмщуеться вщеопристрш 9. На цилшдричнш частиш, 
яка виходить вверх, нерухомоТ детал^ 10 вщеопристрою 9 виконаш р^зьбов  ̂ отвори  ̂ на неТ 
насаджуеться по посадц штанга 11 I кртиться болтами 12 в ц  отвори. Решта частина штанги 
11 виконана у форм1 швелера I скртлена з пласкою горизонтальною верхньою полкою 13 вилки 
5 тими ж болтами 6. Таким чином це ж кртлення використовуеться для кртлення вилки 5 на 
стшф-ресор1 7, а друпм мнцем стшка-ресора кртиться в район 14 обшивки фюзеляжу, 
посиленоТ тут шпангоутами 15 I 16. Всередиш жолобу штанги 11 прокладено проводку ВП на 
БПЛА (не показано).

При додаванш динам1чноТ вертикально'!' загрузки на злшнш смуз1 на передне колесо, яка на 
стоянц складае до 10-12 % злшноТ ваги БПЛА (бтя 100 кг), стшка-ресора 7 прогинаеться вверх I 
передне шаа фактично обертаеться вщносно точки 17. При цьому ВП пщшмаеться вгору 
вщносно переднього колеса. Для потужноТ передньоТ стшки-ресори 7 навантаження вщ ваги ВП 
(бтя 0.5 кг) незначна та не потребуе ТТ змщнення  ̂ вузл^в ТТ кртлення. Пщ час польоту ця стшка 
розпрямляеться, обертаючись аналопчно вниз вщносно точки 17, забезпечуючи задан кути 
обзору вщеокамери 9.

Запропонована конструщя для БПЛА з носовим колесом в обтчнику, несуча пщ 
фюзеляжем ВП, дае виграш у ваз^ т. я. вщпадае необхщнють змщнювати фюзеляж в мюц 
встановлення ВП у ньому, тобто закладати зайву вагу БПЛА, пщвищуе аеродинам1чну ямсть 
БПЛА за рахунок прибирання штанги в обтчник колеса та покращуе ЛТХ в цтому БПЛА.

А стшка-ресора 7 значною м1рою гасить високочастотн в^брац^Т вщ силового пристрою, що 
покращуе ямсть роботи ВП.

ФОРМУЛА КОРИСНО1 МОДЕЛ1

Безптотний лшальний апарат, що мае фюзеляж, крило з силовою установкою, шаа з передшм 
колесом в П-под1бнш вилц^ скртленш з̂  стшкою-ресорою, обтчник переднього колеса з 
зр1заною носовою частиною, вщеопристрш, встановлений пщ фюзеляжем на штанз1 на мюц 
носовоТ частини обтчника, який в ^^зн я е ть ся  тим, що штанга розмщена вздовж фюзеляжу пщ 
обтчником переднього колеса  ̂ скртлена з горизонтальною частиною вищезгаданоТ вилки 
переднього колеса.
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