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(57) Реферат:

Безптотний л1тальний апарат з електричною силовою установкою мае фюзеляж з хвостовим 
оперенням, пряме немехашзоване крило з аеродинам1чним профтем малоТ в1дносноТ товщини 
та камеру спостереження, яка розташована знизу фюзеляжу. У безптотному л1тальному 
апарат застосовано посадковий парашут, триопорне з хвостовою опорою ресорне шас1 з 
розвинутими основними опорами, а його крило виконане з1 зворотною стртопод1бнютю та 
оснащене механ1зац1ею.
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Корисна модель належить до безптотних лсальних апарат1в (БЛА) з електричною силовою 
установкою, як1 використовуються для маршрутних польот1в з метою виконання спостереження 
в режим! реального часу.

Внаслщок здатносп стартувати "з рук" та наявност1 парашута, безптотний л1тальний апарат 
з електричною силовою установкою може експлуатуватись, в тому числ1, I в 
горбистш/чагарниковш мюцевосп.

Вщом1 р1зн1 БЛА з електричною силовою установкою, призначен для маршрутних польот1в. 
Зокрема до таких можна вщнести БЛА "М1сгорМо1 Сгор Сат", "ЕМТ А!адт", "АегопаиИсз ОЬИег" 
(Магс ^еI^. Уптаппей Аег1а! УеЫс!ез//иптаппеа Аепа! УеЫс!ез апй Тащена. 1НЗ Оап'ез. 1НЗ 
С1оЬа1 ЫтНей 2010. р 22, 72, 100) та шшк Вс1 вони обладнан! пусковим пристроем або мають 
здатнють стартувати "з рук", що забезпечуе безаеродромний старт. Крейсерський пол1т у них 
характерний чергуванням моторного та безмоторного польот1в: безмоторний режим
планеруванням забезпечено зупинкою електродвигуна у пов1тр1 та складанням лопатей 
пов1тряного гвинта вздовж фюзеляжу.

Найближчим, за техшчними ршеннями, до заявлено! корисно! модел! е БЛА з електричною 
силовою установкою "Иркут-2Ф", зазначений в джерелк Магс ^еI^. Уптаппей Аег1а! 
УеЫс!ез//иптаппеа Аег1а! УеЫс!ез апй Тащена. 1НЗ Оап'ез. 1НЗ С1оЬа1 ЫтНей 2010. р 180.

В т мае фюзеляж з хвостовим оперенням, пряме немехан1зоване крило з аеродинам1чним 
профтем мало! вщносно! товщини та камеру спостереження, яка розташована знизу 
фюзеляжу.

Основними недолками вказаного БЛА е вщсутнють посадкових пристроТв - шас1 та 
посадкового парашута, що приводить до звуження сфери його застосування через залежнють 
вщ р1вного посадкового майданчика для посадки, зниження ресурсу та зростання ймов1рност1 
пошкодження камери спостереження, що розташовуеться знизу фюзеляжу. Кр1м того, як 
випливае з аеродинам1чноТ схеми БЛА, тонкий профть його немехан1зованого та 
нестртопод1бного крила, буде обмежувати експлуатацш в турбулентн1й атмосфер! у зв'язку з 
невисокими значеннями критичного кута атаки.

В основу корисно! модел! поставлено задачу розширення сфери застосування та 
пщвищення ресурсу БЛА з електричною силовою установкою, зниження ймов1рност1 
пошкодження камери спостереження, що розташована знизу фюзеляжу, а також пщвищення 
значення критичного кута атаки та зменшення швидкосп звалювання.

Поставлена задача вир1шуеться тим, що згщно з корисною моделлю, у безптотному 
л1тальному апарат! застосовано посадковий парашут, триопорне з хвостовою опорою ресорне 
шас з розвинутими основними опорами, а його крило виконане з1 зворотною стртопод1бнютю 
та оснащене механ1зац1ею.

Посадковий парашут дозволить отримати оргашзований спуск БЛА у задану точку, в тому 
числ1, I в горбистш/чагарниковш м1сцевост1 з прийнятною вертикальною швидкютю, що 
дозволить розширити сферу застосування, а також збтьшить його ресурс "за посадками". 
Ресорне шас1 з сильно розвиненими основними опорами забезпечить погашення надлишково! 
вертикально! швидкосп, що слугуватиме додатковим резервом пщвищення ресурсу БЛА. 
Перел1чен1 вище переваги вплинуть на зниження ймов1рносп пошкодження камери 
спостереження, що розташовуеться знизу фюзеляжу.

Застосування мехашзованого крила з1 зворотною стртопод1бнютю дозволить зб1льшити на 
2-3 град, критичний кут атаки БЛА, що дозволить знизити швидкють його звалювання та 
експлуатувати в атмосфер! з вищими значеннями турбулентносп.

Ф1г. 1. Проекци безп1лотного л1тального апарата з електричною силовою установкою.
Ф1г. 2. Проекц1я безп1лотного л1тального апарата з електричною силовою установкою та з 

випущеним парашутом.
Ф1г. 3. Зовшшнш вигляд безптотного л1тального апарата з електричною силовою 

установкою.
Безптотний лсальний апарат з електричною силовою установкою (ф1г. 1) складаеться з 

фюзеляжу 1 з хвостовим оперенням 2, крила 3 з1 зворотною стртопод1бнютю та мехашзаци 
крила у вигляд! флаперона 4, триопорного з хвостовою опорою 5 ресорного шас1 з розвинутими 
та основними опорами 6. Посадковий парашут розташовано у фюзеляж! над крилом в об'ем1, 
що обмежений обт1чником 7. Обт1чник примусово скидаеться пщ час випуску парашута 8 (ф|г. 
2), а у процес! спуску прив’язаний до фюзеляжу стропою 9.
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ФОРМУЛА КОРИСНО1 МОДЕЛ1

Безптотний л1тальний апарат з електричною силовою установкою, який мае фюзеляж з 
5 хвостовим оперенням, пряме немехашзоване крило з аеродинам1чним профтем малоТ 

вщносноТ' товщини та камеру спостереження, яка розташована знизу фюзеляжу, який 
вщр1зняеться тим, що у безптотному л1тальному апарат1 застосовано посадковий парашут, 
триопорне з хвостовою опорою ресорне шас1 з розвинутими основними опорами, а його крило 
виконане з1 зворотною стр1лопод1бн1стю та оснащене механ1зац1ею.
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