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(54) Л1ТАЛЬНИЙ АПАРАТ ЗМ1ННО1 ГЕОМЕТР11 "Б1ПЛАН-УТКА"

(57) Реферат:
Л1тальний апарат змшноТ' геометр1Т ''бтлан-утка'' м1стить фюзеляж, верхне I нижне 
ц1льноповортн1 дволонжеронн крила з вед'емною стр1ловидн1стю, основы та носову ст1йки шас1. 
На нижньому крил1 за задн1м лонжероном м1ж хвостовими частинами нервюр бтя основних 
стшок шас1 виконан вир1зи, що прикриваються шарн1рно закр1пленими I пщпружиненими до 
нервюр кришками, на мнцях яких встановлен1 ролики, ям взаемодшть з1 ст1йками основного 
шас1, при цьому на п1вкрил1, що висуваеться вперед, зазначен кришки встановлен зверху I 
знизу, а на шшому п1вкрил1 встановлена тшьки нижня кришка.
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Корисна модель належить до галуз1 ав1ацп I може бути використана в конструкци л^аюв та 
безпшотних л^альних апара^в.

Вщом1 лггаки (а.с. СРСР №778082), в яких на задньому лонжерон шарырно встановлеы 
вщкиды панели як закривають зазори перед закрилком.

Вщомий л^альний апарат (ЛА) за пат. ЫА №54491, в якому верхне I нижне крило зроблено 
цшьноповоротним з вщ'емною стршовидыстю.

У цш схем1 юнуе проблема з розмщенням основних стшок шаа. В цьому ЛА основы стшки 
шаа закртлеы на фюзеляжи Стшки випущен при злкно-посадочному положены впритул до 
задньоТ кромки нижнього крила. Тому у середнш частит його профть змшений, значно 
укорочена задня частина профшю (за задым лонжероном дволонжеронного крила), тобто хорда 
крила зменшуеться в район його фюзеляжной частини, що дозволяе перемютити вперед 
основы стшки шаа ЛА  ̂ частково розвантажити носову стшку шаа. Проте  ̂ в цьому випадку 
основы стшки шаа вщдалеы назад вщ центру мас ЛА значно бшьше оптимального положення. 
А на носове шаа припадае майже вдв1ч1 бшьше стоянкове навантаження, ыж рекомендоване в 
нормах льотноТ придатносп л^аюв. Це призводить до необхщносп змщнити, а як наслщок  ̂
збшьшити вагу носовоТ стшки та фюзеляжу л^ального апарата. Кр1м того перевантажена 
носова стшка попршуе динамку зльоту-посадки л^ального апарата.

Техычною задачею корисноТ модел  ̂ е зниження ваги легального апарата, покращення 
динамки розгону та пробку легального апарата.

Для розв'язання ^ е'Т задач  ̂ у легальному апарат змшно'Т геометри "бтлан-утка'', що мютить 
фюзеляж, верхне I нижне цшьноповорты дволонжеронн крила з вщ'емною стршовидыстю, 
основы та носова стшки шаа, згщно з корисною моделлю на нижньому крил  ̂ за задым 
лонжероном м^ж хвостовими частинами нервюр бшя основних стшок шаа виконаы вир^зи, що 
прикриваються шарырно закртленими  ̂ пщпружиненими до нервюр кришками, на кшцях яких 
встановлеы ролики, як взаемодшть з̂  стшками основного шасе при цьому на швкриле що 
висуваеться вперед, зазначен кришки встановлеы зверху  ̂ знизу, а на шшому п^вкрил̂  
встановлена тшьки нижня кришка.

Корисна модель пояснюеться кресленнями, де
на фк. 1,2, 3 - легальний апарат у злегнш конфкураци;
на фк. 4, 5, 6 - його крейсерська конфкура^я;
на фк. 7 - вид зсередини на праву стшку з перер1зом крила по оа стшки;
на фк. 8 - згорнуте положення обох стшок;
на фк. 9 - розташування кришок та ролимв при крейсерськш конфкураци нижнього 

переднього швкрила;
на фк. 10 - розташування кришок та ролишв при крейсерськш конфкураци нижнього 

заднього ывкрила.
ЛА вмщуе фюзеляж 1 заквадраченоТ форми в середых його зр^зах, двигуни 2, оперення 3, 

верхне 4 I нижне 5 крила, встановлеы на однш оа у шарырних вузлах оберту 6, фксатори 7 
крила з фюзеляжем в крейсерському лети

У фюзеляж1 цього легального апарата встановлено силов  ̂ шпангоути 8 I 9, м1ж якими 
вмонтован вузли 10 нав^ски  ̂повороту верхнього та нижнього крил.

На задньому шпангоут розмщен також вузли 11 кршлення основних стшок 12 шаа з 
колесами. Вони прибираються назад у фюзеляж легального апарата I прикриваються створками 
13. у хвостовш частит нижнього крила за задым лонжероном смугами по хорд1 виконаы вир1зи. 
Вони прикриваються шарырно закршленими на крил1 кришками 14 I 15 з роликами 16 на кшцях. 
Вказан кришки притягаються пружинами (не вказаы) на хвостов1 частини нервюр 17. Причому 
на л1вому нап^вкрил  ̂верхня кришка 14 не е обов'язковою (фк. 10).

Спереду середня частина стшки 12 мае цилшдричну поверхню I працюе як направляюча, 
взаемод1е з роликами 16, що встановлеы на кшцях цих кришок.

На злет ЛА мае конфкурацш "бтлан''.
У цш конфкураци вш швидко злегае та набувае необхщну висоту. Потм вш переходить в 

горизонтальний полег, приймае крейсерську конфкурацш на швидкост 0,45-0,5 М  ̂ надал  ̂
збшьшуе швидкють та висоту до крейсерських.

1з конфкураци ''бтлан'' фактично утворюеться схема "утка".
Закшчення льоту вщбуваеться у зворотному порядку.
При розвернутих впоперек фюзеляжу крилах випускаються стшки шаа. При цьому стшки 12 

пюля повороту на кут 50° торкаються ролимв 16, повертають пщпружинеы кришки. Ролики 16 
котяться по стшках 12 з невеликим боковим ковзанням.

Розроблене техычне ршення дозволяе у легальному апарат такоТ схеми розвантажити 
носову стшку шаа та передню частину фюзеляжу, перемютити основы стшки шаа до силового
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крилового шпангоуту 8 та сумютити силов1 шпангоути навюки основних стшок шас та крила, що 
призводить до зменшення ваги конструкцГГ л^ального апарата, а також дозволяе покращити 
динам^чн  ̂ характеристики розгону-проб^у л^ального апарата, зменшити довжину розгону 
л^ального апарата.

5
ФОРМУЛА КОРИСНО1 МОДЕЛ1

Л^альний апарат змшно'Г геометри "бтлан-утка'', що мютить фюзеляж, верхне I нижне 
цтьноповортш дволонжеронн крила з вщ'емною стртовиднютю, основы та носову стшки шаа, 

10 який вщр1зняеться тим, що на нижньому крил  ̂ за задшм лонжероном м1ж хвостовими 
частинами нервюр бтя основних стшок шас виконаш вир^зи, що прикриваються шаршрно 
закртленими  ̂ пщпружиненими до нервюр кришками, на кшцях яких встановлен ролики, як1 
взаемодшть з̂  стшками основного шаа, при цьому на швкрил^ що висуваеться вперед, 
зазначен кришки встановлеш зверху I знизу, а на шшому швкрил1 встановлена ттьки нижня 

15 кришка.
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