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(57) Реферат:

Безптотний л1тальний апарат мае крило з лонжеронами I нервюрами, включаючи нервюри 
нав1ски, двигун, встановлений спереду та нижче крила на птош, скр1плений з нервюрами 
нав1ски, кол1сне шас1, що прибираеться, з передньою ст1йкою, жорстко зв'язаною з кшцем 
прив1дного вала, що розмщено поперек п1лона у шарн1рах. Привщний вал цим к1нцем 
встановлено по посадц ковзання в шарн1р1, розмщеному на одн1й сторон! п1лона, а на шшш 
сторон! п1лона встановлена опора-гайка, у яку входить втьний кшець цього вала з вщповщним 
р1зьбленням на ньому.
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Корисна модель належить до галуз1 ав1аци й може бути використана у конструкци лгтальних 
апара™ (ЛА), зокрема безптотних лггальних апара™ (БПЛА) з турбореактивним двигуном 
(ТРД).

Вщомий ЛА, в якому ТРД розмщеш пщ крилом I дещо попереду нього на птош (див. ЛА В- 
747, Полная энциклопедия мировой авиации, изд. «Федоров» 1997. - С. 171). Под1бне 
розмщення ТРД е оптимальним для дозвукових лгташв з точки зору аеродинамки, ваговоТ 
вщдачО зручност обслуговування та компонування.

Для ЛА типу «лгтаюче крило» великого подовження з ТРД таке розмщення двигуна не 
застосовувалось через питання розмщення переднього колеса та стшки. В под1бному ЛА, 
зазвичай, ТРД розмщують над крилом (див. ЛА В-2А, Полная энциклопедия мировой авиации, 
изд. «Федоров» 1997. - С. 706).

Вщомий тридвигуневий реактивний пасажирський л^ак «Трайдент» 2Е (див. там же с. 512). 
Передня стшка з колесами у нього змщена вщ площини симетри лОтака в бк з м1ркувань 
конструкци.

Вщомий ЛА А-10 (там же с. 386). 1з-за розмщення у нос ЛА гармати передне шаа у нього 
також змщено в бк.

Вщомий безптотний лгтальний апарат (БПЛА) з триопорним шаа з носовим колесом, з 
одним турбореактивним двигуном, встановленим на птош пщ крилом та спереду нього (пат. 
73710, з. ^  2012 12608). Така компоновка двигуна е оптимальною з урахуванням аеродинамки 
БПЛА.

Випущене передне колесо розмщуеться в такому БПЛА пщ носовою частиною двигуна. 
Передню стшку шаа закртлено на привщному валу, встановленому в носовш частиш цього 
птона поперек птона.

Боков  ̂ площини птона нав1ски двигуна переходять у нервюри крила - вони лежать в Тх 
площинах. У польот колесо ховаеться в крили Стшка та колесо при вбиранш рухаються вперед, 
вгору, назад. Колесо при цьому проходить спереду I збоку вхщного отвору двигуна, поряд з ним. 
Слщ зауважити, що при прибиранш носового колеса, крива частина носовоТ стшки ховаеться в 
боковому наплив1 вздовж птона перед носком крила. При цьому дзеркально виконаний другий 
наплив з шшого боку птона для запоб^ання моменту рискання БПЛА.

Додатков1 напливи такоТ форми, збтьшуючи омивну площу БПЛА, роблять негативний 
вплив на аеродинам1чну ямсть БПЛА.

Техшчна задача, на яку спрямовано корисну модель - пщвищення аеродинам^чноТ якост 
БПЛА.

Для виршення ще'Т задач  ̂у безптотному лгтальному апаращ що мае крило з лонжеронами I 
нервюрами, включаючи нервюри нав1ски, двигун, встановлений спереду та нижче крила на 
птош, скртлений з нервюрами нав1ски, колюне шаа, що прибираеться, з передньою стшкою, 
жорстко зв'язаною з шнцем приводного вала, що розмщено поперек птона у шаршрах, згщно з 
корисною моделлю, привщний вал цим кшцем встановлено по посадц ковзання в шаршрО 
розмщеному на однш сторон птона, а на шшш сторон птона встановлена опора-гайка, у яку 
входить втьний кшець цього вала з вщповщним р1зьбленням на ньому.

На ф^. 1 - БПЛА на вигляд1 зверху. На ф^. 2 - БПЛА на вигляд1 спереду. На ф^. 3 - вигляд 
зверху на наплив на птош. На ф^. 4 - перер1з Б-Б с ф^. 1 (М 1:10) I схема дшчих на птон сил, 
де:

Р - сила тяги двигуна;
Сдв - сила ваги двигуна;
Сн - вертикальна складова реакци земл1 на колесо;
Т- горизонтальна складова реакци земл1 на колесо.
На ф^. 5 - Перер1з А-А з ф^. 4.
На ф^. 6 - Вигляд спереду на випущену носову стшку шаси
X, У, 2 - вщповщно подовжена, вертикальна та поперечна ос БПЛА.
БПЛА мютить крило 1, виконане по дволонжероннш схем  ̂ з невеликою стртопод1бшстю, 

оперення 2 на двох хвостових балках 3, встановлених на крил1 за вантажними вщаками 4, де 
розмщуеться корисний вантаж I обладнання БПЛА.

Спереду-знизу крила 1 на птош 5 встановлено двигун 6.
Птон 5 складаеться з двох частин - нижньоТ птонноТ частини 7, що встановлена на двигун 

та умщае в себе обладнання двигуна 0 з'еднаноТ з нею вузлами кртлення, верхньоТ частини 8, 
котра фактично е продовженням вперед силових нервюр нав1ски 9 крила по обидв1 сторони 
птона. Попереду верхньоТ частини птона, кр1зь неТ проходить вал 10, котрий бтя своТх кшщв 
шаршрно пов'язаний з̂ стшками птона. При цьому один кшець вала 10 проходить по посадц 
ковзання через шаршрний вузол у стшщ птона I на цьому кшщ жорстко через з'еднувальний
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вузол 11 з'еднаний з1 стшкою 12, що несе передне колесо 13. Основы колеса 14 встановлеш на 
задньому лонжерон крила. Вал 10 розмщено в горизонтально площин з обертом вщносно 
поперечно! оа 2 на кут р=3° сво'|'м виступаючим з птона кшцем з вузлом нав^ски 11 стшки 12.

Права нервюра приймае основне вертикальне навантаження вщ двигуна, а л1ва виконана 
заниженою (по лжи Л, фк. 4) I разом з правою сприймае навантаження вщ двигуна.

Обладнання двигуна 6 розмщено над його цилждричним корпусом в нижнш птоннш частит
7 двигуна 6, що входить в загальне тто птона 5. З бош нижньо! птонноТ частини 7 е вузли 
нав^ски (не показано) двигуна. Вони з'еднуються на болтах з вщповщними вузлами бтя стжок 
основной частини птона 5, силова частина яких - це передня частина нервюр нав1ски, виходить 
за контур крила 1.

На валу 10 виконана зубчаста шеспрня 15 з зубчастим сектором у 260°. Вона у зачепленн з 
бтьш ширшою ведучою шеопрнею 16 привода 17.

Збоку на корпус 18 двигуна встановлена упора 19. На корпус 18 двигуна до упори 19 
виконано пщсилення у вигляд1 накладки на цю поверхню (не показано). Збоку верхньо! частини
8 птона виконаний наплив 20, куди прибираеться стшка 12.

Пюля зльоту БПЛА основы колеса шас прибираються назад за вантажш вщаки 4 в хвостов^ 
балки 3. Передня стшка прибираеться приводом 17 через зубчасту передачу шестерень 16 I 15 
обертанням вала 10. При цьому колесо 13 рухаеться спочатку вперед вверх, по™ назад I вниз 
та прибираеться у шшу 21 носово! частини центроплану крила, м1ж нервюрами 9 нав1ски птона, 
перед передтм лонжероном 22. Вир1зи в обшивц зверху закриваються стулкою 23 I стулкою 24, 
як кртляться на стшщ 12.

Додаткова стулка 25, шаршрно встановлена на крил  ̂ у напрямку польоту I кшематично 
зв'язана з1 стшкою 12 (не показано), закривае дтянку н ш  21 над колесом 13.

Коли з одте! сторони вал 10 розташовано в стжщ птона шаршрно  ̂по ковзному садшню, то 
на втьному кшщ вала виконана прямокутна р^зьба з крупним кроком, I цей кшець вала 
вставлений в закртлену на жшш сторон птона опору-гайку 26. Тому при обертанн вал 10 
рухаеться також в осьовому напрямку (разом з носовою стшкою, 12).

Крок р1зьби пщбраний так, що при поворот вала на 250° вж одночасно зсуваеться по оа (2) 
на швширини носового колеса. Цей фактор I невеликий кут р=3° забезпечують попадання 
носового колеса в шшу 21, а також дають можливють виконати бтьш розпрямлену стшку 12.

Випуск шаа вщбуваеться у зворотному порядку. При цьому передня стшка 12 повертаеться 
до и притиснення до пщпори 19. Паз в пщпор1 19 фОсуе стшку 12 вщ перемщень. При цьому 
складова Т реакци на землю вщ носового колеса на порядок менша сили тяги двигуна Р, тобто 
шестерн 15 та 17, вал 10 I елементи !х кртлення на птош 5 розвантажуються завдяки 
встановленню подпори 19.

Рулжня БПЛА на земл  ̂здшснюеться диференцшним пщгальмуванням основних колю 14.
Даний БПЛА розроблено в НАУ пщ вггчизняний турбореактивний двигун "Мотор - Фч" МС - 

400 з тягою 400 кГ, котрий мае висок протипомпажн характеристики. Рух колеса спереду I 
збоку входового отвору ТРД МС - 400 вщбуваеться за жтервал часу менше 1 секунди. 
Порушення потоку бтя вхщного отвору ТРД МС - 400 вщ колеса д1аметром 250 мм за цей час 
не призведе до помпажу цього двигуна. За рахунок введення кута р=3° передне колесо при 
оберт стшки 12 та руху колеса перед двигуном вщходить вщ площини симетри БПЛА та 
двигуна дал^ тобто стоянкове положення колеса.

Це зменшуе вплив на вхщний у двигун потк, дозволяе бтьш компактно прибирати стшку з 
колесом.

Розроблене техшчне ршення дозволило втрич1 зменшити наплив збоку птона перед 
крилом пор1вняно з вар1антом БПЛА по пат. 73710 I вдв1ч1 в пор^внянн  ̂ з вар1антом по з ^  2012 
12608.

Як показали дослщження, зважаючи на невелик розм^ри цього напливу, вщпадае 
необхщшсть виконувати симетричний наплив з жшого боку птона, так як його вплив на колшну 
стшксть БПЛА дано! схеми незначно.

Розроблене техшчне ршення зменшуе площу змочувано! поверхн БПЛА, пщвищуе його 
аеродинам1чну яксть.

ФОРМУЛА КОРИСНО1 МОДЕЛ1

Безптотний л^альний апарат, що мае крило з лонжеронами I нервюрами, включаючи нервюри 
нав1ски, двигун, встановлений спереду та нижче крила на птош, скртлений з нервюрами 
нав1ски, колюне шаа, що прибираеться, з передньою стшкою, жорстко зв'язаною з кнцем 
привщного вала, що розмщено поперек птона у шаршрах, який вщр1зняеться тим, що
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привщний вал цим кшцем встановлено по посади ковзання в шаржр^ розмщеному на однш 
сторон птона, а на шшш сторон птона встановлена опора-гайка, у яку входить втьний кшець 
цього вала з вщповщним р^зьбленням на ньому.
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