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(54) БЕЗП1ЛОТНИЙ Л1ТАЛЬНИЙ АПАРАТ

(57) Реферат:

Безптотний л1тальний апарат, мае фюзеляж, всередин якого розм1щений центр мас БПЛА, 
крило, двигун, шас1 з хвостовою опорою, посадкову парашутну систему з1 стропами та 
мехашзмом викиду парашуту, вузли кр1плення строп з фюзеляжем. Вузли кртлення строп 
розмщено симетрично по бортах фюзеляжу спереду та вище центру мас БПЛА таким чином, 
що площина, проходячи через них I центр мас БПЛА, складае кут у=40°... 45° з повздовжньою 
вюсю БПЛА, а хвостова опора на кшц| виконана ложкопод|бноТ форми.
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Корисна модель належить до галуз1 ав1аци та може бути використана в конструкцГГ 
безптотних л^альних апаратв (БПЛА).

Вщомий лггальний апарат (ЛА) ^^-327 Сиаг^ап (Мосов С. Беспилотная разведывательная 
авиация стран мира. - Киев, 2008. - С. 140), у якого для вертикально! посадки використовуються 
прямолшшш стержнев1 опори, оснащеш амортизаторами.

Вщомий також л^альний апарат з трьохопорним шаа з хвостовим костилем ПО-2 (Полная 
энциклопедия мировой авиации. - изд. "Федоров", 1997. - С.756).

Вщом1 л^альш апарати з парашутною посадковою системою 3о^ка III, АЗN-206 (Мосов С. 
Беспилотная разведывательная авиация стран мира. - Киев, 2008. - С. 142, 143). Парашутна 
система в них значна частина ваги та габаритв БПЛА.

Задачею корисноГ модел1 е зменшення габаритв та ваги БПЛА.
Для виршення ще'Г задач1 в БПЛА, що мае фюзеляж, всередиш якого розмщений центр мас 

БПЛА, крило, двигун, шаа з хвостовою опорою, посадкову парашутну систему з1 стропами та 
мехашзмом викиду парашуту, вузли кртлення строп з фюзеляжем, згщно з корисною моделлю, 
вузли кртлення строп розмщено симетрично по бортах фюзеляжу спереду та вище центру мас 
БПЛА таким чином, що площина, проходячи через них I центр мас БПЛА, складае кут у=45°... 
50° з поздовжньою вюсю БПЛА, а хвостова опора на кшщ виконана ложкопод1бно'Г форми.

Дане техшчне ршення пояснюеться схематично на фт. 1, 2, 3 - БПЛА у 3-х проекщях. На 
ф т 4 - посадка БПЛА: а) виконання "горки", вщключення двигуна, викид витягального парашуту, 
б) зниження, в) дотик земл1 хвостовою опорою, г) приземлення на три опори.

БПЛА мютить фюзеляж 1, крило 2, двигун 3, трьохопорне шаа з1 скидуваним ресорним 
в1зком 4 з колесами 5 та з посиленою хвостовою опорою 6, з ложкопод1бною за шнщвкою, 
посадкову парашутну систему 7 з мехашзмом викиду парашуту (не показано). Центр мас 8 в 
БПЛА знаходиться всередиш його фюзеляжу 1. В фюзеляж1 1 розмщено парашутний вщак 9, 
що закрито кришкою 10, зв'язаною з мехашзмом викиду парашуту з замком фксацГГ ГГ на 
фюзеляж1 (не показано). Основш стропи 11 парашуту зв'язаш з БПЛА в симетрично 
розташованих вузлах кртлення 12 на бортах фюзеляжу. Вузли 12 розташоваш спереду та вище 
центру мас 8 БПЛА, так що площина, яка проходить через ц  три точки складае з поздовжньою 
вюсю БПЛА кут 45.50°.

Спереду в1зка 4 до фюзеляжу прикртлеш посадков1 опори 13 з пружинно! стал^ повздовжш 
елементи яких розмщеш пщ кутом до наб^аючого потоку. Тому вони мало впливають на 
аеродинамку БПЛА.

Перед викидом парашуту по штатнш програм1 БПЛА знижуе швидкють, виконуючи "горку" 
над мюцем приземлення  ̂ вимикаючи двигун. Спрацьовуе шропатрон, викидаючий витяжний 
купол 14, який викидае основний парашут, I БПЛА починае знижуватися на парашут пщ кутом 
повздовжньоГ оа фюзеляжу 40°...45° до горизонтально! поверхш земл^ до торкання земл1 
хвостовою опорою 6.

Хвостова опора 6 на шнщ виконана ложкопод1бно'Г форми, тому пщ час приземлення БПЛА 
вона не може вткнутися в землю (що може призвести до поломки хвостовоГ частини БПЛА). 
Вона може проковзувати I прогинатися ттьки в одному напрям1 вщ згинаючого моменту +М2, 
забираючи своею деформащею частково шнетичну енерпю БПЛА, що робить посадку бтьш 
"м'якою", а посадков^ опори 13, згинаючись, остаточно гасять вертикальну швидкють БПЛА. 
БПЛА виконано з високою звуженою частинною фюзеляжу для сприйняття сил X та У та 
моменту М2 в момент приземлення.

Розрахунки показують, що для парашутноГ посадки БПЛА вагою 63 кг з1 швидкютю VV=8 
м/сек. потр1бно купол парашуту д1аметром 3,57 м (з урахуванням площини у план БПЛА 3 1=1,36 
м2  ̂ коеф^ц^ент  ̂лобового спротиву Сх= 1,2 при вертикально посадц при кут атаки а =130°).

Таким чином розроблене техшчне ршення дозволяе зменшити площу парашуту на 30 % I 
внаслщок цього об’еми пщ нього в БПЛА та вагу конструкци БПЛА.

ФОРМУЛА КОРИСНО1 МОДЕЛ1

Безптотний л^альний апарат, що мае фюзеляж, всередиш якого розмщений центр мас БПЛА, 
крило, двигун, шаа з хвостовою опорою, посадкову парашутну систему з1 стропами та 
мехашзмом викиду парашуту, вузли кртлення строп з фюзеляжем, який вщр1зняеться тим, що 
вузли кртлення строп розмщено симетрично по бортах фюзеляжу спереду та вище центру мас 
БПЛА таким чином, що площина, проходячи через них I центр мас БПЛА, складае кут у=40°... 
45° з повздовжньою вюсю БПЛА, а хвостова опора на кшщ виконана ложкопод1бно'Г форми.
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