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Крило л1тального апарата з закрилком-пщкрилком, мае центроплан, лонжерони, бортову, 
кшцеву та середню нервюри, оснащено приводом закрилок-пщкрилок з еластичною д1лянкою. 
Еластична дтянка закрилка-п1дкрилка кр1питься до конусу, встановленого по своТй ос1 симетр1Т 
вздовж заднього лонжерона шаршрно на бортовш та середн1й нервюр|, при цьому вздовж 
задньоТ кромки крила розм1щено сполучений з закрилком-п1дкрилком тросик, закртлений за 
к1нцев1 нервюри та прохщний через направляюч1 пази в подовжувальних елементах бортовоТ та 
середньоТ нервюр I зв'язаний у своТй середнш частин1 з поворотним приводним кронштейном, 
шарырно зв'язаним з центропланом крила, а бортова нервюра з'еднана осьовою пружиною з
КОНУСОМ ПО ЙОГО ОС1.
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Корисна модель належить до галуз1 ав1аци та може використовуватися в л1тальних апаратах 
(Л.А.) з л1таковим зл1том-посадкою.

Вщом1 судов! паруса (БСЭ, том 19 с. 252, 253; М "Советская энциклопедия", 1975 г.), ям 
розкладаються-розправляються I змшюють свою площу при цьому для змшення аеродинам1чно'Г 
сили.

Самий ефективний, "бермудський" парус працюе под1бно крилу л1така I дозволяе судну 
рухатися галсами проти в1тру.

Вщомо крило дельтаплану ("Авиация общего назначения", 2007 г. № 11, с. 35), виконане з 
еластичного матер1алу (дакрон, лавсан и т. п.). Распавляючись вщ наб1гаючого потоку, воно 
створюе профть, близький до крилового, створюючи значну п1дйомну силу.

Вщомо крило л1така з закрилком-п1дкрилком (Петров К.П. Аэродинамика элементов 
летательных аппаратов, М. Машиностроение 1985 г. с. 102, 103-128, рис. 3.1). При такт 
мехашзацГГ крила вся верхня поверхня вздовж хорди зостаеться цтьною, але додаеться 
пщкрилком елемент площ| за задньою кромкою крила.

Закрилок кртиться за задн1й лонжерон I за допомогою приводу висуваеться назад-вниз, 
додаючи при цьому площу крила I реальну кривизну його хвостовоГ частини для зменшення 
зл1тно-посадкових швидкостей Л.А. (а. с № 778082).

Закрилок кртиться за допомогою кронштейшв, рейок, кареток за заднш лонжерон крила, 
значно довантажуючи його I вагу конструкцп крила.

Техн1чною задачею, на яку направлено корисну модель, е спрощення конструкцГГ закрилка- 
п1дкрилка, зниження ваги його та крила.

Для вир1шення ц1еГ задач! крило л1тального апарата з закрилком-п1дкрилком, що мае 
центроплан, лонжерони, бортову, мнцеву та середню нервюри, оснащено приводом закрилок- 
п1дкрилок з еластичною д1лянкою, згщно з корисною моделлю, еластична дтянка закрилка- 
п1дкрилка кр1питься до конусу, встановленого по своГй ос1 симетри вздовж заднього лонжерона 
шарн1рно на бортовш та середн1й нервюр!, при цьому вздовж задньоГ кромки крила розм1щено 
сполучений з закрилком-п1дкрилком тросик, закртлений за к1нцев1 нервюри та прохщний через 
направляюч! пази в подовжувальних елементах бортовоГ та середньоГ нервюр I зв'язаний у 
своГй середнш частин! з поворотним приводним кронштейном, шаршрно зв'язаним з 
центропланом крила, а бортова нервюра з'еднана осьовою пружиною з конусом по його ос1.

На ф1г. 1 - вигляд крила в план!.
На ф|г. 2 - елемент конструкцп конусу.
На ф1г. 3 - вигляд ззаду по центроплану на крило (л1воруч крейсерське положення тросику, а 

праворуч - посадочне).
На ф1г. 4 - вигляд зверху на крило з випущеним закрилком-пщкрилком.
На ф1г. 5 - перетин А-А з ф|г. 4, схема роботи мехашзму випуску закрилка-пщкрилка.
Пристрш мае у своему склад! крило 1 з передшм лонжероном 2 I задшм - 3. У набор! нервюр 

- бортова 4, мнцева 5 I середня 6 нервюри. М1ж ними розм1щен1 елерони 7 та закрилки- 
пщкрилки (З-П) 8.

Закрилки-пщкрилки 8 мають еластичну передню частину 9, яка намотуеться на конус 10 I 
виготовляеться з матер1алу типу "дакрон", I жорстко пщкртлену к1нцеву частину 11 (наприклад 
вуглепластиком). Конус 10 складаеться з трубки 12, на яку жорстко нанизан! тартки 13 р1зних 
зовшшшх д1аметр1в, як1 утворюють конуси 10 за допомогою жорсткоГ тонкоГ оболонки 14, 
скр1пленоГ з тартками 13. Тв1рна конусу 10 виходить знизу на контур крила 1. По тв1рнш конуса 
10 закртлена передня кромка закрилка-пщкрилка 8. К1нц1 трубки 12 шаршрно встановлено на 
середнш 6 I бортовш 4 нервюрах.

Вздовж задньоГ кромки "К" крила 1 по мнцевих нервюрах 5 встановлено тросик 15, в 
середнш своГй частин! зв'язаний з поворотним привщним кронштейном 16, який шаршрно 
зв'язаний з кронштейном 17, який, наприклад, може бути закртлено м1ж бортовими нервюрами 
4 крила 1.

На мнцях крила 1 виконаш замнц1вки 18, у яких розмщеш елементи 19, 20, 21, пщкртлюючи 
хвостики мнцевих нервюр 5 у поперечному направленш.

На хвостиках бортових нервюр 4 виконано подовжувальний елемент 22 з направляючим 
пазом 23, скр1зь який проходить тросик 15. Аналопчш елементи менших розм1р1в е на середшх 
нервюрах 6. По центроплану 24 м1ж бортовими нервюрами 4 на трубц 12 встановлена осьова 
пружина 25, одним мнцем скртлена з бортовою нервюрою 4, другим - з трубкою 12. М1ж собою 
трубки 12 зв'язаш карданом 26.

Для випуску закрилка-пщкрилка привщний кронштейн 16 середину тросика перемщуе з 
точки "а" в точку "а1". Тросик 15 в направляючих пазах 23 виходить за контур крила 1 та витягае
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З-П 8. Конуси 10 при цьому синхронно провертаються I еластичн частини 9 закрилш-пщкрилшв 
8 вщмотуеться з конусу 10. Натяг и забезпечуеться осьовою пружиною 25.

Прибирання З-П 8 проходить за допомогою пружини 25 при зворотному перемщенш 
поворотного приводного кронштейну 16. Под1бн1 закрилки-пщкрилки досить л е т .

Розрахунки свщчать, що для двомюного легкого л^ака з розмахом крила 8,6 м I розмахом 
(по крилу) кожноГ секци закрилка-пщкрилка 1,4 м досить д^аметра 20 мм трубки 12, при товщин 
и стшки 1 мм з матер^алу Д16Т, нав^ь при вщсутносп оболонки 14 конусу 10. Основне 
навантаження на конуси 10 - вщ сили тертя пов^ря об закрилок-пщкрилок. Основне 
вертикальне навантаження вщ закрилка-пщкрилка припадае на хвостов^ частини нервюр крила, 
розмщених м^ж нервюрами 6 I 4, частина цього навантаження приходиться на цш дтьниц  на 
тросик 15.

При д1аметр1 2 мм, виконаний 1з стал^ вш з запасом витримуе навантаження в 
вищевказаному двомоторному лггаку. В мюцях тертя тросика для пщвищення ресурсу пристрою 
використано фторопластов^ покриття, наприклад, трубочкою. Тросик, розмщений 
безпосередньо за хвостиком крила, не впливае на його аеродинамку.

Описаний пристрш може бути використано для л^аюв I БПЛА з̂  зл^но-посадочними 
швидкостями, наближеними до максимальних у мото-дельтаплашв  ̂ менше. Пристрш мае малу 
вагу I може додавати площу крила, у 1,5...2 рази бтьшу, пор1вняно з аналогами, що потребуе 
використання ефективного, наприклад, керованого горизонтального оперення л^ального 
апарату.

ФОРМУЛА КОРИСНО1 МОДЕЛ1

Крило легального апарата з закрилком-пщкрилком, що мае центроплан, лонжерони, бортову, 
кшцеву та середню нервюри, оснащено приводом закрилок-пщкрилок з еластичною дтянкою, 
яке в ^^зн я е ть ся  тим, що еластична дтянка закрилка-пщкрилка кртиться до конуса, 
встановленого по своГй ос симетри вздовж заднього лонжерона шаршрно на бортовш та 
середнш нервюра при цьому вздовж задньоГ кромки крила розмщено сполучений з закрилком- 
пщкрилком тросик, закртлений за кшцев1 нервюри та прохщний через направляюч1 пази в 
подовжувальних елементах бортовоГ та середньоГ нервюр  ̂зв'язаний у сво'Гй середнш частит з 
поворотним приводним кронштейном, шартрно зв'язаним з центропланом крила, а бортова 
нервюра з'еднана осьовою пружиною з конусом по його оа.
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