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Корисна модель належить до галузі інженерно-технічного забезпечення скидання засобів 
впливу та може бути використана в системах дистанційної доставки спеціальних засобів впливу 
на важкодоступні об'єкти. 

Відомий квадрокоптер Scarlet Minivet RC, який включає раму, електромотори з гвинтами, 
виконавчий блок управління, апаратуру управління польотом, відеокамеру, акумулятор 5 
[Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.banggood.com/ru/ Wingsland-Scarlet-Minivet-
5_8G-FPV-With-HD-Camera-RC-Quadcopter-p-973421.html - назва з екрану). 

Недоліком даного квадрокоптера є неможливість виконувати бойові тактичні завдання - 
переносити стандартний масовий бойовий заряд, наприклад ручну осколкову гранату РГД-5, 
для враження заданих цілей, і забезпечити достатній рівень техніки безпеки і надійність 10 
експлуатації при їх виконанні, що знижує ефективність його використання. 

Відомий мультикоптер Дево 10, який включає раму, електромотори з гвинтами, виконавчий 
блок управління, апаратуру управління польотом, відеокамеру, акумулятор [Електронний 
ресурс]. - Режим доступу: http://www.banggood.com/ru/ Walkera-QR-X350-Pro-FPV-GPS-RC-
Quadcopter-For-Gopro-3-FatShark-RTF-p-915735.html - назва з екрану). 15 

Недоліком даного квадрокоптера є неможливість виконувати бойові тактичні завдання - 
переносити стандартний масовий бойовий заряд, наприклад ручну осколкову гранату РГД-5, 
для враження заданих цілей, і забезпечити достатній рівень техніки безпеки і надійність 
експлуатації при їх виконанні, що знижує ефективність його використання. 

Як прототип взятий бойовий тактичний аерокоптер, який включає раму, електромотори з 20 
гвинтами, виконавчий блок управління, апаратуру управління польотом, відеокамеру, на ньому 
закріплений відсік, в порожнині якого розташований і зафіксований бойовий заряд з можливістю 
керованого виходу з цього відсіку, бойовий заряд виконаний у вигляді ручної осколкової гранати 
РГД-5, відсік виконаний у вигляді патрубка спорядженого фіксуючим додатковим патрубком і 
фіксуючим штоком з виконавчим механізмом (Пат. України на корисну модель UA 111377, В64С 25 
27/08, 10.11.2016, бюл. № 21/2016). 

Недоліком даного аерокоптера є приведення гранати в бойову готовність, перед його 
запуском, до фіксації її у транспортному відсікові і спускового важеля у фіксуючому відсіку, що 
знижує рівень техніки безпеки і надійності експлуатації при виконанні бойових тактичних 
завдань і, відповідно, ефективність його використання. 30 

В основу корисної моделі поставлена задача розробити такий бойовий тактичний 
аерокоптер "ОСА", в якому виконання у відсіках бокових поверхонь із прорізами, які знаходяться 
в одній площині, яка проходить через поздовжню вісь відсіків, розташування у транспортному 
відсіку на прорізові на боковій поверхні отвору дозволило б приводити гранату в бойову 
готовність перед запуском аерокоптера після її фіксації у транспортному відсіку і спускового 35 
важеля у фіксуючому відсіку для підвищення рівня техніки безпеки і надійності експлуатації при 
виконанні бойових тактичних завдань, що підвищує ефективність його використання. 

Поставлена задача вирішується тим, що бойовий тактичний аерокоптер "ОСА", який 
включає раму, електромотори з гвинтами, виконавчий блок управління, апаратуру управління 
польотом, відеокамеру, закріплений на ньому транспортний відсік, в якому коаксіально 40 
встановлений фіксуючий відсік, в порожнині відсіків розташований і зафіксований бойовий 
заряд з можливістю керованого виходу з них, у відсіках бокові поверхні виконані із прорізами, які 
знаходяться в одній площині, яка проходить через поздовжню вісь відсіків, у транспортного 
відсіку на прорізові на боковій поверхні розташований отвір. 

Виконання у відсіках бокових поверхонь із прорізами, які знаходяться в одній площині, яка 45 
проходить через поздовжню вісь відсіків, дозволяє заводити гранату РГД-5 з чекою у 
транспортний відсік і тільки після її фіксації і спускового важеля у фіксуючому відсіку приводити 
гранату в бойову готовність перед запуском аерокоптера. 

Розташування у транспортному відсіку на прорізові на боковій поверхні отвору дозволяє 
висмикувати кільце з чекою для приведення гранати в бойову готовність перед запуском 50 
аерокоптера. 

Все це підвищує ефективність використання аерокоптера. 
На Фіг. 1 - зображений бойовий тактичний аерокоптер, вид зверху; на Фіг. 2 - зображений 

бойовий тактичний аерокоптер, вид збоку з поздовжнім розрізом вантажного і фіксуючого 
відсіків для бойового заряду; на Фіг. 3 - зображений транспортний відсік, вид бокової поверхні із 55 
прорізом і отвором; на Фіг. 4 - зображений фіксуючий відсік, вид бокової поверхні із прорізом. 

Бойовий тактичний аерокоптер влаштований таким чином. 
Аерокоптер включає раму 1 із карбону, електромотори 2 з гвинтами 3 і захисними 

елементами 4, стійки 5, виконавчий блок управління 6 (необхідні командні мікропроцесори, 
регулятор швидкості, політний контролер, плата розподілу живлення, акумулятор і т.д), 60 
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апаратуру управління польотом, яка включає передавач (на кресленнях не показано) і приймач 
7 з антеною 8. На аерокоптері закріплені відеокамера 9 і транспортний відсік 10, який виконаний 
із прорізом 11 і отвором 12 на його боковій поверхні, крім того в ньому коаксіально 
встановлений фіксуючий відсік 13 із прорізом 14 на боковій поверхні. Прорізи 11 і 14 
знаходяться в одній площині, яка проходить через поздовжню вісь відсіків 10 і 13. 5 

Транспортний відсік 10 споряджений фіксуючим штоком 15 з виконавчим механізмом 16 
(мінісервопривід або електромагнітний пристрій і т.п.). У відсіках 10, 13 розташований і 
зафіксований бойовий заряд 17, виконаний наприклад у вигляді ручної осколкової гранати РГД-
5, з можливістю керованого виходу з цього патрубка. Граната РГД-5 включає корпус 18 із 
буртиком 19, запал 20, спусковий важіль 21 і кільце 22 із запобіжною чекою 23. 10 

Аерокоптер працює таким чином. 
Перед запуском перевертаємо аерокоптер. Фіксуючий шток 15 за допомогою виконавчого 

механізму 16 виводимо з порожнини транспортного відсіку 10. У гранати РГД-5 випрямляємо 
кінці запобіжної чеки 23 і опускаємо у відсік 10, чека 23 і кільце 22 рухаються у відповідних 
прорізах 11 і 14. При цьому заводимо запал 20 і частину спускового важеля 21 у фіксуючий 15 
відсік 13. Фіксуючий шток 15 за допомогою виконавчого механізму 16 вводимо в порожнину 
відсіку 10 до контакту з корпусом 18 гранати під її буртиком 19. Притискаємо рукою спусковий 
важіль 21 до корпусу 18, висмикуємо через отвір 12 і прорізь 11 за допомогою кільця 22 
запобіжну чеку 23, граната приведена в бойову готовність. Під час цієї операції строго 
дотримуємося техніки безпеки при маніпуляціях з гранатою. Швидко встановлюємо аерокоптер 20 
на стійки 5 і відходимо на безпечну віддаль. Запускаємо аерокоптер і за допомогою апаратури 
управління польотом керуємо його переміщенням у заданий район. При необхідності виконати 
скидання гранати на ціль (позиція снайпера або кулеметника, мінометна батарея, колона 
противника на марші…) аерокоптер виводиться візуально за допомогою відеокамери 9 на ціль і 
за командою з апаратури управління польотом на виконавчий механізм 16 виводимо фіксуючий 25 
шток 15 з порожнини транспортного відсіку 10. Граната випадає з нього, спусковий важіль 21 
відокремлюється від гранати і через 3,2-4,2 с вона вибухає, і осколки розлітаються в різні боки, 
вражаючи вибрану ціль. Для безпечного польоту аерокоптера необхідно враховувати, що 
забійна сила вражаючих осколків гранати РГД-5-20 м. Після виконання гранатометання 
аерокоптер продовжує виконувати завдання польоту або повертається на місце старту. 30 
Можливий варіант використання кількох гранат в окремих вантажних відсіках, на потужних 
аерокоптерах. 

Саме тому дане технічне рішення у сукупності з новими суттєвими ознаками забезпечує 
підвищення його ефективності.  
 35 

ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
 

1. Бойовий тактичний аерокоптер, який включає раму, електромотори з гвинтами, виконавчий 
блок управління, апаратуру управління польотом, відеокамеру, закріплений на ньому 
транспортний відсік, в якому коаксіально встановлений фіксуючий відсік, в порожнині відсіків 40 
розташований і зафіксований бойовий заряд з можливістю керованого виходу з них, який 
відрізняється тим, що у відсіках бокові поверхні виконані із прорізами. 
2. Бойовий тактичний аерокоптер за п. 1, який відрізняється тим, що прорізи находяться в 
одній площині, яка проходить через поздовжню вісь відсіків. 
3. Бойовий тактичний аерокоптер за п. 1, який відрізняється тим, що у транспортного відсіку на 45 
прорізові на боковій поверхні розташований отвір. 
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