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

Відомі численні конструкції мультикоптерів, як безпілотних, так і пілотованих, за допомогою 
яких вирішують широке коло народногосподарських і військових завдань. Мультикоптери 5 
містять корпус і двигуни з несучими гвинтами, розташовані діагонально на виносних балках 
корпусу. У корпусі розміщені необхідні командні мікропроцесорні засоби управління, блоки 
живлення. Корисне навантаження у вигляді необхідного обладнання, яке визначає призначення 
мультикоптерів, як правило, винесене за межі корпусу і розміщене на спеціалізованих консолях 
(Завалів О.Α., Маслов А.Д. Сучасні гвинтокрилі безпілотні літальні апарати / Завалів О.А. - 10 
Видавництво: МАІ, 2008). 

Недоліком даних мультикоптерів є неможливість виконували бойові завдання - переносити 
бойові заряди на значні відстані для одночасного або згідно запрограмованому проміжку часу 
враження ряду заданих цілей, що знижує ефективність його використання. 

Відомий квадрокоптер Scarlet Minivet RC, який включає раму, електромотори з гвинтами, 15 
виконавчий блок управління, апаратуру управління польотом, відеокамеру, акумулятор 
[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 завдання - переносити 
бойові заряди на значні відстані для одночасного або згідно із запрограмованим проміжком часу 20 
враження ряду заданих цілей, що знижує ефективність його використання. 

Як найближчий аналог взято мультикоптер Дево 10, який включає раму, електромотори з 
гвинтами, радіоелектронне обладнання, відеокамеру, акумулятор [Електронний ресурс]. - 
Режим доступу: http://www.banggood.-com/ru/Walkera-QR-X350-Pro-FPV-GPS-RC-Quadcopter-
For-Gopro-3-Fat-Shark-RTF-p-915735.html - назва з екрану). 25 

Недоліком даного мультикоптера є неможливість виконувати бойові завдання - переносити 
бойові заряди на значні відстані для одночасного або згідно запрограмованому проміжку часу 
враження ряду заданих цілей, що знижує ефективність його використання. 

В основу корисної моделі поставлена задача розробити такий бойовий аерокоптероносець 
(БАН), в якому виконання гвинтової багатомоторної силової установки у вигляді окремих 30 
модулів-аерокоптерів (МА), закріплення їх на рамі з можливістю керованого відокремлення від 
неї, при цьому спорядження їх бойовими зарядами, використання як бойових зарядів підривного 
заряду М112, спорядження рами кріпленням у вигляді втулок і фіксуючих штоків з виконавчими 
механізмами, дозволило б виконувати бойові завдання - переносити бойові заряди на значні 
відстані і вражати одночасного або, згідно із запрограмованим проміжком часу ряд заданих 35 
цілей, що підвищує ефективність його використання. 

Поставлена задача вирішується тим, що бойовий аерокоптероносець, що містить раму, 
гвинтову багатомоторну силову установку, радіоелектронне обладнання, маршовий акумулятор, 
гвинтова багатомоторна силова установка виконана у вигляді окремих модулів-аерокоптерів, 
закріплених на рамі з можливістю керованого відокремлення від неї, при цьому вони споряджені 40 
бойовими зарядами.  

Згідно з корисною моделлю, як бойові заряди використовують підривний заряд М112. 
Згідно з корисною моделлю, рама споряджена кріпленнями у вигляді втулок і фіксуючих 

штоків з виконавчими механізмами. 
Виконання гвинтової багатомоторної силової установки у вигляді окремих модулів-45 

аерокоптерів, закріплення їх на рамі з можливістю керованого відокремлення від неї, дозволяє 
вражати одночасно багато цілей в заданій послідовності за програмований проміжку часу. За 
рахунок не передбаченого повернення БАН в район старту збільшується майже в два рази 
відстань до заданих цілей. 

Спорядження модулів-аерокоптерів бойовими зарядами і використання як бойових зарядів 50 
підривного заряду М112, забезпечує, через його високу пробивну здатність, руйнування або 
знищення цілей. 

Спорядження рами кріпленням у вигляді втулок і фіксуючих штоків з виконавчими 
механізмами, дозволяє БАН долетіти до заданого району приземлення і безперешкодно 
вилітати МА з нього на цілі і вражати їх. 55 

Все це підвищує ефективність використання аерокоптероносця. 
На фіг. 1 - аерокоптероносець, вид зверху; на фіг. 2 - зображений модуль-аерокоптер, вид 

зверху; на фіг. 3 - зображений модуль-аерокоптер, закріплений на рамі аерокоптероносця, вид 
збоку з фрагментом порожнини втулки кріплення. 

Бойовий аерокоптероносець влаштований таким чином. 60 
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БАН включає раму 1 із карбону, радіоелектронне обладнання 2 з антеною 3, маршовий 
акумулятор 4 і гвинтову багатомоторну силову установку, виконану у вигляді окремих модулів-
аерокоптерів 5, які мають раму 6, електромотори 7 із гвинтами 8 і захисними елементами 9, 
радіоелектронне обладнання 10 з антеною 11 і акумулятор 12. Радіоелектронне обладнання 10 
укомплектоване системою GPS. При цьому МА закріплені на рамі 1 з можливістю керованого 5 
відокремлення від неї, для цього вони споряджені кріпленнями у вигляді втулок 13 з фіксуючими 
штоками 14 із виконавчими механізмами 15 (міні сервоприводи). Внутрішній діаметр втулок 13 
більший діаметра нижніх частин МА. Крім цього вони споряджені бойовими зарядами 16, 
наприклад підривним зарядом М112 (пластична вибухівка Composition C4). До рами 1 
прикріплені стійки 17. Маршовий акумулятор 4 і акумулятор 12, електромотори 7 і 10 
радіоелектронне обладнання 2 і 10, виконавчі механізмами 15 електрично зв'язані між собою 
(на кресленнях не показано). 

Бойовий аерокоптероносець працює таким чином. 
Перед запуском БАН модулі-аерокоптери 5 фіксуються у втулках 13 штоками 14 за 

допомогою виконавчих механізмів 15. Вводяться задані координати району приземлення і цілей 15 
в радіоелектронне обладнання 2 і 10. БАН запускається і за введеною програмою летить в 
заданий район приземлення. Після приземлення за командою з радіоелектронного обладнання 
2 на радіоелектронне обладнання 10 модулів-аерокоптерів 5, електромотори 7 на них 
виключаються, а штоки 14 за допомогою виконавчих механізмів 15 виводяться з порожнин 
втулок 13. За новою командою включаються електромотори 7 і незакріплені МА в заданій 20 
послідовності, вилітають на цілі (нафтобази, склади боєприпасів…) навколо району 
приземлення. Після приземлення МА, наприклад на цистерни нафтобази або на складовані 
боєприпаси їх бойові заряди за командою зриваються одночасного або, згідно із 
запрограмованим проміжком часу і знищують задані цілі. 

Корисна модель у сукупності з новими суттєвими ознаками забезпечує підвищення його 25 
ефективності.  

 
ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 

 
1. Бойовий аерокоптероносець, що містить раму, гвинтову багатомоторну силову установку, 30 
радіоелектронне обладнання, маршовий акумулятор, який відрізняється тим, що гвинтова 
багатомоторна силова установка виконана у вигляді окремих модулів-аерокоптерів, закріплених 
на рамі з можливістю керованого відокремлення від неї, при цьому вони споряджені бойовими 
зарядами. 
2. Бойовий аерокоптероносець за п. 1, який відрізняється тим, що як бойові заряди 35 
використовують підривний заряд М112. 
3. Бойовий аерокоптероносець за п. 1, який відрізняється тим, що рама споряджена 
кріпленнями у вигляді втулок і фіксуючих штоків з виконавчими механізмами. 
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