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Резюме 
ДРОН-овете намират все по-
многообразно приложение за 
различни дейности. Те имат 
значителни предимства в авиацията, 
защото не се нуждаят от специални 
площадки и инфраструктура за 
излитане и кацане. Те могат да 
стартират практически от всякакви 
терени, включително и от подвижни 
автомобилни или релсови платформи.  
Повечето от дроновете са изпълнени с 
с различен брой комбинирани 

подемно-маршеви витла. Техен голям недостатък е, че подемната им 
сила се създава само от въртящите се роторни витла и с тях те не могат да 
планират, нито да са енергоикомични в хоризонтален полет. Когато летят, 
витлата им непрекъснато се въртят и изразходват много енергия за 
движението си. Фактически витлата са нужни за вертикално излитане и по-
малко за вертикално кацане. Но времето, през което ДРОН-овете летят 
вертикално, е многократно по-малко от времето за хоризонтален полет и 
маневриране.  

Очевидно икономически е нецелесъобразно роторите за вертикално 
летене да бъдат сложни, тежки и скъпи, за да създават променлива по 
посока тяга. Затова в нашите разработки на вариокоптерите използваме 
бюджетни технически решения, при които валовете на подемните ротори 
са неподвижно монтирани и са без редуктори.  

Витлата за круизно летене също са с фиксирани валове, което е 
очевидното бюджетно решение. И в двата случая те най-често се 
задвижват пряко от електрически мотори, захранвани от акумулатори или 
от водородни горивни клетки. 
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Акумулаторите са модулни и са парашутно спускаеми след 
изтощаване им, което облекчава полетното тегло. За някои приложения са 
целесъобразни хибридни двигателни системи (съчетание между ДВГ, 
задвижващ генератор, и електромотори), а при необходимост може да 
се монтират допълнителни ракетни ускорители.    

В настоящо време конструкторите на ДРОН-ове все по-често 
включват фиксирани крила, което е познатото бюджетно решение за 
създаване на повишена товароносимост, но за сметка на значително 
увеличени габарити. Неизбежно в перифериите на крилата се образуват 
вихри при летенето. Това причинява значителни периферни загуби на 
енергията, която се изразходва от роторите и пропелерите.  

Затова разработихме различни конструкции на компактни крила със 
затворени контури с пръстеновидни (овални) форми, които са част от 
световни патентни новости. Те са интегрална част от цялостната летателна 
конструкция. Универсално са подходящи за дозвуковата авиация, 
независимо дали летателните средства са с екипаж или без. Поради 
липсата на крилни периферии вихровото периферно въздушно 
съпротивление е нулево на всички крила в затворен контур. Валовете на 
подемните роторни витла са така разположени, че създават не само 
вертикална тяга, но  обдухват и горните повърхности на крилата. Витлата 
ускоряват потокът над крилата, което понижава въздушното налягане. В 
резултат се генерира допълнителна подемна сила. Тя синергично се 
добавя към познатата крилна подемна сила (lift force) при невертикално 
летене.  

Описаната е най-енергоефективна аеродинамична схема, която 
разбираемо осигурява и най-енергоикономичното летене. Такива 
летателни апарати не са познати нито в теорията, още по-малко в 
практиката на авиацията. Нарекохме ги със знаковото отличително име 
вариокоптер. То изразява летателната същност на роторни апарати.  
VarioCopter™ / Вариокоптер ™ запазихме като словна търговска марка. 

.  
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Благодарение на пръстеновидното крило и на подходящото му 
обдухване се повишава едновременно нетната товароносимост на 
Вариокоптер ™ и с до 35% фактическата далечина на полета му с 
еднократно зареждане на акумулаторите при съизмерима нетна полетна 
маса. При еднакво полетно разстояние полезният товар се повишава с до 
30% при съизмерим разход на гориво/енергия 

Описаната аеродинамична схема предполага конструктивната 
архитектура на вариокоптера да е с роторни валове, монтирани на 
крилото/ата, така че витлата им да са позиционирани над тях. При тази 
конструкция динамичното и статичното натоварване на крилата се 
повишава. Но поради пространствената им затворена конструкция, те 
механично са значително по-стабилни, с което е оправдано компактното 
монтиране на роторните валове на крилата. Този монтаж е конструктивно 
изгодно да става централно над крилата, където са фюзелажът и центърът 
на масата на вариокоптера. Независимо дали подемният ротор е единичен 
или двоен коаксиален.  Въртящите се витла на подемните ротори и на 
круизните пропелери, както и при крилата, също генерират нежелани 
вихрови загуби. Те са толкова по-големи, колкото са по-високи оборотите. 
Затова разработихме енергоикономични нискооборотни витла със 
свързани периферии, с което се предотвратяват периферните им загуби.  

 

Иновативни технически решения и експериментални резултати 
Разработките на вариокоптера са основани на няколко световни 

новости от 2022 и 2023 г. за летателни машини (официалните становища 
за световни новости са приложени). За летящи автомобили ползваме и 
наши автомобилни световни новости, включително и от 2023 г. Роторите 
на вариокоптера1 като на всички роторплани, са високо, което ги прави 
неустойчиви на терен в качествата им на аеромобили. За да решим този 
проблем прилагаме наше иновативно решение. Тс позволява 
едновременно с кормилно управление странично преместнане и тялото на 
вариокоптера, за да балансира неизбежната центробежна инерция при 
завоите. 
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Овалните крила имат различна форма. Всяка форма има определени 
предимства и недостатъци, които са сравнени в следващата таблица: 
 

ВИД КРИЛО ПОДЕМНА СИЛА ВЪЗДУШНО СЪПРОТИВЛЕНИЕ АЕРОДИНАМИЧН СТАБИЛНОСТ ЯКОСТ 

ЕЛИПСОВИДНО НИСКА СРЕДНО ВИСОКА ВИСОКА 
ПОЛУЕЛИПСА СРЕДНА СРЕДНО ВИСОКА ВИСОКА 
БОКС КРИЛО ВИСОКА ГОЛЯМО НИСКА СРЕДНА 
ДВОЙНА АРКА ВИСОКА МАЛКО СРЕДНА СРЕДНА 
ОВАЛНО СРЕДНА МАЛКО СРЕДНА ВИСОКА 
ПЛОСЪК КРЪГЪЛ 
ПРЪСТЕН СРЕДНА ГОЛЯМО ВИСОКА НИСКА 

 

Обобщени предимства на Vario Copter™ 
Вариокоптерът представлява универсален, качествено нов вид, 

крилен роторен самолет (крилат ДРОН), който излита и каца вертикално, 
но лети като самолет. Неговото/неговите крило/а е/са с нулево периферно 
въздушно съпротивление и водят следните отличителни характеристика: 

 Дълго време на полет 

 По-голям оперативен радиус 

 Възможност за парашутно спускане на изтощени акумулатори 

 Устойчив на страничен вятър 

 Стабилен при всички полетни режими 

 Значително по-висока скорост 

 По-голяма конструктивна якост, защото овалното крило е 
интегрирано с шасито. 

 Изброените особености дават значително предимство на 
вариокоптера пред конвенционалните дронове и позволяват съществено 
разширяване възможностите на този вид летателни апарати за 
използване като транспортно средство, безпилотно наблюдение , както в 
гражданската сфера, така и в сферата на сигурността и отбраната. 
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Lift force comparison in depend on qruising speed
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Wing wetted area comparison in depend on span 
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Netto payload comparison in depend on the wing area
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Qruise speed comparison in depend on the wing area 

REGULAR V.S. OVAL WING (with same wing aspect ratio)
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VarioCopter™ 
The forecast curve’s equations on diagrams are for illustration only ! 
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Искане за предварително проучване за новост на  изобретение с наименование 

„Летателна система с периферно свързани каскадни съосни  

витла около роторни валове“ 

 

 

Патентното ведомство Ви уведомява, че във връзка с Ваше искане № СпИС-1227 
от 24.10.2022г. е извършено проучване въз основа на: 

  описанието, претенциите 
 приложената фигура 

 
Класове по МПК:B60F5/20;  B64C29/00; B64C27/06; B64C27/16; B64C27/12 

 
Бази-данни: IPAS; Esp@cenet, Internet 
 

При проучването са намерени следните документи, посочени в приложения доклад:  
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С Т А Н О В И Щ Е 
 

ОТНОСНО: предварително проучване за новост на изобретение с наименование  

„Летателна система с периферно свързани каскадни съосни  

витла около роторни валове“ 

 

вх. № СпИС-1227/24.10.2022 г.   

 Проучването е направено въз основа на представените патентни претенции 1-17, 

описание и приложената към него фигура. 

 Патентните претенции се отнасят до летателна система с периферно свързани 

каскадни съосни витла около роторни валове, включваща: основно тяло, поне една 

роторна опора, вал, множество витла, периферни лентовидни съединители, задвижка, 

изпълнителни механизми, оптимизиращ управленски блок, комбиниран датчик за 

метеорологичните параметри, комбиниран датчик за летателните параметри, 

комуникационен вход на телепредавател, въздушни кормила, тягово двукаскадно бокс-

витло, дъговидни периферни съединители, въртящ се вал на тягов мотор,  две 

пътнически седалки и една пилотска седалка. 

 Обект на настоящето проучване е да се обезпечи летателна система с периферно 

свързани каскадни съосни витла около роторни валове, за да се избегнат периферните 

им загуби и едновременно да се увеличи подемната сила и тягата, както , да се подобри 

структурната устойчивост на роторите и да са с ниска себестойност. 

 

В резултат на извършеното проучване бяха намерени следните документи, които 

са отразени в доклада от проучването, отнасящи се летателна система с периферно 

свързани каскадни съосни витла около роторни валове. 

 

 В патентен документ WO2017081668 (A1) е разкрито безпилотно устройство за 

излитане, което се състои от модулно водоустойчиво тяло, шаси, валове, външна обвивка 

на тялото, система за задвижване, система за защита на витлото, платформа от 

повърхностен материал за плъзгане и кацане, контролни повърхности, бордов въздушен 

компресор, бордова система за електролиза, водоустойчив проводник през корпуса или 

антена, батерия, електроразпределително табло, модул за глобална система за 

позициониране, охлаждащо устройство, ръчно или автоматично разгъващ се парашут, 

устройство за външно закрепване и вътрешно поместване на товар и ултразвуков 

радарен сензор. 

 В патентен документ KR20200100352 (A) е разкрит дрон, включващ: пилотна част,  

част за качване, вал, електрически мотор, електрически цилиндър, витла, задвижваща 

част и жироскоп. 

 



 
                                

 

 
 

 

 

  

 

 В патентен документ US2016207625 (A1) е разкрито въздухоплавателно средство, 

което може както да излита, така и да се приземява вертикално, да кръжи хоризонтално с 

висока крейсерска скорост, което има  опорна конструкция, най-малко три ротора, тяга, 

витло и двигатели. 

  В патентен документ EP3760538 (A1) е разкрит автономен многороторен самолет,  

състоящ се от: корпус с камера, платформа за повдигане, бордов компютър и авионика. 

Самолетът  включва една или повече системи за задвижване, един или повече 

потребителски интерфейси, витло, двигател и бордова енергийна система.  

  

  
 Анализът на обекта на проучването и известните решения показва следното: 
 

            Новост 

 

 В нито един от намерените при проучването документи не е разкрита летателна 

система с периферно свързани каскадни съосни витла около роторни валове, която да 

включва всички технически признаци на обекта на проучването. 

 

         Следователно, летателната система с периферно свързани каскадни съосни витла 

около роторни валове, отговаря на изискванията за новост, съгласно чл. 8 от Закона за 

патентите и регистрацията на полезните модели (ЗПРПМ). 
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ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ДОКЛАД ОТ ПРОУЧВАНЕ 

ПРОУЧВАНЕ ВХ. № СпИС-1227/24.10.2022       

І. Уточнен класификационен индекс по МПК 

B60F5/20;  B64C29/00; B64C27/06; B64C27/16; B64C27/12 

ІІ. ОБЛАСТ НА ПРОУЧВАНЕ:     

Минимален обхват на проучване  

Вид класификация: Класификационен индекс: 

МПК  B60F5/20; B64C29/00; B64C27/06; B64C27/16; 

B64C27/12 

Бази данни, в които е извършено проучването 

Esp@cenet; IPAS 

ІІІ. Релевантни документи 

Категория Цитиране на документите с посочване на 

релевантните части 

Релевантни претенции 

А 
 
 
 
 
 

А 
 
 
 
 
 
 
 

А 
 

А 

WO2017081668 (A1), [ZHOU DYLAN [CN]; ZHOU 

ANDREW [CN]; ZHOU TIGER [CN]], публ.на 

18.05.17г. 

 

KR20200100352 (A), [ PARK JU HYUN [KR]], публ. 

на 26.08.20г. 

https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/bi

blio?II=2&ND=5&adjacent=true&locale=en_EP&FT=

D&date=20200826&CC=KR&NR=20200100352A&K

C=A 

 

US2016207625 (A1),[  AIRBUS DEFENCE & SPACE 

GMBH [DE]; STEUBBEUS FLUGZEUG UND 

LEICHTBAU GMBH [DE] +], публ. на 21.07.16г. 

 

EP3760538 (A1), [ BROELSTAERK APS [DK] +], 

публ. на 06.01.21г. 

1-17 
 
 
 
 

1-17 
 
 
 
 
 
 
 

1-17 
 
 
 

1-17 
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https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=2&ND=5&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20200826&CC=KR&NR=20200100352A&KC=A
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=2016207625A1&KC=A1&FT=D&ND=4&date=20160721&DB=&locale=en_EP
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=EP&NR=3760538A1&KC=A1&FT=D&ND=5&date=20210106&DB=&locale=en_EP


 
                                

 

 

 

 

 

Категория на документа 

X – документът е от особено значение; 

претендираното изобретение няма  новост или 

изобретателска стъпка, когато документът се 

разглежда самостоятелно 

А – документ, отразяващ нивото на техниката, 

който не е от особено значение  

 

Y – документът е от особено значение; претендираното 

изобретение няма  изобретателска стъпка, когато 

документът се комбинира с един или повече други 

документи и тази комбинация е очевидна за 

специалист в областта 
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ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ДОКЛАД ОТ ПРОУЧВАНЕ 

ПРОУЧВАНЕ ВХ. № СпИС-71/ 11.01.2023 г. “Вертикално излитащ и кацащ летателен апарат 

с вертикално овално крило и двигатели с променлива векторна тяга“ 

І. Уточнен класификационен индекс по МПК 

B64C39; B64C29; B64C27 

 

ІІ. ОБЛАСТ НА ПРОУЧВАНЕ:     

Минимален обхват на проучване  

Вид класификация: Класификационен индекс: 

МПК  B64C39; B64C29; B64C27 

Бази данни, в които е извършено проучването 

IPAS; esp@cenet; Epoque Net 

 

ІІІ. Релевантни документи 

Категория Цитиране на документите с посочване на 

релевантните части 

Релевантни претенции 

А 
 
 
А 
 
 
 
A 
 
 
A 
 
 
A 
 
 
 
A 
 
 
A 

US3640489 (A ) публикуван на 08.02.1972 г.  
KARL JAEGER 
 
US10960978 (B2) ·публикуван на 30.03.2021 г.  
BELL HELICOPTER TEXTRON INC [US]; TEXTRON 
INNOVATIONS INC [US] 
 
JP2014240242(A) публикуван на 25.12.2014 г.  
FUJI HEAVY IND LTD 
 
RU2515823 (C1) публикуван на 20.05.2014 г. 
MIKHAJLOV SERGEJ VLADIMIROVICH [RU] 
 
CN106741910 (A) публикуван на 31.05.2017 г.  
HEFEI BRANCH SHANGHAI SHUNDONG TECH CO 
LTD 
 
US10814974 (B2) публикуван на 27.10.2020 г.  
AMERICAN AVIATION TECH LLC [US] 
 
US5213284 (A) публикуван на 25.05.1993 г.  
WEBSTER STEVEN N [US] 
 

1-4 
 
 
1-4 
 
 
 
1-4 
 
 
1-4 
 
 
1-4 
 
 
 
1-4 
 
 
1-4 
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Категория на документа 

X – документът е от особено значение; претендираното 

изобретение няма новост или изобретателска стъпка, 

когато документът се разглежда самостоятелно 

Y – документът е от особено значение; претендираното 

изобретение няма изобретателска стъпка, когато 

документът се комбинира с един или повече други 

документи и тази комбинация е очевидна за специалист в 

областта 

А – документ, отразяващ нивото на техниката, който не е от 

особено значение  

D – документ, цитиран в описанието 

O – неписмено разкриване, използване, прилагане, докладване 

или демонстриране 

P -  документ, публикуван преди датата на подаване в 

България, но след приоритетната дата 

E – по-рано подадена българска заявка, но публикувана на или 

след датата на подаване 

L – документ, който може да предизвика съмнение относно 

приоритета на претенциите или който е цитиран с цел 

установяване датата на публикация на друг документ или друга 

специална причина (както е посочено) 

& - документ от една патентна фамилия 

Дата: 16.01.2013 г. Име: Десислава Иванова 

X
Десислава Иванова

#$#116;56;1#$#
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С Т А Н О В И Щ Е 

ОТНОСНО: предварително проучване на изобретение за новост на “Вертикално излитащ 

и кацащ летателен апарат с вертикално овално крило и двигатели с променлива векторна 

тяга“ 

 СпИС – 71/11.01.2023 г. 

 
Към искането за проучване са приложени описание, претенции и чертеж. 
Формулирани са една независима и три зависими претенции. 

           Съгласно патентните 1-4  претенции проучването се отнася до вертикално излитащ 

и кацащ летателен апарат с вертикално овално крило и двигатели с променлива векторна 

тяга, включващ модулно водоустойчиво тяло, шаси, модул за глобална система за 

позициониране, като шасито е кръстообразно състоящо се от две пресичащи се опори, в 

чиито периферии са фиксирани вътрешните повърхности на вертикално овално крило, 

като на хоризонталната опора са монтирани двигатели с променлива векторна тяга. 

          Към всеки двигател с променлива вертикална тяга са куплирани две съосни витла. 

          Вертикалното овално крило е елипсовиден пръстен. 

          Вертикалното овално крило е с несиметричен аеродинамичен профил. 

           

          Задача на изобретението е да се обезпечи вертикално излитащ и кацащ летателен 
апарат с вертикално овално крило и двигател с променлива тяга, за да се предотврати 
периферното крилно въздушно съпротивление и да се увеличи товароносимостта му. 

 

          При извършеното проучване се установи наличие на известни от предшестващото 

състояние на техниката документи, отразяващи нивото на техниката, които са посочени в 

приложения доклад от проучване и които не са противопоставими по новост на обекта на 

проучване, а именно: 

 

- US3640489 (A) публикуван на 08.02.1972 г., който разкрива самолет с 

вертикално излитане и кацане (VTOL) имащ фюзелаж с форма на диск с 

множество ъглово разположени възли за генериране на подемна сила. Всеки 

възел се състои от ротор над или наравно с фюзелажа, компресор във 

фюзелажа, който вкарва въздух отгоре, и дюза под фюзелажа за изтласкване 

на въздуха от компресора в струя. Дюзите могат да се въртят във всяка 

посока. Така, според настройките на дюзите, самолетът може да се издига или 

потъва вертикално и да се движи във всяка хоризонтална посока. 

 

- US10960978 (B2) публикуван на 30.03.2021 г., който разкрива самолет, 

способен на вертикално излитане и кацане, стационарен полет и полет напред, 

включващ затворено крило, което осигурява повдигане, когато 

въздухоплавателното средство е в полет напред, фюзелаж, поне частично 

разположен в периметъра на затвореното крило, и една или повече спици, 

свързващи затворено крило към фюзелажа. Един или повече двигатели или 

мотори са разположени в или прикрепени към затвореното крило, фюзелажа 

или спиците. Три или повече витла са близо до водещия ръб на затвореното 

крило или едната или повече спици, разпределени по дължината на 

затвореното крило или на едната или повече спици и функционално свързани 
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към един или повече двигатели. Витлата осигуряват повдигане, когато 

самолетът е във вертикално излитане и кацане и неподвижен полет, и 

осигуряват тяга, когато самолетът е в полет напред. 

 

- JP2014240242 (A) публикуван на 25.12.2014 г., който разкрива летателно 

превозно средство с вертикално излитане и кацане състоящо се от множество 

вътрешни роторни единици ( RU11-RU14), разположен върху първа обиколка, 

отделена от центъра на корпуса на самолета на предварително определено 

разстояние; множество външни роторни единици (RU21-RU24), подредени 

върху втора обиколка, отделена от центъра на корпуса на самолета на 

предварително определено разстояние, по-голямо от предварително 

определеното разстояние; и средства за управление за задвижващо 

управление на вътрешните роторни единици и външните роторни 

единици. Плаването на корпуса на самолета се извършва чрез работа главно 

на вътрешните роторни блокове (RU11-RU14), а управлението на положението 

на корпуса на самолета се извършва чрез работа главно на външните роторни 

блокове (RU21-RU24). 

 

- RU2515823 (C1) публикуван на 20.05.2014 г., който разкрива самолет 

включващ  рама, свързана без трансмисия с носещ тънък диск, оборудван със 

сгъваеми радиални лопатки на центробежен вентилатор, шарнирно свързан с 

горната повърхност на диска. Регулируемите лопатки на аксиалния вентилатор 

са разположени, като ръбовете на диска се превръщат в ротор във вертикален 

полет и в кръгло крило при хоризонтален полет. Остриетата на дисковото 

задвижване, сгъваеми наравно с долната повърхност на диска, са разположени 

под диска, като дискът се върти от реактивния газ на двигателя. Двигателите 

са закрепени към гореспоменатата рамка чрез перки за управление на полета.  

 

- CN106741910 (A) публикуван на 31.05.2017 г., който разкрива блюдообразен 

безпилотен летателен апарат  с формата на чиния състоящ се от обвивка с 

форма на чиния, батерия, витло и блок за управление на гравитационния 

център, при което горен контролен контейнер е свързан към горната част в 

обвивката с форма на чиния, горен двигател е фиксиран към долната част на 

горния контролен контейнер и долната част на горния двигател е свързана с 

горен аерокрил; и долен контролен контейнер е свързан към долната страна в 

корпуса с форма на чиния, долен двигател е свързан към горната част на 

долния контролен контейнер, горната част на долния двигател е свързан с 

долно крило и долният част от долния контролен контейнер е свързан с 

облачна палуба.  

 

- US10814974 (B2) публикуван на 27.10.2020 г., който разкрива самолет, 

способен на вертикално излитане и кацане (VTOL) и траверсен 

полет. Въздухоплавателното средство включва фиксирана външна 

конструкция, включваща най-малко общо цилиндрично крило, имащо вътрешно 

тяло, разположено в рамките на фиксираната външна 

конструкция. Определено е пространство между вътрешното тяло и 

фиксираната външна структура. В това пространство има едно или повече 
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въртящи се пръстеновидни колела, които създават тяга, достатъчна за 

постигане на повдигане на самолета. 

 

- US5213284 (A) публикуван на 25.05.1993 г., който разкрива летателно 

средство с обикновено кръгла или дискова планова конфигурация осигуряващо 

възможност за вертикален полет чрез два концентрични комплекта повдигащи 

вентилатори или перки. Всеки от двата комплекта може да включва определен 

брой отделни пръстени от лопатки, но и двата комплекта са еднакви по площ и 

се въртят срещуположно, за да осигурят почти еднакви обеми на въздушния 

поток и по този начин по същество компенсират всяка реакция на въртящ 

момент, дължаща се на въртенето на комплектите лопатки. Няколко двигателя 

са осигурени в предпочитаното изпълнение, като един двигател осигурява 

мощност на комплектите вентилатори за повдигане, а други двигатели 

осигуряват тяга за хоризонтален полет. 

 
НОВОСТ 
 

           В нито един от намерените при проучването документи не е разкрито техническо 

решение за вертикално излитащ и кацащ летателен апарат с вертикално овално крило и 

двигатели с променлива векторна тяга, което да съдържа всички технически признаци на 

обекта на проучването. 

Експертизата счита, че обектът на проучването отговаря на изискванията за 
новост, съгласно чл. 8 от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели 
(ЗПРПМ). 

 
 
 
 
 

X
Десислава Иванова

#$#108;53;2#$#

                     

Десислава Иванова
Старши експерт ДЕЗИПМПД
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ДОКЛАД ОТ ПРОУЧВАНЕ  
с вх.№ СпИС–142  от  26.01.2023г. 
І. Уточнен класификационен индекс по МПК 

B64C29/00; B64C39/08; B64D27/02; B64C11/46; B64C3/14 
ІІ. ОБЛАСТ НА ПРОУЧВАНЕ 

Минимален обхват на проучване  

Вид класификация: Класификационен индекс: 

МПК – 8 B64C29; B64C39; B64D27; B64C11; B64C3 
Бази данни, в които е извършено проучването 

Espacenet, IPAS, Internet 
ІІІ. Релевантни документи 

Категория Цитиране на документите с посочване на 
релевантните части 

Релевантни към 
претенции 

 
A 

 
 

А 
 
 

А 
 
 

A 
 
 
 

А 
 

   

WO2016164280A1, публикуван на 13-10-2016, SKYLIFT 
GLOBAL [US] 
 
CN107207088A, публикуван на 26-09-2017, ELWHA 
LLC 
 
CN209366469U, публикуван на 10-09-2019,    
INNER MONGOLIA HERWEN SCIENCE CO LTD     
 
CN209581872U, публикуван на 05-11-2019, 
UNIV NANJING POSTS & TELECOMMUNICATIONS 
 
CN114423679A, публикуван на 29-04-2022,  
GEOHBIAN FLIGHT CO LTD 
 

 
1-10 

 
 
 

1-10 
 

1-10 
 
 
 

1-10 
 
 
 

1-10 
 
 

Категория на документа 
 
X – документът е от особено значение; 

претендираното изобретение няма новост или 
изобретателска стъпка, когато документът се 
разглежда самостоятелно 
Y – документът е от особено значение; 

претендираното изобретение няма изобретателска 
стъпка, когато документът се комбинира с един или 
повече други документи и тази комбинация е 
очевидна за специалист в областта 
А – документ, отразяващ нивото на техниката, който 

не е от особено значение  
D – документ, цитиран в описанието 

 
O – неписмено разкриване, използване, 

прилагане, докладване или демонстриране 
P -  документ, публикуван преди датата на 

подаване в България, но след приоритетната 
дата 
E – по-рано подадена българска заявка, но 

публикувана на или след датата на подаване 
L – документ, който може да предизвика 

съмнение относно приоритета на претенциите 
или който е цитиран с цел установяване датата 
на публикация на друг документ или друга 
специална причина (както е посочено) 
& - документ от една патентна фамилия 

ДАТА: 02/02/2023г.                                       ПОДПИС:  

                                                                                                

                                                                                                 

                                                                                                    

X
Пламен Гончев

#$#118;59;2#$#

 

Пламен Гончев
Старши експерт ДЕЗИПМПД



 

 

                                                                               

                                                

                                         С Т А Н О В И Щ Е 

ОТНОСНО: Предварително проучване за новост на “Фотоволтаичен самолет с три фиксирани      
крила с едни и същи фиксирани електромоторни витла за вертикално излитане, кацане и 
хоризонтален полет”, съгласно искане с вх. № : СпИС-142 от 26.01.2023г.  

             Проучването е направено въз основа на представеното описание, патентни 
претенции и приложените към него фигури. 

 Обектът на настоящото проучване e определен от една независима и девет зависими 
претенции, съгласно които, включва: 

 Фотоволтаичен самолет с три фиксирани овални крила с едни и същи фиксирани 
електромоторни витла за вертикално излитане, кацане и хоризонтален полет, включващ крила 
(1) с монтирани фотоволтаични панели върху горните им повърхности (2), аеродинамични 
кормила (3) и фюзелаж (4), характеризиращ с това, че аеродинамичните кормила (3) са 
вертикално монтирани, перпендикулярно долните крила (1), фюзелажът (4) е монтиран под 
горното крило (1), а самите крила (1) са овални и пръстеновидни, успоредни помежду си и са 
фиксирани към върховете на триъгълни рамки (5), при което поне на едно от крилата (3) са 
монтирани основите на поне четири Г-образни конзоли (6), като в перифериите на всяка от тях 
са монтирани по един електромотор (7), чиито работен вал е куплиран към входящ вал на 
вариаторна скоростна кутия (8), а към неин изходящ вал механично е свързан работният вал на 
витло (9). 

Лопатките на всяко витло (9) са с радиално усукан аеродинамичен профил. 
Овалните крила (1) са елипсовидни пръстени. 
Всяко витло (9) е с четен брой еднакви лопати. 
Всяко витло (9) е с нечетен брой еднакви лопати. 
Триъгълните рамки (5) са еднакви и с равни страни. 
Триъгълните рамки (5) имат симетрични аеродинамично обтекаеми профили. 
Овалните крила (1) са с несиметрични профили на самолетно крило. 
Овалните крила (1) са покрити с огънати фотоволтаични панели, плътно следващи                                                
кривините на овалните крила (1). 
Поне две от овалните крила (1) лежат в една равнина. 
 
Задача на настоящото изобретение е да се обезпечи фотоволтаичен самолет с три 

фиксирани овални крила с едни и същи фиксирани електромоторни витла за вертикално 
излитане, кацане и хоризонтален полет с ниска себестойност, със значително увеличена 
фотоволтаичната площ за повишена електрогенерция, да му осигури по-продължителна работа 
на електрическите му витла без наземно електрозареждане, а крилата да формират 
пространствено затворени контури, за да нулират индуцираните периферни крилни вихри. 
 
              При извършеното проучване са намерени документи, посочени в приложения доклад, 
релевантни на техническото решение на обекта от настоящото проучване, а именно: 
  Документът WO2016164280A1, публикуван на 13-10-2016, разкрива безпилотен 
летателен апарат за вертикално излитане и кацане, използвайки три главни ротора с 
вертикално повдигане без накланяне и променлива стъпка със система за завъртане на 
опашката.  Трите основни ротора са разположени в равностранна триъгълна конфигурация.  

 В CN107207088A, публикуван на 26-09-2017.  Настоящото изобретение се отнася 
до самолет който включва основа, първи ротор, свързан към първа стрела на основата, втори 
ротор, свързан към втора стрела на основата, и трети ротор, свързан към основата. Основата 
включва пространствена рамка.    
              Документът CN209366469U, публикуван на 10-09-2019. Полезният модел се отнася до 
техническата област на безпилотните летателни апарати, устройството се състои от фиксиращ 
вал, слънчев фотоволтаичен панел е разположен върху горната повърхност на фиксиращия 
вал, напречните греди са равномерно свързани към периферията на фиксиращия вал, роторите 
са разположени върху горните крайни повърхности на другите страни на напречните греди, 
опорите са равномерно разположени върху долната крайна повърхност на фиксиращия вал, 
акумулаторна батерия е разположена в средата на опорите. 
              Документът  CN209581872U, публикуван на 05-11-2019, разкрива летателен апарат, 
който включва цилиндрично основно тяло, фиксирано основно крило, фиксирана опашка, люк, 
скоба, фотоволтаичен панел, платка на устройството, двигател, въртящ се вал, ротор и твърд 
фиксиращ прът. Твърдите фиксиращи пръти са четири. 
 
 
  
 



 
 
 
Фиксирани на една и съща височина и четири от роторите са съответно свързани към 
съответните двигатели чрез въртящия се вал, четирите ротора са разположени на една и съща 
височина и точно над фюзелажа и главното крило. 

В CN114423679A, публикуван на 29-04-22, разкрива самолет с вертикално излитане и 
кацане който включва фюзелаж, механизъм за накланяне, корпус на полезен товар и по избор 
може да включва атенюатор на удара, набор от наземни опорни елементи, набор от източници 
на енергия и набор от контролни елементи. Фюзелажът може да включва набор от ротори и 
набор от опорни елементи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НОВОСТ 
 

След извършен сравнителен анализи между обекта, предмет на 
настоящото проучване и намерените при проучването документи, се установи, 
че не е разкрит фотоволтаичен самолет с три фиксирани крила с едни и същи                   
фиксирани електромоторни витла за вертикално излитане, кацане и 
хоризонтален полет, който да включва всички технически признаци на обекта от 
проучването. Следователно, обектът на настоящото проучване, съгласно така 
формулираните претенции, е нов по смисъла на чл. 8, ал. 1 от Закона за 
патентите и регистрацията на полезните модели (ЗПРПМ).                
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ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ДОКЛАД ОТ ПРОУЧВАНЕ 

ПРОУЧВАНЕ ВХ. № СпИС-71/ 11.01.2023 г. “Вертикално излитащ и кацащ летателен апарат 

с вертикално овално крило и двигатели с променлива векторна тяга“ 

І. Уточнен класификационен индекс по МПК 

B64C39; B64C29; B64C27 

 

ІІ. ОБЛАСТ НА ПРОУЧВАНЕ:     

Минимален обхват на проучване  

Вид класификация: Класификационен индекс: 

МПК  B64C39; B64C29; B64C27 

Бази данни, в които е извършено проучването 

IPAS; esp@cenet; Epoque Net 

 

ІІІ. Релевантни документи 

Категория Цитиране на документите с посочване на 

релевантните части 

Релевантни претенции 

А 
 
 
А 
 
 
 
A 
 
 
A 
 
 
A 
 
 
 
A 
 
 
A 

US3640489 (A ) публикуван на 08.02.1972 г.  
KARL JAEGER 
 
US10960978 (B2) ·публикуван на 30.03.2021 г.  
BELL HELICOPTER TEXTRON INC [US]; TEXTRON 
INNOVATIONS INC [US] 
 
JP2014240242(A) публикуван на 25.12.2014 г.  
FUJI HEAVY IND LTD 
 
RU2515823 (C1) публикуван на 20.05.2014 г. 
MIKHAJLOV SERGEJ VLADIMIROVICH [RU] 
 
CN106741910 (A) публикуван на 31.05.2017 г.  
HEFEI BRANCH SHANGHAI SHUNDONG TECH CO 
LTD 
 
US10814974 (B2) публикуван на 27.10.2020 г.  
AMERICAN AVIATION TECH LLC [US] 
 
US5213284 (A) публикуван на 25.05.1993 г.  
WEBSTER STEVEN N [US] 
 

1-4 
 
 
1-4 
 
 
 
1-4 
 
 
1-4 
 
 
1-4 
 
 
 
1-4 
 
 
1-4 
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Категория на документа 

X – документът е от особено значение; претендираното 

изобретение няма новост или изобретателска стъпка, 

когато документът се разглежда самостоятелно 

Y – документът е от особено значение; претендираното 

изобретение няма изобретателска стъпка, когато 

документът се комбинира с един или повече други 

документи и тази комбинация е очевидна за специалист в 

областта 

А – документ, отразяващ нивото на техниката, който не е от 

особено значение  

D – документ, цитиран в описанието 

O – неписмено разкриване, използване, прилагане, докладване 

или демонстриране 

P -  документ, публикуван преди датата на подаване в 

България, но след приоритетната дата 

E – по-рано подадена българска заявка, но публикувана на или 

след датата на подаване 

L – документ, който може да предизвика съмнение относно 

приоритета на претенциите или който е цитиран с цел 

установяване датата на публикация на друг документ или друга 

специална причина (както е посочено) 

& - документ от една патентна фамилия 

Дата: 16.01.2013 г. Име: Десислава Иванова 
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С Т А Н О В И Щ Е 

ОТНОСНО: предварително проучване на изобретение за новост на “Вертикално излитащ 

и кацащ летателен апарат с вертикално овално крило и двигатели с променлива векторна 

тяга“ 

 СпИС – 71/11.01.2023 г. 

 
Към искането за проучване са приложени описание, претенции и чертеж. 
Формулирани са една независима и три зависими претенции. 

           Съгласно патентните 1-4  претенции проучването се отнася до вертикално излитащ 

и кацащ летателен апарат с вертикално овално крило и двигатели с променлива векторна 

тяга, включващ модулно водоустойчиво тяло, шаси, модул за глобална система за 

позициониране, като шасито е кръстообразно състоящо се от две пресичащи се опори, в 

чиито периферии са фиксирани вътрешните повърхности на вертикално овално крило, 

като на хоризонталната опора са монтирани двигатели с променлива векторна тяга. 

          Към всеки двигател с променлива вертикална тяга са куплирани две съосни витла. 

          Вертикалното овално крило е елипсовиден пръстен. 

          Вертикалното овално крило е с несиметричен аеродинамичен профил. 

           

          Задача на изобретението е да се обезпечи вертикално излитащ и кацащ летателен 
апарат с вертикално овално крило и двигател с променлива тяга, за да се предотврати 
периферното крилно въздушно съпротивление и да се увеличи товароносимостта му. 

 

          При извършеното проучване се установи наличие на известни от предшестващото 

състояние на техниката документи, отразяващи нивото на техниката, които са посочени в 

приложения доклад от проучване и които не са противопоставими по новост на обекта на 

проучване, а именно: 

 

- US3640489 (A) публикуван на 08.02.1972 г., който разкрива самолет с 

вертикално излитане и кацане (VTOL) имащ фюзелаж с форма на диск с 

множество ъглово разположени възли за генериране на подемна сила. Всеки 

възел се състои от ротор над или наравно с фюзелажа, компресор във 

фюзелажа, който вкарва въздух отгоре, и дюза под фюзелажа за изтласкване 

на въздуха от компресора в струя. Дюзите могат да се въртят във всяка 

посока. Така, според настройките на дюзите, самолетът може да се издига или 

потъва вертикално и да се движи във всяка хоризонтална посока. 

 

- US10960978 (B2) публикуван на 30.03.2021 г., който разкрива самолет, 

способен на вертикално излитане и кацане, стационарен полет и полет напред, 

включващ затворено крило, което осигурява повдигане, когато 

въздухоплавателното средство е в полет напред, фюзелаж, поне частично 

разположен в периметъра на затвореното крило, и една или повече спици, 

свързващи затворено крило към фюзелажа. Един или повече двигатели или 

мотори са разположени в или прикрепени към затвореното крило, фюзелажа 

или спиците. Три или повече витла са близо до водещия ръб на затвореното 

крило или едната или повече спици, разпределени по дължината на 

затвореното крило или на едната или повече спици и функционално свързани 
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към един или повече двигатели. Витлата осигуряват повдигане, когато 

самолетът е във вертикално излитане и кацане и неподвижен полет, и 

осигуряват тяга, когато самолетът е в полет напред. 

 

- JP2014240242 (A) публикуван на 25.12.2014 г., който разкрива летателно 

превозно средство с вертикално излитане и кацане състоящо се от множество 

вътрешни роторни единици ( RU11-RU14), разположен върху първа обиколка, 

отделена от центъра на корпуса на самолета на предварително определено 

разстояние; множество външни роторни единици (RU21-RU24), подредени 

върху втора обиколка, отделена от центъра на корпуса на самолета на 

предварително определено разстояние, по-голямо от предварително 

определеното разстояние; и средства за управление за задвижващо 

управление на вътрешните роторни единици и външните роторни 

единици. Плаването на корпуса на самолета се извършва чрез работа главно 

на вътрешните роторни блокове (RU11-RU14), а управлението на положението 

на корпуса на самолета се извършва чрез работа главно на външните роторни 

блокове (RU21-RU24). 

 

- RU2515823 (C1) публикуван на 20.05.2014 г., който разкрива самолет 

включващ  рама, свързана без трансмисия с носещ тънък диск, оборудван със 

сгъваеми радиални лопатки на центробежен вентилатор, шарнирно свързан с 

горната повърхност на диска. Регулируемите лопатки на аксиалния вентилатор 

са разположени, като ръбовете на диска се превръщат в ротор във вертикален 

полет и в кръгло крило при хоризонтален полет. Остриетата на дисковото 

задвижване, сгъваеми наравно с долната повърхност на диска, са разположени 

под диска, като дискът се върти от реактивния газ на двигателя. Двигателите 

са закрепени към гореспоменатата рамка чрез перки за управление на полета.  

 

- CN106741910 (A) публикуван на 31.05.2017 г., който разкрива блюдообразен 

безпилотен летателен апарат  с формата на чиния състоящ се от обвивка с 

форма на чиния, батерия, витло и блок за управление на гравитационния 

център, при което горен контролен контейнер е свързан към горната част в 

обвивката с форма на чиния, горен двигател е фиксиран към долната част на 

горния контролен контейнер и долната част на горния двигател е свързана с 

горен аерокрил; и долен контролен контейнер е свързан към долната страна в 

корпуса с форма на чиния, долен двигател е свързан към горната част на 

долния контролен контейнер, горната част на долния двигател е свързан с 

долно крило и долният част от долния контролен контейнер е свързан с 

облачна палуба.  

 

- US10814974 (B2) публикуван на 27.10.2020 г., който разкрива самолет, 

способен на вертикално излитане и кацане (VTOL) и траверсен 

полет. Въздухоплавателното средство включва фиксирана външна 

конструкция, включваща най-малко общо цилиндрично крило, имащо вътрешно 

тяло, разположено в рамките на фиксираната външна 

конструкция. Определено е пространство между вътрешното тяло и 

фиксираната външна структура. В това пространство има едно или повече 
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въртящи се пръстеновидни колела, които създават тяга, достатъчна за 

постигане на повдигане на самолета. 

 

- US5213284 (A) публикуван на 25.05.1993 г., който разкрива летателно 

средство с обикновено кръгла или дискова планова конфигурация осигуряващо 

възможност за вертикален полет чрез два концентрични комплекта повдигащи 

вентилатори или перки. Всеки от двата комплекта може да включва определен 

брой отделни пръстени от лопатки, но и двата комплекта са еднакви по площ и 

се въртят срещуположно, за да осигурят почти еднакви обеми на въздушния 

поток и по този начин по същество компенсират всяка реакция на въртящ 

момент, дължаща се на въртенето на комплектите лопатки. Няколко двигателя 

са осигурени в предпочитаното изпълнение, като един двигател осигурява 

мощност на комплектите вентилатори за повдигане, а други двигатели 

осигуряват тяга за хоризонтален полет. 

 
НОВОСТ 
 

           В нито един от намерените при проучването документи не е разкрито техническо 

решение за вертикално излитащ и кацащ летателен апарат с вертикално овално крило и 

двигатели с променлива векторна тяга, което да съдържа всички технически признаци на 

обекта на проучването. 

Експертизата счита, че обектът на проучването отговаря на изискванията за 
новост, съгласно чл. 8 от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели 
(ЗПРПМ). 
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ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ДОКЛАД ОТ ПРОУЧВАНЕ 

ПРОУЧВАНЕ ВХ. № СпИС-151/30.01.2023 г. “Мултихибридно товаропътническо превозно средство с 

интегрирана кормилна система за едновременно странично преместване в завоите с безжично 

управление и контрол“ 

І. Уточнен класификационен индекс по МПК 

B60W50/00; B62D5/04; G05B13/04; B62D3/12; B60R16/02; B60T8/1755; G01M17/00; 

ІІ. ОБЛАСТ НА ПРОУЧВАНЕ:     

Минимален обхват на проучване  

Вид класификация: Класификационен индекс: 

МПК  B60W50/00; B62D5/04; G05B13/04; 

B62D3/12; B60R16/02; B60T8/1755; G01M17/00; 

Бази данни, в които е извършено проучването 

IPAS; esp@cenet; Epoque Net 

ІІІ. Релевантни документи 

 

Категория Цитиране на документите с посочване на релевантните 

части 

Релевантни претенции 

А 
 
 
 
A 
 
A 
 
A 
 
 
A 

WO2021077727(A1) публикуван на 29.04.2021 г. 

UNIV NANJING AERONAUTICS & ASTRONAUTICS 

[CN]; NANJING TIANHANG INST OF INTELLIGENT 

EQUIPMENT CO LTD [CN] 

BG1831 (U1) публикуван на 31.01.2014 г. 
ЙОРДАНОВ ЙОРДАН [БГ]; ТОНЧЕВ ГЕОРГИ [БГ] 
CN109808764(A) публикуван на 28.05.2019 г.  
CHINA FAW GROUP CORP 
CN101005981(A) публикувано на 25.07.2007 г. 
HONDA MOTOR CO LTD [JP] 
US11299137 (B2) публикуван на 12.04.2022 г.  

GM GLOBAL TECH OPERATIONS LLC [US] 

1-12 
 
 
 
1-12 
 
1-12 
 
1-12 
 
1-12 
 

Категория на документа 

X – документът е от особено значение; претендираното 

изобретение няма новост или изобретателска стъпка, когато 

документът се разглежда самостоятелно 

Y – документът е от особено значение; претендираното 

изобретение няма изобретателска стъпка, когато документът се 

комбинира с един или повече други документи и тази комбинация е 

очевидна за специалист в областта 

А – документ, отразяващ нивото на техниката, който не е от 

особено значение  

D – документ, цитиран в описанието 

O – неписмено разкриване, използване, прилагане, докладване или 

демонстриране 

P -  документ, публикуван преди датата на подаване в България, но след 

приоритетната дата 

E – по-рано подадена българска заявка, но публикувана на или след 

датата на подаване 

L – документ, който може да предизвика съмнение относно приоритета 

на претенциите или който е цитиран с цел установяване датата на 

публикация на друг документ или друга специална причина (както е 

посочено) 

& - документ от една патентна фамилия 
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С Т А Н О В И Щ Е 

ОТНОСНО: предварително проучване на изобретение за новост на “Мултихибридно 

товаропътническо превозно средство с интегрирана кормилна система за едновременно 

странично преместване в завоите с безжично управление и контрол“ 

СпИС 151/30.01.2023 г. 

 
Към искането за проучване са приложени описание, претенции и чертеж. 
Формулирани са една независима и единадесет зависими претенции. 

           Съгласно патентните 1-12  претенции проучването се отнася до мултихибридно 
товаропътническо превозно средство с интегрирана кормилна система за едновременно 
странично преместване в завоите с безжично управление и контрол, включващо електрически 
захранващ модул, волан свързан с кормилен механизъм и резервоар. Кабелен извод от 
електрическия задвижващ модул е свързан с кабелен вход на първи двигател, тръбен извод 
от резервоара за гориво е свързан с тръбен вход на втори двигател, първият и вторият 
двигател са свързани помежду си със синхронизиращ модул, кормилният механизъм през 
интегриращо устройство за странично преместване е механично свързан с управляващи 
колела. Първият двигател през първа трансмисия е свързан с първи двигателен мост. 
Вторият двигател през втора трансмисия е свързан с втори двигателен мост. Първи 
управленски извод от управляващ компютърен блок, през първи изпълнителен механизъм е 
свързан към управленски вход на първи двигател. Втори негов управленски извод през втори 
изпълнителен механизъм е свързан към управленски вход на втори двигател. Трети 
управленски извод на управляващия компютърен блок през трети изпълнителен механизъм е 
свързан към волана. Управленски вход на управляващия компютърен блок е кабелно свързан 
с управленски извод от безжичен координиращ модул, чийто управленски вход е безжично 
свързан с управленски извод от телеуправляващ център. 

           Първият двигател е електрически, резервоарът е за въглеродно гориво и вторият 
двигател е с вътрешно горене. 

          Първата трансмисия и втората трансмисия са механични.  

          Резервоарът е балон със сгъстен въздух, а вторият двигател е пневматичен. 

          Втората трансмисия е хидравлична. 

          Управляващите колела са предни. 

          Управляващите колела са предни и задни. 

          Електрическият захранващ модул е електрохимичен акумулатор. 

         Синхронизиращият модул, интегриращото устройство за странично преместване и 
управляващият компютърен блок са програмируеми. 

         Спирачките на предните колела на първия двигателен мост са електрически 
регенеративни и са кабелно съединени с електрическия захранващ модул. 

         Електрическият захранващ модул е батерия от електрогенериращи водородни горивни 
клетки, която е свързана през първи контролер с тръбен извод от резервоара за гориво, който 
е балон с компресиран водород. 

         Вторият двигател с вътрешно горене е конфигуриран да гори водородо- кислороден газ, 
който е свързан през втори контролер с тръбен извод от резервоара за гориво, който е балон 
с компресиран водородо- кислороден газ. 

         Задача на изобретението е да обезпечи мултихибридно товаропътническо превозно 
средство с интегрирана кормилна система за едновременно странично преместване в завоите 
с безжично управление и контрол, която радикално да преодолее недостатъците на 
известните конвенционални и иновативни технически решения, като действа активно и 
превантивно без да използва несигурни навигационни системи за геолокация, а 
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висококапацитетни безжични канали с нарочен телеуправляващ център, включително и за 
напълно автономно безшофьорно управление. 

При извършеното проучване се установи наличие на известни от предшестващото 

състояние на техниката документи, отразяващи нивото на техниката, които са посочени в 

приложения доклад от проучване и които не са противопоставими по новост на обекта на 

проучване, а именно:  

- WO2021077727(A1) публикуван на 29.04.2021 г., който разкрива система за 

управление на електрически камион и метод за контрол на несигурността на 

мрежата за нея, включващи  главен управляващ електрически захранващ модул, 

подчинен управляващ електрически захранващ модул, сензорен за пътя модул на 

двигателя, волан, горна кормилна колона, долна кормилна колона, кормилен 

механизъм с рейка и зъбно колело, колела, първи сензор за ъгъл на завиване, 

втори сензор за ъгъл на завиване, контролер на домейн за управление и 

монтирана на автомобила CAN мрежа. Посредством дизайна на главния и 

подчинения контролери и задействащите механизми, системата съчетава 

предимствата на проследяване на ъгъла на завиване, проследяване на въртящия 

момент и проследяване на тока, като по този начин удовлетворява изискванията 

за реакция на управление и изискванията за мощност на електрическия камиони 

допълнително подобряване на устойчивостта и устойчивостта на грешки в 

работата на системата при случайно мрежово забавяне във времето. 

- BG1831 (U1) публикуван на 31.01.2014 г., който разкрива автомобил с 

геометрично управляеми странични наклони и по-специално до електроколи, 

хибридни автомобили и амфибии, включващ шаси, поддържано от три или повече 

колела, всяко с индивидуално окачване, като успоредно на всяко индивидуално 

окачване е монтиран съответен регулиращ механизъм, при което има и 

управленски компютърен блок, чиито входове са свързани към изходите на датчик 

за скоростта на автомобила, към датчик за ъглите на завиване на управляващите 

колела, и към датчик за наклона на шасито, а изходите на управленския 

компютърен блок, през съответните изпълнително-усилвателни механизми са 

свързани към регулиращите механизми. 

- CN109808764(A) публикуван на 28.05.2019 г., който разкрива SBW (насочване по 

проводник) устройство с функция за резервиране и метод за управление, 

включващо  задвижващ механизъм за симулиране на усещане за път, задвижващ 

механизъм и контролен модул SBW, при което задвижващият механизъм за 

кормилно управление се състои от първи механизъм на зъбна рейка, първи сензор 

за движение на зъбна рейка, първи контролер на кормилния мотор, първи 

кормилен мотор, първи сензор за положение на ротора на кормилния двигател, 

втори механизъм на зъбна рейка, втори сензор за движение на кормилна рейка, 

втори контролер на мотор на кормилно управление, втори двигател на кормилно 

управление, сензор за положение на ротор на втори двигател на кормилно 

управление и двигател на кормилно управление. Чрез резервния първи двигател 

на кормилното управление и първия контролер на мотора на кормилното 

управление, както и втория контролер на втория мотор на кормилното управление 

и втория контролер на мотора на кормилното управление, системата SBW все още 

може да управлява нормално, след като възникне повреда. 

 

- CN101005981(A) публикувано на 25.07.2007 г., който разкрива контролно 

устройство за превозно средство включващо средство за движение на модела на 

mailto:services@bpo.bg
http://www.bpo.bg/


 
 

                                         ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

 

1040 София, бул. Д-р Г.М.Димитров №52 Б, тел.: (+359 2) 970 13 21, факс: (+359 2) 873 52 58, e-mail: services@bpo.bg, www.bpo.bg 

IBAN: BG 90 BNBG 9661 3100 1709 01, BIC: BNBGBGSD, БНБ - ЦУ 

 

превозно средство и контролно средство, реагиращо на отклонение на 

количеството на състоянието. Средството за движение на модела на превозното 

средство определя движението на превозното средство (движението на модела на 

превозното средство), представящо динамичните характеристики на превозното 

средство, върху модел на превозно средство в съответствие с количеството 

операции, като например ъгъл на завиване от водача. Средството за управление 

определя входовете към средството за управление на задвижващия механизъм и 

към средството за определяне на движението на модела на превозното средство 

въз основа на правилото за обратна връзка и според отклонението (отклонение на 

количеството на състоянието) между количествата на състоянието (величините на 

състоянието на модела, като позиция и отношение на превозното средство) на 

движението на модела на превозното средство и количествата на състоянието на 

движение на действителното превозно средство. 

- US11299137 (B2) публикуван на 12.04.2022 г., който разкрива метод за 

осигуряване на нискоскоростно странично управление на кормилното управление 

за автономно задвижвано или полуавтономно задвижвано превозно средство 

включващ получаване на желана крайна позиция на превозното средство спрямо 

текуща позиция на превозното средство и изчисляване, от един или повече 

процесори за обработка на данни, целева позиция на превозното средство въз 

основа на текущата позиция на автомобила и желаната крайна позиция на 

автомобила. Методът освен това включва изчисляване, от един или повече 

процесори за обработка на данни, командна стойност на ъгъла на пътното колело 

въз основа на целевото положение на превозното средство; определяне от един 

или повече процесори за обработка на данни на контролен сигнал на базата на 

изчислената командна стойност на колелото; и предоставяне на управляващ 

сигнал към контролер за управление. 

НОВОСТ 
 
В нито един от намерените при проучването документи не е разкрито техническо 

решение за мултихибридно товаропътническо превозно средство с интегрирана кормилна 
система за едновременно странично преместване в завоите с безжично управление и 
контрол, което да съдържа всички технически признаци на обекта на проучването. 

Експертизата счита, че обектът на проучването отговаря на изискванията за 
новост, съгласно чл. 8 от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели 
(ЗПРПМ). 
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