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X – документът е от особено значение; 
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                                         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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