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МОЖЛИВОСТІ ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ІДЕНТИФІКАЦІЇ ХАРАКТЕРИСТИК МАЛОГО БЕЗПІЛОТНОГО 

ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТУ ЛІТАКОВОГО ТИПУ 

Список скорочень та умовних позначень  
IMU - (англ.  Inertial measurement unit) Інерційний вимірювальний пристрій; 

GNSS - (англ. Global navigation satellite system) Глобальна супутникова систе-

ма навігації; 

   
     

    -  похідні коефіцієнтів аеродинамічних сил за кутом атаки; 

   
       

    - похідні коефіцієнтів аеродинамічних сил за кутом відхилення руля 

висоти; 

   
     

 
 - похідні коефіцієнтів аеродинамічних сил за кутовою швидкістю по 

тангажу; 

   
 ̇    

 ̇- - похідні коефіцієнтів аеродинамічних сил за похідною кута атаки; 

    - кут атаки та ковзання, рад; 

 ̇ - похідна кута атаки за часом, рад/с; 

  - кутова швидкість по тангажу, рад/с; 

    - кут відхилення руля висоти, рад/с 

 

З кожним роком, застосування безпілотних літальних апаратів 

(БпЛА) набуває все більших масштабів. Окрім спеціалізованих сфер засто-

сування, таких як розвідка та доставка вантажів, де оператори безпілотних 

систем проходять поглиблене навчання, БпЛА стають все доступнішими 

для звичайних людей, де оператори проходять лише базове навчання, або 

не отримують такого взагалі. Основною проблемою за таких умов стає 

безпека експлуатації [1] у густонаселених районах та поблизу небезпечних 

зон. До основних факторів безпеки таких систем варто віднести забезпе-

чення надійності системи, її стійкості до відмов, а також можливість авто-

номної системи керування оцінювати ситуацію, та виправляти помилки, 

що були допущені не компетентним користувачем. На одному рівні з та-

кими методами вирішення подібних проблем, як резервування окремих си-

стем та їх складових чи встановлення аварійних систем досить ефективни-

ми рішеннями може бути підвищення точності відпрацювання системb ав-

томатичного керування (САК) в умовах позаштатної ситуації. Під підви-

щенням точності відпрацювання САК варто розуміти підвищення точності 

результатів отриманих з математичної моделі ЛА, що закладена у САК.  

Подібне підвищення точності веде до кращої прогнозованості динаміки 

руху під дією зовнішніх збурень чи  роботи певного каналу керування лі-
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тального апарату (при цьому не важливо чи це відхилення аеродинамічних 

поверхонь, чи зміна частоти обертів силової установки). 

Оскільки, як було сказано вище, основною галузю, де є необхідність 

у вирішенні подібних проблем, є БпЛА масового використання, варто та-

кож зважати на дешевизну на відносно малий набір обладнання подібних 

апаратів [2]. В результаті цього, обсяг інформації з сенсорів, що під’єднані 

до автопілота є дуже обмеженим і, у певних випадках, може забезпечити 

нормальну роботу САК лише за сприятливих погодних умов та з постій-

ним втручанням оператора. А тому, у випадку відмови будь-якого елемен-

та, САК не спроможна підтримувати стабільний та контрольований політ 

чи виконати аварійну посадку. 

Метою даного дослідження є визначення методів покращення роботи 

САК малих БпЛА в умовах обмеженого набору датчиків. Мінімальний на-

бір сенсорів, що зазвичай має бути присутній на малих БпЛА літакового 

типу розглянемо на прикладі автопілоту Pixhawk з програмним забезпе-

чення Ardupilot; він має наступний перелік[3]: 

 IMU, що містить акселерометри та гіроскопи; 

 магнітометр; 

 барометричний висотомір; 

 датчик повітряної швидкості; 

 GNSS система. 

 У той же час, БпЛА літакового типу використовує аеродинамічний 

принцип польоту. При цьому аеродинамічні сили та моменти залежать, в 

першу чергу, від кута атаки   та кута ковзання  , вимірювання яких немо-

жливе без спеціальних датчиків. А тому, наявність інформації про дані ку-

ти дозволить САК розраховувати аеродинамічні сили та моменти у кожний 

момент часу та, за рахунок цього, більш точно спрогнозувати рух БпЛА а 

також підвищити керованість системи і, як результат, якість навігації у то-

му числі за наявності відмов. У даній роботі розглянемо лише визначення 

кута атаки у рамках поздовжнього руху БпЛА. 

 Під час польоту, на БпЛА діють сила ваги  ̅, сила тяги  ̅ та аероди-

намічні сили   ̅. Результуюча сила  ̅, що діє на БпЛА у кожний момент ча-

су, може бути знайдена за наступним співвідношенням: 

 ̅     ̅   ̅    ̅       (1), 

де результуюча сила 

  ̅       ̅        (2) 

Прискорення можуть бути отримані з IMU. Оскільки, проєкції сил  ̅, 

 ̅ та  ̅ на вісі системи координат є відомими, то значення повної аероди-

намічної сили може бути розраховане з вищенаведеної залежності (1). Роз-

глянемо аеродинамічну силу  ̅  у рамках повздовжнього руху у проекціях 

на вісі швидкісної системи координат: 

         
    

      
 
   

 ̇     (3) 
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 ̇     (4) 

Поділивши рівняння (3) та (4) на величину 
   

 
  отримаємо дані рів-

няння у вигляді суми безрозмірних коефіцієнтів. 

       
     

       
 
    

 ̇     (5) 

       
     

       
 
    

 ̇     (6) 

Як результат отримуємо, що     та     є відомими з рівняння (1); 

значення    
 ,     

   ,    
 
,    

 ̇,    
 ,    

   ,    
 
,    

 ̇ є відомими за ре-

зультатами попередньої ідентифікації; величина     може бути отримана 

шляхом перерахунку керуючого сигналу САК на сервомеханізм руля висо-

ти,   може бути отримане з вимірів гіроскопа. Таким чином, рівняння (5) 

та (6) зводяться до системи диференційних рівнянь з невідомими   та  ̇. 

Шляхом вирішення даної системи, можна отримати наближені значення 

кута атаки, які у подальшому можуть бути використані САК для передба-

чення поведінки БпЛА та завчасного прийняття заходів з метою недопу-

щення відхилень від заданої траєкторії чи кращої навігації та керованості в 

умовах відмови систем. 

Варто зазначити, що на точність отриманої величини кута атаки ду-

же сильно впливають такі фактори, як точність IMU та датчика повітряної 

швидкості, а також рівень шуму у показах цих датчиків, тому питання точ-

ності отриманих результатів потребує додаткового дослідження.  

У рамках даного дослідження було проаналізовано фактори знижен-

ня загального рівня безпеки, що пов’язані масовим розповсюдженням 

БпЛА та вільним доступом до даної техніки. Було розглянуто особливості 

САК, що застосовується на подібній техніці та запропоновано метод під-

вищення ефективності САК, що базується на розрахунку,  критично важ-

ливого для динаміки БпЛА літакового типу, кута атаки. Дана методика 

може не тільки підвищити якість навігації, а й підвищити ефективність 

САК у випадку відмови певних систем, що веде до загального підвищення 

рівня авіаційної безпеки. 

Список використаних джерел 

1. Грекова Л. Ю. До питання правового регулювання використання безпі-

лотних літальних апаратів в Україні [Текст] / Л. Ю. Грекова, 

Ю. О. Демченко // Молодий вчений. — 2018. — №4. 

2. Галецький В. В. Визначення істинних параметрів польоту / 

В. В. Галецький, В. Б. Колесніченко, О. В. Прохорчук // Інформаційні 

системи, механіка та керування : науково-технічний збірник. – 2012. – 

Вип. 8. – С. 111–120. 

3. Ardupilot.org [Електронний ресурс]. – 2021. – Режим доступу до ресур-

су: https://ardupilot.org/plane/docs/autopilot-assembly-instructions.html. 


