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ДО ПИТАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ГЕОМЕТРІЇ КРИЛА ПЛАНЕРУ З 

УРАХУВАННЯМ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ 

Планер є найдосконалішими літальним апаратом з точку зору аеродина-

мічної якості. В проектуванні планера застосовуються передові методи аероди-

намічного проектування з використанням найсучасніших теорій та великого 

об’єму статистичних даних. Результатом такого поєднання є найкращі аероди-

намічні характеристики в порівнянні з іншими типами літальних апаратів. 

Останнім часом в приватній авіації все частіше впроваджуються такі рішення 

як керування ламінарним примежовим шаром, ламінарне крило та інші, які бу-

ли відпрацьовані на планерах. 

Для досягнення кращих результатів аеродинамічного проектування ново-

го планера було вирішено використати генетичний алгоритм для рішення оп-

тимізаційної задачі. У свою чергу, критерій оптимізації було визначено відпові-

дно до моделі атмосфери Кармайкла [1, 2]. Модель атмосфери була скоригована 

на основі статистичних даних. Задля пришвидшення роботи алгоритму оптимі-

зації та підвищення якості статистичної вибірки, в якості об’єкту оптимізації 

був обраний планер стандартного класу FAI «Jantar Standard-3» з розмахом 

крила 15 м. 

Статистичні дані були отримані з відкритого джерела www.weglide.com. 

Вибірка була сформована з польотів, здійснених на заданому планері «Jantar 

Standard-3», досвідченим пілотом, загальна дистанція яких перевищує 200 км. 

Кожен політ характеризується його треком – файлом стандарту IGC, в якому 

зберігаються його географічні координати та інша інформація (завдання, марш-

рут, поворотні пункти). У результаті обробки зібраних даних, було встановле-

но, що відношення часу, витраченого для набору висоти у висхідних потоках до 

часу, проведеного на переході (плануванні) становить 69:31. На основі даних 

треків була скоригована модель атмосфери, за якою проводилась оптимізація: 

A1: 18 %, A2: 31 %, B1: 43 %, B2: 8 %, де А1, А2, B1, B2 – типи потоків згідно 

з [1, 2].  

Розрахунок функції мети для генетичного алгоритму оптимізації прово-

диться за допомогою теорії несучої лінії (LLT) [3], котра приймає в якості аргу-

менту геометрію крила планера та визначає його аеродинамічні характеристики 

(підіймальну силу та опір). Отримана поляра модифікується згідно статистиці, 

модифікуючи опір ваговими коефіцієнти згідно відносному часу польоту на 

тому чи іншому режимі, і потім від неї береться інтеграл в заданому діапазоні 

коефіцієнтів підіймальної сили. Мінімальне значення цього інтегралу буде від-

повідати оптимальній геометрії крила. Таким чином режими польоту, на яких 

планер проводить більше часу, більше вплинуть на значення цього інтегралу, а 

ті, на яких менше часу – менш вплинуть.  
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Для роботи генетичного алгоритму [4] необхідна параметризації геометрії 

крила планера. Пошук алгоритмом оптимуму відбувається у просторі з розмір-

ністю, яка рівна кількості параметрів. Менша розмірність простору зменшує час 

знаходження оптимуму. У той же час мала кількість параметрів обмежує мож-

ливі форми крила, що збільшує ймовірність того, що оптимум не потрапить у 

простір проектних параметрів крила. Тому вибір кількості параметрів – це ком-

промісна задача між швидкістю роботи алгоритму та гнучкістю опису геомет-

рії. 

В тестовому випадку крило задається постійним по розмаху профілем, 

кореневою та кінцевою хордами    та    відповідно, між ними передня кромка 

крила інтерполюється конічною криво кривою, заданою трьома точками – 

(0,   ), (      ), (      ), де    – розмах крила (фіксовано величиною 15 м) і 

ваговим коефіцієнтом    (змінюється в діапазоні від 0 до 1). Аналогічним чи-

ном по трьом точкам і конічній кривій задається геометрична крутка, яку хара-

ктеризують кути   ,    та ваговий коефіцієнт   . Маємо вектор 

(b1, b2, w1, e1, e2, w2) – тобто простір проектних параметрів має розмірність 6. 

Функція-генератор повертає масив перерізів крила, кожен з яких характе-

ризується координатою   , хордою   , круткою    та профілем. 

За результатами проведеного дослідження, та зібраних даних був сфор-

мований алгоритм оптимізації аеродинамічних характеристик планера, реалізо-

ваний програмним кодом, написаний мовою Python. Створена програма дозво-

ляє оптимізувати аеродинамічні характеристики нового планера на персональ-

ному комп’ютері середньої потужності. Перспективним напрямком вдоскона-

лення є реалізація багатопоточності, щоб використати переваги мультипроце-

сорних обчислень. 
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