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МЕТОДИКА ВИБОРУ РАЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ 

БЕЗПІЛОТНОГО ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТУ КЛАСУ «МІНІ»  

З ПІДВИЩЕНОЮ ТРИВАЛІСТЮ ПОЛЬОТУ 

У дослідженні сформована методика вибору раціональних парамет-

рів безпілотних літальних апаратів (БпЛА) із підвищеною тривалістю 

польоту. Спираючись на аналіз існуючих прототипів безпілотних літаль-

них апаратів із значною тривалістю польотів та методів їх розрахунку, 

сформовано область дослідження проблемних аспектів. У результаті, ви-

конано дослідження впливу використання різнотипних енергоустановок, в 

тому числі на базі сонячних елементів, як засобу збільшення тривалості 

польоту. Систематизовано досвід використання основних типів сонячних 

елементів та напрацювання в напрямку нових розробок у сфері тонко плів-

кових панелей малої маси. Як результат, виконано синтез раціональних ге-

ометричних, масових та енергетичних характеристик БпЛА із можливістю 

реалізації тривалого польоту – >6 – 8 годин. Апробовано можливості за-

стосування сучасних методів топологічної оптимізації при розробці конс-

трукції БпЛА мінімальної маси. 

Метою дослідження є підвищення тривалості польоту БпЛА, шляхом 

використання в якості джерела живлення сонячних панелей та методів то-

пологічної оптимізації як інструменту ефективного полегшення конструк-

ції. 

Вибір раціональних параметрів ефективного БпЛА починається з 

огляду аналогів, оскільки даний процес значно звужує область вибору тих 

чи інших рішень. З аналізу аналогів отримано значення максимальної зліт-

ної маси, розмаху крила та інші масово геометричні показники типових 

проектних рішень, від яких слід відштовхуватися в подальшому дослі-

дженні. 

У дослідженні, розглянуто можливість встановлення сонячної енер-

гоустановки як засобу підвищення тривалості польоту. Досліджено сучасні 

розробки в сфері сонячної енергетики, зокрема різнотипні сонячні панелі. 

З’ясовано, що на даний момент представлені на ринку тонко-плівкові фо-

тоелементи з допустимим радіусом кривизни поверхні на яку їх можна 

встановлювати менше 2 см , при ефективності не менше за 20 %. За ре-

зультатами аналізу розподілу сонячної радіації в Київській області встано-

влено, що реалізувати тривалий політ за рахунок виключно сонячної енер-
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гії можна з березня по вересень місяць. Слід зауважити, що у берез-

ні/вересні місяці тривалість польоту буде 2 - 3 год, а у червні від 8 – 9 год. 

Синтез масових, геометричних та енергетичних параметрів проводи-

вся з умови виконання горизонтального польоту. Задаючись відносною ма-

сою енергоустановки та масовими характеристиками двигунів, визначено 

площу сонячної енергоустановки (СЕ), що зможе забезпечити сталу роботу 

силової установки під час горизонтального польоту. Маючи необхідну 

площу сонячних панелей та їх допустимий радіус кривизни отримано мі-

німальну площу крила для розміщення СЕ (Sсп = 1,119 м
2
, Sкр = 1,506 м

2
). 

Визначені режими крейсерського польоту, які може забезпечити розрахо-

вана силова установка. Керуючись обмеженнями з боку геометрії фотое-

лементів отримано геометрію крила для різних схем розташування соняч-

них фотоелементів, в один та в два ряди. Далі проведено аеродинамічне 

проектування БЛА та обрано аеродинамічну схему тандем, яка зможе за-

безпечити достатні жорсткістні та масові характеристики в порівняні з 

класичною схемою. Визначено основні аеродинамічні характеристики 

БпЛА. За результатами отримано криву можливих режимів крейсерського 

польоту, згідно якої ефективним є політ при швидкостях від 16 до 20 м/с. 

Кінцевим етапом дослідження є опрацювання конструкції планера 

БпЛА шляхом топологічної оптимізації (ТО) в програмному пакеті 

SOLIDWORKS 2021. Топологічна оптимізація застосовувалася як самостій-

ний метод розробки конструкції, так і в комбінації з класичним методом. 

Результатом стали дві різнотипні конструкції планера, що мають схожі ме-

ханічні характеристики, але при цьому мають різну масу і технологію ви-

готовлення. Конструкція отримана шляхом використання лише ТО має ма-

су 5,9 кг та орієнтована для виготовлення шляхом 3D друку з поліаміду 

(в.= 48 МПа). На противагу цьому, конструкція отримана шляхом викори-

стання ТО для отримання силових елементів типової. конструктивно-

силової схеми класичної конструкції літального апарату має масу 4,3  кг та 

орієнтована під виготовлення з вуглепластику (в.= 125 МПа).  

Встановлено, що тривалість польоту БпЛА із використанням лише 

сонячної енергоустановки, становить понад 8 год. Найвигіднішими режи-

мами польоту для БпЛА класу «міні» з сонячною енергоустановкою вико-

наного за схемою тандем, є політ при швидкостях від 16 до 20 м/с. 

Складність отриманої геометрії конструкції планеру БпЛА шляхом 

ТО та низькі показники співвідношення міцність/питома маса (в./) для 

поліаміду роблять її менш масово ефективною в порівнянні з конструкцією 

отриманою комбінованим способом, оскільки для виготовлення можна за-

стосовувати більш масово-ефективні матеріали(вуглепластик). Проте, 

стрімкий розвиток адитивних технологій в напрямку використання більш 

масово ефективних матеріалів з показниками в > 60 МПа при 
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 < 1100 кг/м
3
 повинна нівелювати описану різницю й дозволити отриму-

вати ефективні та технологічні друковані конструкції. 
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