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РАЦІОНАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИЛОВИХ 

УСТАНОВОК НА БЛИЖНЬОМАГІСТРАЛЬНИХ ЛІТАКАХ 

Із року в рік зростають кількість авіаперевезень, що у свою чергу 

спричиняє зростання викидів СО2 у атмосферу. На сьогодні ця цифра скла-

дає 2,5 %, а за даними експертів ця цифра до 2050 року може складати бли-

зько 25 % [1]. Одним із шляхів вирішення даної проблеми може бути замі-

на звичайних двигунів на рідкому паливі на літаки з електричними двигу-

нами, тобто масова заміна традиційних двигунів на електричні у тих випад-

ках, де це є можливим. 

На даний момент велика кількість інвесторів та компаній зацікавлені 

у розробці та розробляють власні проекти електричних літаків. Наприклад 

компанія Airbus має до 10 різноманітних проектів у цій сфері [2]. 

 

Рис. 1. Хронологія досягнень Airbus 

Літак Spirit of Innovation від Rolls-Royce, обладнаний силовою уста-

новкою у 400 кВт, яка живиться від батареї з номінальною напругою у 

750 вольт. Це дозволило літаку досягти рекордної швидкості у 623 км/год 

для літаків з електричними двигунами [3]. 

Американський стартап Wright Electric створює повністю електрич-

ний літак, який може обслуговувати одногодинні рейси та перевозити до 

100 пасажирів, оснащений чотирма електричними двигунами потужністю 

1000 кВт кожен. Літак планується ввести в експлуатацію у 2026 році [4]. 

Шведська компанія Heart Aerospace розробляє повністю електричний 

літак ES-19 для перевезень 19 пасажирів на відстань до 400 км. 
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Рис. 2. Rolls-Royce’s «Spirit of Innovation» 
 

 

Рис. 3. «The wright spirit» 

Обладнаний чотирма електричними двигунами 400 кВт кожен. Мак-

симальна злітна маса такої системи буде становити 8600 кг. Перший коме-

рційний політ також планується до кінця 2026 року [5]. 

 

Рис. 4. Heart Aerospace ES-19 

Зараз технологія літаків на електричних двигунах переживає етап 

«Позбавлення від ілюзій» (англ. Trough of Disillusionment) у циклі надочі-

кувань Гартнера (англ. Gartner hype cycle) [6]. Наступний етап циклу тех-

нології є «Подолання недоліків» (англ. Slope of Enlightenment). Тому саме 

зараз технологія потребує найбільших зусиль на дослідження та розробку 
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нових рішень, щоб надалі розвиватись та вийти на «Плато продуктивності» 

(англ. Plateau of Productivity) [7]. 

 

Рис. 5. «Gartner hype cycle» 

Тому мета роботи полягає у дослідженні можливості створення  па-

сажирського та транспортного ближньомагістрального літака з електрич-

ними двигунами, які склали б конкуренцію існуючим повітряним суднам. 

У роботі буде проведено аеродинамічний розрахунок та аналіз аеро-

динамічних схем. Планується виконати розрахунок параметрів літака та 

його окремих компонентів, дослідити оптимальні параметри двигуна, дже-

рела живлення, гвинта. При цьому значна частина роботи буде присвячена 

вирішенню проблем та розробки нових методів вдосконалення  технології 

літаків з електродвигунами, порівнянню розробленого проекту з існуючими 

літаками та розробці стартап-проекту. 
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