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Безпілотні літальні апарати (БпЛА), які здатні автономно переміща-

тися у повітрі та не потребують безпосереднього пілотування стали не-

від’ємною частиною багатьох галузей: військової, сільськогосподарської, 

логістичної та інших.  

В основі роботи будь-якого БпЛА лежать базові принципи: здатність 

самостійно переміщатися у повітрі; вміння витримувати задану висоту та 

швидкість польоту; переміщувати корисне навантаження різної маси – ма-

ти можливість встановлення на апарат додаткового обладнання для фікса-

ції даних та передачі інформації оператору в реальному часі. За принципом 

створення підйомної сили виділяються БпЛА двох типів: літакового та му-

льтикоптерного (або вертолітного). Для мультикоптерного БпЛА кількість 

оснащених гвинтів є одним з головних параметрів, в залежності від їх кі-

лькості БпЛА відносять до трикоптера, квадрокоптера, гексакоптера окто-

коптера тощо.   

На сьогодні існує потреба у синтезі та уніфікації параметрів проєкту-

вання мультикоптерних БпЛА задля забезпечення високих льотних, еко-

номічних та екологічних показників у даній сфері. Метою даної роботи 

стало створення низки основних принципів вибору якісних характеристик 

БпЛА будь-якого цільового призначення.  

В результаті аналізу сучасної літератури були прогнозовані такі па-

раметри: вертикальні зліт та посадку БпЛА максимальної злітної ваги і ви-

трати палива, у роботі було оцінено і порівняно потенціал чотирьох різних 

змінних електричних силових установок. Виявлено, що за нинішнього рів-

ня розвитку акумуляторних технологій повністю електрична силова уста-

новка має недоліки у вигляді надмірної ваги енергоносія та малого радіусу 

дії. Гібридно-електрична силова установка або турбоелектрична можуть 

значно покращити характеристики та виробничі витрати БпЛА. Серійно-

гібридна силова установка є найбільш перспективною конфігурацією елек-

тричної силової установки для БпЛА з гібридними параметрами. Зі збіль-

шенням енергії батареї або щільності потужності, недоліки всіх електрич-

них силових установок поступово будуть зникати. Наразі не можливо пов-

ністю стверджувати що електрична силова система має кращу комплексну 

продуктивність, це потребує подальших досліджень. [1] 
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Слід відмітити, що місії на значну відстань найкраще виконувати 

мультироторними БпЛА, оскільки вони мають високі характеристики на-

ведення. Але, тривалі місії для подібних БпЛА не можуть бути виконані 

результативно, оскільки такі БпЛА на мають суттєвого запасу енергії [2]. 

Проаналізовано алгоритми вибору параметрів БпЛА, вплив кількості 

гвинтів та їх розташування на дальність польоту та масову ефективність. В 

результаті для попереднього аналізу алгоритмів проєктування було обрано 

квадрокоптеру схему. Згідно до цього запропоновано математичну модель 

з відповідними параметрами, враховуючи розташування роторів за годин-

никовою стрілкою [3]. 

Положення БпЛА у просторі описується кінематичними рівняннями, 

які є автономними, що дозволяє розглядати процес управління положен-

ням у просторі окремо від задачі польоту за траєкторією. Для реалізації лі-

нійного переміщення центру мас та обертального руху навколо центру мас 

у мультироторному БпЛА використовується єдиний підхід. Управління 

рухом БпЛА здійснюється зміною його просторової орієнтації шляхом ке-

рування оборотами двигунів. При вибраній схемі БпЛА обертання навколо 

осі x реалізується керуванням параметрів гвинтів 1, 2 та 4, 3; навколо осі z 

– параметрами гвинтів 1, 4 та 2, 4; навколо осі y – параметрами гвинтів 1, 3 

та 2, 4. Напрямок обертання повітряних гвинтів 1, 3 – проти годинникової 

стрілки, 2, 4 – за годинниковою стрілкою, даний метод у БпЛА має просто-

ту реалізації та високу надійність конструкції. При цьому, мультироторні 

БпЛА мають 6 ступенів вільності та 4 керуючі впливи для реалізації 

управління у просторі. Існують системами з дефіцитом керуючих впливів, 

що накладає обмеження на систему управління – не всі траєкторії руху 

можуть бути реалізовані. Для керування рухом мультироторного БпЛА ви-

користовуються наступні системи координат: траєкторна, повʼязана із Зе-

млею; зв’язана система координат БпЛА; швидкісна система [3]. 

Основними перевагами мультироторної схеми є: збільшення ванта-

жопідйомності за рахунок зниження сумарної ваги гвинтів та їх агрегатів, 

оскільки кілька гвинтів мають меншу вагу, ніж один гвинт тієї самої сума-

рної площі; підвищення безпеки польоту при відмові одного або декількох 

рушіїв; підвищення надійності та ресурсу силової установки у звʼязку з ві-

дсутністю низки складних механічних пристроїв; підвищення якості траєк-

торного керування та маневреності внаслідок можливості роздільного ке-

рування частотою обертання несучих гвинтів [4]. 

Розвиток концепцій мультикоптерних транспортних систем нині 

обумовлено активним впровадженням безколекторних електричних двигу-

нів, що мають високу питому потужність (до 5 кВт/кг), та літій-іонних 

акумуляторних батарей. Зростання потужності безколекторних електрон-

них двигунів, що випускаються, дозволяє переходити до створення муль-

тироторних систем більшої розмірності. Сучасні асинхронні безколекторні 



 35 

 

електродвигуни випускаються серійно і широко використовуються. Такі 

двигуни мають непогані вагові характеристики і можуть бути використані 

в силових установках літальних апаратів із невеликими доробками. 

Враховуючи, з якою швидкістю рухається прогрес у області безпіло-

тних літальних апаратів значної вантажопідйомності, найближчим часом 

вони можуть потіснити традиційні транспортні літальні апарати. Існуючі 

нині безпілотні літальні апарати пристосовані до використання у складних 

регіонах, мають широкий температурний діапазон, можливість викорис-

тання в умовах поганої видимості. Реалізується завдання переміщення ван-

тажів невеликої ваги з виробничих баз на місце подальшого використання. 

Зникає потреба у високопрохідних транспортних засобах та додатковій ро-

бочій силі, що є економічно вигідним. 
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