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ВПЛИВ КОНСТРУКТИВНО-СИЛОВОЇ СХЕМИ НА МАСОВУ 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ТРАНСПОРТНОГО МУЛЬТИКОПТЕРУ 

За останнє десятиліття суттєво збільшилося використання 

безпілотних літальних апаратів (БпЛА), зокрема мультикоптерів, в різних 

сферах людської діяльності. Це зумовило активний розвиток напрямку 

дослідження та нові розробки в даній галузі. Відносно новим, є виконання 

операцій транспортування мультикоптерами невеликих вантажів (як в 

цивільній, так і у військовій сферах). Наразі стоїть проблема в обмежених 

показниках маси корисного навантаження, яку зможуть нести 

мультикоптери, без значного підвищення маси конструкції.  

В даній роботі проаналізовано сучасні схеми мультикоптерів та їх 

силові установки з метою отримання чітких характеристик, що можуть 

забезпечити високу масову ефективність. 

Проаналізувавши актуальні світові джерела можна стверджувати, що 

складною задачею при проектуванні багатороторного безпілотного 

літального апарату є вибір силової установки, яка може забезпечити 

необхідну потужність. 

Визначено декілька типів силових установок, що використовуються 

на мультикоптерах. Електрична силова установка в основному складається 

з батареї, двигунів і гвинтів/роторів. Енергоустановкою є батарея LiPo, 

LiIo. Електродвигуни, що використовуються в мультикоптерних БпЛА, 

зазвичай є безколекторними, завдяки чому їх коефіцієнт корисної дії 

достатньо високий. Турбоелектрична силова установка - складається з 

турбогенератора, двигунів і гвинта/роторів, які живляться від двигуна 

внутрішнього згоряння (ДВЗ). Паралельна гібридно-електрична силова 

система складається з ДВЗ, батареї, двигунів і гвинтів/роторів. Паралельна 

гібридно-електрична силова установка складається з ДВЗ, батареї, 

двигунів і гвинтів/роторів. У паралельній структурі горизонтальна і 

вертикальна силові установки незалежні одна від одної. Серійна гібридно-

електрична силова система складається з турбогенератора, батареї, 

двигунів і гвинтів/роторів. На відміну від паралельної гібридної системи, 

вся система підключена електрикою. ДВЗ і акумулятор можуть працювати 

одночасно або окремо [1]. Перспективною серед них є серійно-гібридна. 
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При застосуванні її на мультикоптерах з гібридним крилом та 

використанні механізму енергозбереження можливо отримати ефективне 

технічне рішення. 

Проте, під час розробки конструктивно-силової схеми, необхідно 

враховувати область використання даного транспортного мультикоптеру. 

Наявність ДВЗ залишає значний тепловий слід та створює додатковий шум 

від БпЛА, що є негативним при використанні БпЛА військовими. 

Окрім підбору силової установки проаналізовано різні схеми 

розташування роторів на мультикоптерів, співвісне розташування та 

використання комбінації великих роторів. 

Коаксіальне розташування роторів мають краще відношення тяги до 

створюваного шуму та на відмінну від одиничних роторів. Кожен набір 

коаксіальних роторів не створює відхилення за рахунок взаємно-

протилежного руху роторів, що дає можливість гнучкого вибору 

конфігурації роторів із N-ою кількістю роторів і не обмежується їх парною 

кількістю, як це було б у випадку з одним [2]. 

Використання схеми з комбінованими роторами в свою чергу має 

переваги високої підйомної сили за рахунок великих гвинтів, та набору 

менших для забезпечення високої маневреності. Потри це, виникає 

проблема інерційності в керуванні основними гвинтами та їх підвищене 

енергоспоживання [3].  

Вцілому, мультиротор має ряд переваг: висока безпека польоту, за 

рахунок кількох роторів, підвищення ресурсу силової установки; 

підвищення якості керування та маневреності внаслідок роздільного 

керування обертами несучих гвинтів; підвищена вантажопідйомність при 

зниженні сумарної ваги роторів та їх агрегатів. До цього необхідно додати 

що постійний розвиток батарей та акумуляторів, дозволяє прогнозувати 

покращення характеристик мультикоптерів без значних змін у конструкції. 
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