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ВСТУП
Сучасний стан систем управління польотом можна віднести до
найскладніших та найвимогливіших розділів авіації. В багатьох випадках
ефективність технічних рішень та цільова ефективність літальних апаратів
досягається саме за рахунок розвитку вітчизняної техніки та науки. В цьому
розвитку перетинаються багаточисленні сфери нашого життя, що стимулюють
такий розвиток. В першу чергу, це військова промисловість, аерокосмічна
галузь, автомобілебудівна та інші сучасні галузі, що стимулюють розвиток
економіки України.
Для забезпечення необхідних характеристик в системах керування
використовуються самі найновіші досягнення теорії систем автоматичного
керування, динаміки польоту, технічної кібернетики, програмування та інших
наукових дисциплін. Такі розробки є дуже дорогими та використовують багато
ресурсів та часу, що не дає змогу таким системам реалізуватися на безпілотних
літальних апаратах (БПЛА) та літальних апаратах(ЛА) у яких найбільшою
перевагою є низька ціна.
Таким чином, розробка законів керування для автоматичних систем всіх
напрямків авіаційної техніки та систем імітації реального польоту набуває
значної актуальності.
В

дипломному

проєктуванні

була

змодельована,

перевірена

та

налаштована імітаційна схема повздовжнього польоту в середовищі
математичного моделювання MATLAB Simulink також були отримані закони
керування посадкою ЛА та БПЛА по 2 траєкторіям з заданими в технічному
завданні(ТЗ) характеристиками.
Такі системи керування посадкою ЛА знайдуть своє пристосування в
першу чергу в керуванні БПЛА, коли діяльність людини може призвести до
поломки, падіння чи пошкодження БПЛА, коли людина через поганий
метеорологічний стан середовища, погану видимість, недостатній досвід
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пілотування чи в умовах нічного польоту ні в якому разі не зможе здійснити
посадку БПЛА без втручання систем автоматики. Своє пристосування такі
системи знайдуть у повноцінних ЛА, у яких також відсутні такі автоматичні
системи. Гарним прикладом такого ЛА є Cessna 182 Skylane, що з 1956 року
дуже активно використовується в багатьох сферах життєдіяльності людини.
Такі хоч старі, але популярні літаки можуть часто потрапляти в ситуації, коли
необхідно виконати термінову посадку через несправність, небезпечність руху
чи загрозі життю людини. Такі системи зможуть самостійно виконати посадку
на автомобільні дороги, поля, пляжі тощо.
Мета дипломного проєкту(ДП): проєктування системи автоматичної
посадки безпілотного літального апарату.
Завдання дипломного проєкту: провести аналіз технічного завдання.
Згідно з отриманою інформацією, запропонувати структуру власної системи
автоматичної посадки. Розробити закони управління автоматичною посадкою
ЛА та БПЛА для вихідних даних до проєкту.
Структура дипломного проєкту: ДП складається із плаката

існуючих

способів посадки літаків та траєкторій посадки, структурної схеми законів
автоматичного керування посадкою безпілотного літака, імітаційної схеми
системи керування безпілотного літака, плаката з результатами імітаційного
моделювання посадки та пояснювальної записки. Пояснювальна записка
складається з розділів, у яких поступово виконано пункти проєктування ДП
згідно з технічним завданням.
Перший розділ складається з аналізу та

огляду систем автоматичної

посадки літаків.
Другий розділ

включає в себе розробку математичної моделі руху

безпілотного літака.
В третьому розділі визначаються траєкторії приземлення безпілотного
літака.
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В четвертому розділі викладено синтез законів стабілізації безпілотного
літака на траєкторії посадки.
В п’ятому розділі викладена перевірка розрахованих законів системи
керування з допомогою імітаційного моделювання роботи.
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ВИСНОВКИ
В дипломному проєктвуванні були розраховані закони керування
автоматичною

посадкою

ЛА

та

малорозмірного

ЛА,

змодельована,

налаштована та перевірена імітаційна схема руху та посадки ЛА та
малорозмірного ЛА в програмному пакеті MATLAB Simulink.
Використання розрахованих законів дозволить:
 Збільшити ресурс використання ЛА.
 Підвищити безпеку польотів.
 Знизити вимоги до погодних умов.
 Знизити витрати на експлуатацію ЛА.
Таке імітаційне моделювання наглядно продемонструвало задовільні
динамічні характеристики похибок стабілізації, у яких час перехідного
процесу не більше 3 секунд, перегулювання не більше 20 відсотків.
В закон керування рулем висоти входять повітряна швидкість, кут нахилу
траєкторії, кут тангажу, кутова швидкість тангажу, висота. Для ЛА він
виглядає таким чином:
 в  0.819988712433806  V  1.247056944385015   
+1.686469149665003    0.180560464981072   z  0.099999999999375  H ;

для малорозмірного ЛА такий закон керування рулем висоти виглядає
наступним чином:
 в  1.00276060306321  V  1.39843819721911    32.7776753049061   
109.740045419405   z  H .

Значення параметрів руху в точці посадки ЛА відповідають вимогам, що
пред’являються для даного режиму польоту.
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Синтезовані для таких літальних апаратів закони керування здатні
виконати автоматичну посадку ЛА та малорозмірного ЛА по розглянутим
програмним траєкторіям.
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