
Тнформащя до проекту (для подальше'» публшаци)
Секщя:
«Нов! технолог!'! розвитку: транспортноУ системи, у тому числ! розумний, зелений та
штегрований транспорт; ракетно-косм!чно'1 галуз!, ав!а- 1 суднобудування; озброення та
вшськовоТ технщи; досл!дження з найб!лып важливих проблем ядерно! ф!зики, рад!оф!зики
та астронома».

Назва проекту: Розробка експерщентального__зразка генератора для пбрщщоТ силовр!
установки безп!лотних лггалших апарат!в

(не бшьше 15-ти сл!в)
Тип робота (наук-ева—реёота? науково-техжчна експериментальна) розробка (зайве
викреслити).

Оргатзащя-виконавець: Нащональний техн!чний ушверситет «Харк!вський гкштехшчний,
шститут»

(повна назва)
АВТОРИ проекту:

Кер!вник проекту (П.1.Б.)
Масленщкоа_Дндр_1й[Михайлович
(основним м!сцем роботи кер!вника проекту мае бути орган1зац!я, в!д яко'1 подаеться проект)
Науковий стушнь к.т.н.. вчене звания доцент
М1сце основноТ роботи
Нацюдальнвй т_ехшчний ущвер_ситет «Каркшський гюл1техн1чний 1нститур>,
кафедра «Електричш машини»
Проект розглянуто и погоджено ршенням науковоТ (вчено'1, науково-техн1чно'1) ради (назва
вищого навчального закладу/науково'1 установи) в1д <<^4> 03 2020 р., протокол №

1нш1 автори проекту:
Войтович Юр!й Сергшович, к.т.н,, старший викладач
Дунев Олексш Олександрович, к.т.н., доцент
Сгоров Андрш Володимирович, к.т.н., доцент

Пропонован! терм!ни виконання проекту (до 36 м!сящв)
301.01.2021 по 31.12.2022 р.

Ор1ентовний обсяг фшансування проекту: 1090 тис. грн.

1. АНОТАЦШ (до 5 рядив)
У проект! буде виконано пор!вняльннй анал!з юнуючих пбридних установок, що
використовуються у лггальних та транспортних засобах, проведено моделювання
електромехашчного перетворення енергц у електричному генератор! !з збудженням в!д
пост!йних магн!т!в р!зних конструкц!й: класична синхронна машина, безшдткова машина
постШного струму, електрична машина з поперечним магштним полем.
(короткий зм1ст проекту)
2. ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛ1ДЖЕННЯ ТА Н АКТУАЛЬН1СТЬ (до 10 радк!в)
Сучасн! мультикоптери мають обмежений час руху, що обумовлено використанням тшьки
акумуляторноТ батареТ живлення елемент!в керування и силовоТ установки. Збшьшення
емност! акумуляторноТ батареТ призводить до збшьшення ваги и втрати маневреност!
мультикоптера, зменшення корисноТ ваги вантажу для транспортування, а також до
перевантаження електричних приводних двигун!в. Якщо усунути цей недол!к, то
мультикоптери можливо використовувати у р!зних сферах аграрного, вшськового,



промислового, комерцшного комплексу та для задач мшютерств надзвичайних справ
р!зних краш.
3. МЕТА ТА ОСНОВН1 ЗАВДАННЯ (до 10 рядюв)
Метою проекта е розробка конструкци пбридноГ установки живлення для мультикоптер!в,
що складаеться з двигуна внутршнього згоряння та електрогенератора. 1снутоть р1зн1
двигуни внутршгнього згоряння, що спроможш використовуватись в якоеп первинного
джерела мехашчно'1 енерги, але не вс! типи електричних генераторов можуть бути застосоваш
для цих умов експлуатацп. Щоб досягти мети проекту необхщно виконати так! завдання:
провести пор!вняльний анализ конструкцш та робочих характеристик 1снуючих ав!ацшних
генератор!В та двигушв; провести електромагнтп розрахунки для перспективних
конструкцш генератор!в; визначити необх!дну питому вагу балансувальноТ акумуляторно'1
батаре'Г живлення; досл1дити режими роботи генератора та акумуляторноТ батареУ; навести
рекомендацп стосовно використання пбридних силових установок для мультикоптер!в.
4. ОЧ1КУВАШ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРО€КТУ ТА КХ НАУКОВА НОВИЗНА
(до Юрядюв)

Плануеться отримати необхщн! дани! для створення методичних основ пщбору та
виготовлення г!бридних силових установок, що використовуються для безпшотних
летальних апарат!в I категорп (повна зл!тна маса до 150 кг), визначити оптимальну
конструкцш и тип генератора з точки зору ККД, технолопчност! виготовлення, зручност! та
довгов1чност1 використання, визначити можлив! електромагн!тн1 навантаження генератора з
IX узгодженням до теплового фактору машини та и системи вентиляцп при р!зних матер!алах
осердя статора та ротора.

5. НАУКОВА ТА/АБО ПРАКТИЧНА ЩНШСТЬ РЕЗУЛВТАТ1В (до 10 рядк1в)
Практична ц1нн!сть результат!в проекту складаеться з розширення сфери використання
безшлотних летальних апарат!в для аграрного комплексу - це догляд пос!вних площ та
обприскування; в!йськового - бшып тривалий час знаходження у пов1тр1 при виконанн!
бойових завдань; промислового - дистанцшний огляд об'екпв буд1вництва, мереж л1н1й
електропередач, використання специального обладнання тощо; м1н!стерств надзвичайних
справ р!зних краш - мошторинг надзвичайних ситуащй, своечасне 1'х визначення и
локал!защя, дистанцшна евакуащя постраждалих тощо; комерцшного - створення реклами
на буд!влях, фарбування буд!вель, очистка зовншшьоУ сторони скляних поверхонь буд!вель,
доставка поштових вантаж!в, використання в якот транспортного засобу 1 т.га.

Кер!вник проекту В.о. проректора
Андр!й МАСЛеННТКОВ

ГИдпис:


