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ВСТУП 

 

Сфери застосування мультикоптерів дуже широкі: з їх допомогою можна 

проводити аерофотозйомку, рятувальні операції, зйомки під водою, виконувати 

перевезення вантажів. Перевагою цих безпілотних літальних апаратів є простота 

конструкції і керування. 

Квадрокоптер — це мультироторний безпілотний літальний апарат із чотирма 

двигунами. Він став однією із найпоширеніших моделей мультикоптерів. Однак, 

із-за особливостей конструкції, таким літальним апаратом не можна керувати в 

ручному режимі. Тому виникає необхідність у застосуванні автоматизованої 

системи керування. 

Головне завдання такої системи — керувати кутовими швидкостями двигунів 

квадрокоптера, в залежності від його поточного положення. Для вирішення цієї 

задачі часто використовують цифрові системи із мікроконтролером. 

Провівши аналіз наявних систем та математичне моделювання можна 

спроектувати автоматизовану систему керування польотом квадрокоптера. Із 

допомогою такої системи квадрокоптер може здійснювати політ в 

напівавтоматичному та автоматичному режимах. 

Вдосконалюючи програмне забезпечення та апаратну частину 

автоматизованої системи керування можна досягнути більшої стійкості і якості 

регулювання. 

Квадрокоптер із надійною системою керування успішно впорається із 

виконанням покладених на нього завдань. 



РОЗДІЛ 1 

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ЗАВДАНЬ І ПРИНЦИПІВ РОБОТИ 

МУЛЬТИРОТОРНИХ СИСТЕМ 

1.1 Аналіз розвитку вертолітної техніки 

Першим літальним апаратом, що здійснював вертикальний політ, прийнято 

вважати китайську дзиґу, також відому як бамбуковий вертоліт або бамбукову 

бабку. Вона являла собою іграшковий пропелер та ручку, що виступала в ролі валу. 

Пропелер спочатку насаджувався на ручку, і під час інтенсивного обертання ручки, 

пропелер здіймався в повітря. Ця іграшка існувала в Китаї приблизно в 400 році до 

нашої ери, в період Чжаньґо. Достеменно не відомо хто придумав цю іграшку і який 

вона мала вигляд, коли її вперше сконструювали, однак натураліст Лонуа із 

допомогою механіка Б’явеню в 1784 р. сконструювали невеличкий пристрій 

(рис.1.1), який за принципом дії найбільш нагадував цю іграшку. 

 

 

 

Рис. 1.1 Гелікоптер Лонуа та Б’явеню 

 

В середині XIX століття в архівах Міланської бібліотеки були знайдені 

малюнки знаменитого італійського художника і вченого Леонардо да Вінчі (1452- 

1519 рр.) із зображенням літального апарата з великим гвинтом (рис. 1.2), який 

приводили в рух люди, розміщені на спеціальній платформі. 



Реальною спробою втілення ідеї вертольоту варто вважати проект видатного 

російського вченого М.В. Ломоносова, який побудував в 1754 р. модель літального 

апарата, яку назвав "Аэродромической машинкой". 

 

Рис. 1.2 Гелікоптер Леонардо да Вінчі 

Із початку XIX століття різні дослідники працювали над ідеєю гелікоптера. В 

1818 р. Ламбертґі розробив модель пристрою, призначеного для вертикального 

польоту. Пізніше, в 1828 р. флорентійський швець Вітторіо Сарті розробив проект 

під назвою “Aereo Veliero” (літаючий вітрильник). Сер Джордж Кейлі, батько 

британської авіації, в 1843 р. розробив проект під назвою “Aerial Carriage” (літаюча 

карета). Два роки по тому Косус розробив проект літального апарата із трьома 

несучими гвинтами. Завдяки напрацюванням цих дослідників до середини XIX 

століття сформувалось хороше підґрунтя для подальших розробок гелікоптера. 

Термін «гелікоптер» придумав Ґустав де Понтон Д’Амкур. Винахідник 

використав його в своїй патентній заяві, яку подав в Англії 3 серпня 1861 р. Термін 

складається із двох грецьких слів ἕλιξ (гелікс) — гвинтова лінія та πτερόν (птерон) 

— крило. 

 

Рис. 1.3 Гелікоптер Генрі Брайта 



В 1863 р. Д’Амкурт, очолюючи групу ентузіастів, побудував малу алюмінієву 

модель гелікоптера. Несучі гвинти приводились в рух паровим двигуном. 

Винахідник отримав патент на свою розробку в Англії та у Франції. 

Французький розробник Альфонс Пенауд сконструював ряд моделей 

гелікоптерів, що базувались на принципі китайської дзиґи в 1870 р. В якості лопатей 

використовувались закручені гумові смужки. Деякі з його моделей підіймались на 

висоту в 15,5 м. Також Пенауд займався розробкою інших літальних апаратів: 

орнітоптерів та моделей планерних літаків, що запускались в політ за допомогою 

стартової катапульти. Ці моделі також здійснювали успішні польоти. 

Аченбах в 1874 р. вперше використав хвостовий гвинт, щоби протидіяти 

обертальному моменту головного несучого гвинта (рис 1.4). На сьогодні в галузі 

вертольотобудування одногвинтова схема із хвостовим рульовим гвинтом є 

найпоширенішою. 

 

Рис. 1.4 Гелікоптер Аченбаха 

В 1877 р. Енріко Форланіні, італійський професор, побудував гелікоптер, що 

важив 3.5 кг. Літальний апарат мав два несучих гвинта, які обертались за 

допомогою парового двигуна. Вертоліт був офіційно представлений в Ла Скала, 

Мілан. Літальний апарат злетів та піднявся на висоту 13 м. 

Цього ж року Кастел побудував гелікоптер, який здійснив вдалий зліт. 

Якоб Еллєхамер в 1911 р. побудував гелікоптер за співвісною схемою, який 

здійснив декілька вдалих злетів, успішні випробовування цього вертольота 

проводились до вересня 1916 р. В 1922 р. Гелікоптер Ботезата та Жерома також 

здійснив успішний злет та піднявся в повітря на 1.8 м. В цьому ж році Рауль Патерас 

Пескара продемонстрував гелікоптер, побудований за співвісною схемою, він зміг 

провести в повітрі до 10 хв. Етьєн Омішен розробив та побудував шість різних 

гелікоптерів, найвидатнішим із яких був Oemichen No.2, 14 квітня 1924 р. 



Міжнародна федерація повітроплавання зафіксувала рекорд — гелікоптер Етьєна 

Омішена No.2 подолав дистанцію в 365 м. Три дні по тому результат вдалось 

збільшити до 525 м. 4 травня літальний апарат пробув в польоті 14 хвилин і вперше 

подолав відстань в 1 км. 

В квітні 1933 р. Ніколас Флорін, використовуючи поздовжню схему, 

побудував перший тандемний гелікоптер. Особливість цього літального апарату 

була в тому, що передній та задній гвинти обертались в одному напрямку, а 

реактивний момент компенсувався за рахунок нахилу їхніх осей обертання в різні 

боки відносно гелікоптера. 

Масове виробництво гелікоптерів бере свій початок із середини 30-х років XX 

століття. Генріх Фокке в 1933 р. отримав ліцензію на виробництво автожиру Cierva 

C.30. Пізніше розробник сконструював гелікоптер Focke-Wulf Fw 61 на основі 

поперечної схеми, який здійснив свій перший політ в 1936 р. Цей вертоліт побив 

усі встановлені гелікоптерами світові рекорди на 1937 р. 

Під час Другої світової війни нацистська Німеччина використовувала 

гелікоптери для огляду, транспортування та евакуації потерпілих. 

Першим масово випущеним гелікоптером був R-4, розроблений в 1942 р. 

Сікорським на основі VS-300. Партія складала 100 вертольотів. Всього до 

закінчення Другої світової війни Ігор Сікорський виготовив 400 гелікоптерів. 

Компанія Bell Aircraft спільно із компанією Arthur M. Young в 1946 р. 

виготовили гелікоптер Bell 47 за одногвинтовою схемою із заднім рульовим 

гвинтом (рис. 1.8). Цей вертоліт був популярним впродовж наступних 30 років. 

Розробка системи автоматичного керування на зменшеній моделі гелікоптера 

зменшує витрати на проведення дослідження та ризики. А оскільки конструкція 

зменшеної моделі відповідає конструкції повнорозмірної моделі, то процес 

адаптації розробленої системи автоматичного керування значно спрощується. 

1.2 Сфери застосування мультироторних систем 

Мультиротори мають загальні експлуатаційні характеристики гелікоптера: 

вони можуть здійснювати вертикальний зліт та посадку, зависати в повітрі. Однак, 

із-за фіксованого положення лопаток ротора, мультикоптери не можуть 



використовувати авторотацію. Проте, простота конструкції дозволяє будувати 

надзвичайно малі моделі. За рахунок тяги несучих гвинтів мультиротори можуть 

здійснювати політ із корисним навантаженням. Іще однією перевагою таких 

літальних апаратів є можливість дистанційного пілотування або ж використання 

автоматичної системи керування. Відповідно до своїх можливостей, мультиротори 

знаходять широке використання (рис 1.9). 

 

Рис. 1.9 Сфери застосування мультироторів 

Найширше застосування мультиротори знайшли в галузі наукових досліджень. 

Завдяки своїй простій конструкції, принципу дії та здатності до розширення, 

мультикоптери використовуються для розробки нових систем керування та 

вдосконалення наявних. 

Великі перспективи застосування мультироторів зі знімальною апаратурою є 

в лісовому та сільському господарстві. Одним із актуальних питань для України є 

своєчасне виявлення осередків лісових пожеж. Для цього з 1996 р. в державі 

введена авіаційна охорона лісів. Застосування безпілотних мультироторів для 



патрулювання на противагу гелікоптерам зможе принести відчутний економічний 

ефект. В сучасному сільському господарстві застосування мультикоптерів 

допомагає проводити спостереження за великими господарськими угіддями, 

визначати дозрівання врожаю, знаходити ушкоджені або хворі рослини та 

відстежувати нормальне водопостачання на відповідних ділянках. 

1.3 Вибір схеми мультикоптера 

Конструкція мультиротора включає в себе раму, несучі гвинти, блок живлення 

та блок керування (рис 1.10). Рама призначена для утримування компонентів  

 

Рис. 1.10 Схема гексакоптера 

Існує 9 симетричних схем мультикоптерів (рис 1.11). Кожна із них 

характеризується орієнтацією рами та кількістю несучих гвинтів. Рама складається 

із платформи для блоків живлення та керування і плечей, що утворені променями. 

Якщо положення одного із цих променів збігається з поздовжньою віссю 

мультикоптера, то орієнтацію рами вважають прямою. Якщо ж поздовжня вісь 

розділяє кут між двома сусідніми променями навпіл, то орієнтацію рами вважають 

перехресною. Кількість несучих гвинтів залежить від сумарної тяги, яку необхідно 

забезпечити для польоту. Для компенсування реактивного моменту їх 

розташовують навпроти один одного або за співвісною схемою. 



 

Рис. 1.11 Схеми мультикоптерів 
а — квадрокоптер “+” , б — квадрокоптер “x”, в — октакоптер співвісний “x”,    

   г — гексакоптер “+”, д — гексакоптер співвісний “+”, є — октакоптер “+”, 

ґ — гексакоптер “x”, е — гексакоптер співвісний “x”, ж — октакоптер “x” 

Умовне позначення схеми утворюється за допомогою латинської літери, що 

вказує на орієнтацію рами та цифри, що позначає кількість двигунів. Пряму 

орієнтацію рами позначають символами “I” (ай) та “+” (плюс), перехресну — 

символами “V” (ві), “X” (ікс) та “Y” (вай). Наприклад, IY6 — це гексакоптер із 

прямо-орієнтованою рамою, що має три промені. 

Три несучі гвинти передбачається схемою трикоптера. Двигуни такого 

мультиротора розміщені на кінцях променів, причому промені розташовуються у 

вигляді зірки під кутом 120 °. Раму орієнтують таким чином, щоб два несучі гвинти 

знаходились попереду, а один — позаду. Для реалізації керування по рисканню в  

Квадрокоптер Y4 також має раму із трьома променями і нагадує трикоптер. 

Однак, для керування по рисканню на кінці хвостового променю, замість 

конструкції із сервоприводом, розташовують два несучих гвинти за співвісною 

схемою. Квадрокоптер Y4 забезпечує більш стабільну роботу в порівнянні із 

трикоптером. Ефективність двигунів зростає на 1/3. 

X4 та I4 квадрокоптери (рис. 1.11 а, б) мають чотири несучі гвинти, які 

розташовуються на кінцях променів рами. Це найбільш проста схема 

чотиригвинтового мультиротора. Для керування по рисканню не передбачається 



окремий механізм, внаслідок цього зменшується стабільність польоту. Проте, за 

такою схемою, двигуни працюють найбільш ефективно. Іще однією перевагою X4 

та I4 квадрокоптера є можливість програмно вибирати орієнтацію рами. 

Схема VTail квадрокоптера має елементи трикоптера та схожа на Y4 

квадрокоптер. Два несучі гвинти встановлюють на кінцях променів попереду. Інші 

два встановлюють близько один до одного в хвостовій частині під кутом відносно 

рами, їх використовують для керування по рисканню. В порівнянні із X4 або I4 

квадрокоптером двигуни VTail квадрокоптера потребують більших витрат енергії. 

Разом з цим, можливість керування по рисканню забезпечує кращу керованість. 

Конструкція гексакоптерів Y6 та IY6 подібна до конструкції трикоптерів. 

Однак, замість сервоприводу, для керування по рисканню використовується 

співвісне розташування несучих гвинтів (рис 1.11 д, е). Перевагою таких 

мультикоптерів перед I6 та X6 гексакоптерами є компактність, натомість співвісне 

розташування несучих гвинтів призводить до зменшення ефективності двигунів. 

Конструкція гексакоптерів Y6 та IY6 також дозволяє реалізувати програмний вибір 

орієнтації рами. 

Пентакоптер — несиметрична схема мультикоптера. Рама такого літального 

апарату має п’ять променів: два передні розміщені під кутом 120 °, а решта — під 

кутом 60 °. Така конструкція подібна до I6 гексакоптера без переднього променя. 

Очевидною перевагою пентакоптера є великий кут між передніми променями, що 

усуває проблему із потраплянням частин конструкції мультикоптера в кадр  

одному плечі. V8 октакоптер може здійснювати керований політ при відмові 

чотирьох двигунів на суміжних двох плечах. Завдяки цьому безпека та стабільність 

польоту таких октакоптерів більша ніж у гекса-, квадро- та трикоптерів. Однак, I8 

та V8 октакоптери потребують значних витрат енергії. 

X8 октакоптер має вісім несучих гвинтів, розташованих за співвісною схемою 

(рис 1.11в). Конструкція такого мультиротора подібна до конструкції 

квадрокоптера. X8 октакоптер має кращу керованість завдяки можливості 

здійснювати керування по рисканню. Однак, співвісна схема призводить до менш 

ефективного використання двигунів, в порівнянні із I8 та V8 октакоптерами. 



Волокоптер — схема мультикоптера, що передбачає 18 несучих гвинтів на 

своєму борту. В квітні 2014 р. команда розробників E-volo представила прототип 

волокоптера VC200, призначеного для пасажирських перевезень. До команди 

входять Александр Зосел, Стефан Вольф, Катрін Мор. Їм вдалось побудувати 

модель волокоптера VC1, на якій в жовтні 2011 р. був здійснений пілотований 

політ. Мета команди полягає в тому, щоб розробити екологічно чистий вид 

транспорту. 

 

Рис. 1.12 Пілотований політ на волокоптері VC1 

З-поміж інших мультикоптерів оптимальним варіантом для проведення 

досліджень є X4 квадрокоптер (рис. 1.13). Ця платформа дозволяє застосувати 

можливість програмного вибору орієнтації рами, яка наявна на I6, X6, I8, X8 

мультикоптерах. 

Конструкція чотиригвинтового мультиротора є зручною платформою для 

розширення додатковими пристроями. 

 

Рис. 1.13. X4 квадрокоптер 

Для здійснення керування квадрокоптером необхідно застосовувати систему 

стабілізації. Це пов’язано із тим, що в ручному режимі неможливо змінювати кутові 



швидкості усіх чотирьох двигунів з такою швидкістю, щоб утримувати 

квадрокоптер в горизонтальному положенні. 

На сьогодні проводяться дослідження в напрямку автоматичного польоту 

квадрокоптера, якого намагаються досягнути із допомогою автоматизованої 

системи керування польотом квадрокоптера. 

1.4 Автоматизована система керування польотом квадрокоптера 

Автоматизована система керування (АСК) польотом квадрокоптера покликана 

додати автоматизований режим керування польотом із інерційною зміною 

швидкості обертання повітряних гвинтів, автоматизований режим польоту за 

заданим напрямком та відстанню, автоматизований режим польоту за заданими 

координатами. 

Керування польотом квадрокоптера здійснюється за збуренням та програмним 

впливом (рис 1.14). 

 

Рис. 1.14 Функціональна схема системи керування  



Оператор формує керівні сигнали за допомогою органів управління пульта 

дистанційного керування. Широтно-імпульсно модульований сигнал (ШІМ- 

сигнал)   надходить від пульта дистанційного керування до радіопередавача.  

До складу АСК польотом квадрокоптера входять цифрові елементи: пульт 

дистанційного керування, радіопередавач, радіоприймач, ультразвуковий датчик, 

GPS-локатор, контролер безпілотного літального апарата, контролери двигунів, 

тому для дослідження такої системи застосовується апарат z-перетворення [1, 

с.696]. 

При визначенні дискретної передатної функції розімкненої системи 

враховують запізнення, яке може вноситись елементом системи із центральною 

обчислювальною машиною. В цьому випадку z-перетворення від перехідної 

функції неперервної частини має здійснюватись із врахуванням відносного 

запізнення та зміщеного z-перетворення за таблицею зображень решітчастих 

функцій. 

Дослідження стійкості та якості системи регулювання із центральною 

обчислювальною машиною (ЦОМ) проводять на основі дискретної передатної 

функції розімкненої системи, дискретної передатної функції замкненої системи та  

стійких дискретних систем (їх запас стійкості) за показником коливальності, 

що відповідає максимуму амплітудної частотної характеристики замкненої 

системи. Для побудови л. а. х. припускають, що величина зворотна до періоду 

дискретності більше половини частоти зрізу л. а. х. неперервної частини системи. 

Сталі часу розділяють на дві групи: до першої відносять ті, яким відповідають 

частоти спряження, що менші за частоту зрізу (великі сталі часу), до другої групи 

відносять ті сталі часу, яким відповідають частоти спряження більше ніж частота 

зрізу (малі сталі часу), причому кожна стала часу другої групи має бути менше 

половини періоду дискретизації. Сталим часу часового запізнення відповідають 

частоти спряження менші, ніж частота зрізу, окрім сталих часу чисельника 

передатної функції розімкненої неперервної частини, які були введені для 

компенсації деяких її полюсів, перехід осі нуля децибел асимптотичної л. а. х. 

неперервної частини відбувається при від’ємному нахилі 20 дб/дек. З врахуванням 



цих припущень будують л. а. х. системи з ЦОМ в області низьких частот, після 

цього будують л. а. х. системи з ЦОМ в області високих частот. На основі 

отриманої л. а. х. виконують синтез неперервних коригувальних засобів. 

Для проектування робастних систем керування використовуються різні 

методи оптимального і робастного синтезу, серед яких синтез контролерів в 

просторах H∞, H2, ЛМН-контролери, μ-контролери. 

Задача вирішується вибором регулятора, що забезпечує збільшення 

коефіцієнту підсилення при збереженні стійкості системи. Для цього будують та 

аналізують логарифмічну амплітудну характеристику. 

Для дослідження стійкості розробленої робастної системи, використовують 

робастний критерій стійкості. Також застосовують мультиплікативну теорію, 

теорію пасивності, неквадратні функції Ляпунова і лінійні матричні нерівності. 

1.5 Постановка   задач   аналізу   та   синтезу системи автоматизованого 

керування квадрокоптером  

Автоматизована система керування польотом квадрокоптера має дозволити 

здійснювати політ в напівавтоматичному та автоматичному режимах. Для того, 

щоб розробити таку систему, необхідно дослідити динаміку польоту 

квадрокоптера, скласти рівняння руху, розробити математичний опис двигунів, 

провести структурне моделювання, провести моделювання та дослідження САК 

квадрокоптера. 

Після цього треба розробити прототип квадрокоптера у відповідності до 

експлуатаційно-технічних вимог і провести випробування на стенді для того, щоб 

дати висновок про придатність математичної моделі для подальших досліджень. 

У зв'язку з цим метою роботи є  

Розробка та дослідження математичної моделі системи автоматизованого  

керування польотом квадрокоптера оптимальну для практичного інженерного 

використання при розробках та модернізації мультікоптерів 

 

При цьому були поставлені завдання: 

• визначити основні особливості застосування мультироторних систем; 



• визначити завдання та і принципи роботи мультироторних систем; 

• розробити математичні моделі базових компонент квадрокоптера; 

• виконати структурне моделювання квадрокоптера та провести дослідження 

його руху; 

• виконати моделювання та дослідження системи автоматизованого керування 

польотом квадрокоптера; 

•  провести аналіз й синтез системи керування; 

• організувати та провести натурний експеримент щодо перевірки 

дієспроможності розробленої моделі; 

• виконати дослідження впливу оператора на динаміку польоту квадрокоптера. 

 

 

 

 

 



 

РОЗДІЛ  2 

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ 

ПОЛЬОТОМ КВАДРОКОПТЕРА 

2.1 Координатні системи квадрокоптера. Кути Ейлера 

Для опису динаміки квадрокоптера можна застосовувати два підходи: другий 

закон Ньютона або рівняння Лагранжа. Скористаємось першим. 

Політ квадрокоптера будемо розглядати відносно певної, зв’язаної із Землею, 

системою координат (рис. 2.1), що приймається за інерціальну. 

Зазвичай вісь орієнтується на Схід, вісь — на Північ, а вісь — в зеніт. 

Позначимо нерухому систему координат, що зв’язана із квадрокоптером через 

. Напрямки осей рухомої системи координат задаються у відповідності 

до рис. 1, де вісь    суміщена із поздовжньою віссю апарата і направлена до 

його носової частини. 

 

Рис. 2.1 Системи координат 

Кутові коливання квадрокоптера, як твердого тіла, однозначно 

визначаються трьома незалежними координатами, в якості яких можуть бути 

прийняті кути Ейлера  , ,    ,  що показані на рис. 2.2. Куту крену 

відповідає поворот рухомої системи координат відносно осі    OX, куту тангажа  

   — поворот навколо осі OY, куту рискання  — навколо осі OZ. 



 

Рис. 2.2 Кути Ейлера для квадрокоптера 

Зв’язок координатних систем  і визначається направними  

косинусами, що представлені в таблиці 2.1. 

Таблиця розрахунку координат                             Таблиця 2.1 

 Xк Yк Zк 

X coscos sin cos  + cossin sin  sin sin  − cos sin cos  

Y −sin cos coscos −sin sin sin  cossin  + sin sin cos  

Z sin −cossin  coscos 

З допомогою направних косинусів можна просто переходити від однієї 

системи координат до іншої. Наприклад, якщо проекції вектора кутової швидкості 

квадрокоптера , що вимірюються блоком інерціальних датчиків, 

задані в інерціальній системі координат (рис. 2.1), то їх значення в рухомій 

системі координат  можуть бути виражені формулами: 

 

 

 

 



2.2 Рівняння руху квадрокоптера 
 

Знайдемо основні сили та моменти, що впливають на квадрокоптер (рис. 2.3) 

.  

 

Рис. 2.3 Сили та моменти, що впливають на квадрокоптер 

Чотири двигуни квадрокоптера розміщені на однакових відстанях від центру 

мас і обертаються в напрямках, зображених на рисунку. До кожного із двигунів     

прикріплені     повітряні     гвинти,     які     створюють     силу     тяги 

. 

Двигун Д1 через повітряний гвинт формує силу тяги 
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,                             (2.11) 

 
де , ,    - моменти інерції квадрокоптера відносно осей обертання ОХ, ОY, 

ОZ відповідно. 

Кожному із рівнянь систем (2.10) і (2.11) може бути поставлене 

у відповідність його структурне зображення (рис. 2.4). 

                  

Рис. 2.4 Структурні зображення рівнянь руху квадрокоптера 

 

2.3 Математичний опис силових двигунів 

Безколекторні двигуни, що використовуються  на квадрокоптері 

для обертання повітряних гвинтів, за своїми характеристиками схожі на двигуни 

постійного струму. Еквівалентна схема такого двигуна представлена на рис. 2.5. 
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Рис. 2.5 Еквівалентна схема двигуна 

 



Швидкість обертання двигуна залежить від напруги U , що подається на його 

обмотку.  

Запишемо рівняння, що характеризує роботу двигуна із закріпленим на його 

роторі повітряним гвинтом: 

• електрична частина  

                  

д м в м

;

,

di
L iR U

dt

М С Ф i k і

+ =

= =

                                                    (2.12) 

• механічна частина: 

д д д

2 2

;

,F F

d
J f M Q

dt

F C A R k


+  = −

=   = 

                                                (2.13) 

де 
дМ - момент, що розвиває двигун при підведенні до нього напруги U; 

вФ - магнітний потік збудження;; мk - статичний передатний коефіцієнт двигуна по 

моменту; 
дJ - момент інерції ротора двигуна із повітряним гвинтом; 

дf - коефіцієнт 

в’язкого тертя в опорах ротора; Q - момент аеродинамічного опору, що 

визначається алгоритмом (2.2); F - сила тяги; Fk  - статичний передатний 

коефіцієнт по силі тяги. 

У відповідності до рівнянь (2.12) і (2.13) побудована структурна схема 

двигуна із закріпленим повітряним гвинтом на його роторі. 

 

Рис. 2.6 Структурна схема двигуна із закріпленим на його роторі повітряним гвинтом 

2.4 Структурне моделювання квадрокоптера як об’єкта керування 

Використовуючи математичні моделі квадрокоптера (рис. 2.4) та двигуна з 

повітряним гвинтом (рис. 2.6) побудуємо моделі лінійного та кутового руху 

квадрокоптера зі встановленими на ньому двигунами. При цьому будемо вважати, 



що координатні системи OXYZ і   строго узгоджені, а швидкості 

обертання роторів двигунів однакові.  
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Рис. 2.7 Структурна схема квадрокоптера як об’єкта керування: 

а – лінійний рух; б – кутовий рух 

В    структурній    схемі    передаточна    функція    ( )
M

W s l
F

= =     визначає 

формування моменту M   відносно поперечної осі квадрокоптера під впливом 

сили F на плечі l . 

Так як квадрокоптер симетричний відносно своїх осей, то обмежимось 

дослідженням його кутового руху відносно осі, тобто тангажу. 

Наявність математичного опису квадрокоптера дозволяє побудувати його 

модель в пакеті прикладних програм та провести попередні дослідження. Модель 

наведенj на рис. 2.8. Параметри квадрокоптера отримані із літературних джерел. 

 



 

Рис. 2.8 Модель квадрокоптера при відсутності збурювальних впливів 

 

На рис.2.9 наведено осцилограми зміни в часі вихідних сигналів верхньої та 

нижньої гілок моделі — кутів тангажу квадрокоптера, що визначаються кожним 

двигуном Д1 і Д3, і осцилограма (по центру) сумарного куту тангажу, як реакції 

квадрокоптера на одночасний вплив сил, що формую повітряні гвинти двигунів Д1 

і Д3. Розглянутий варіант відсутності збурювальних впливів на квадрокоптер. 

Аналіз осцилограм свідчить про нестійкість каналів керування кожного із 

двигунів. Однак, якщо параметри каналів абсолютно ідентичні, то квадрокоптер 

може злетіти і зберігати при цьому певний час стабільне положення в просторі. 

 

Рис. 2.9 Осцилограми при відсутності зовнішніх збурень 

 



На рис. 2.10 і 2.11 наведені модель і осцилограми зміни в часі вихідних сигналів 

верхньої та нижньої гілок моделі — кутів тангажу квадрокоптера, що визначаються 

кожним із двигунів Д1 і Д3 і осцилограма (по центру) сумарного кута тангажу, як реакції 

квадрокоптера на одночасний вплив сил, що формуються пропелерами двигунів Д1 і Д3 

при наявності збурювального впливу на двигун Д3. 

 

 

Рис. 2.10 Модель квадрокоптера при наявності збурювальних впливів 

 

 

 

 

Рис. 2.11 Осцилограми при наявності збурювальних впливів 

 



Аналіз матеріалу показує, що квадрокоптер конструктивно не стійкий, тобто 

не може відновлювати без впливу оператора параметри незбуреного руху і 

повертатись до початкового стану польоту після припинення дії зовнішніх збурень. 

В авіації саме ця властивість літальних апаратів полегшує керування ними. 

Квадрокоптер в польоті статично нестійкий і при невеликому зовнішньому 

впливі одразу може почати, як свідчать осцилограми, різко знижуватись або 

перевертатись. Якщо говорити простіше — падати на Землю. 

Так як квадрокоптер в силу своєї конструкції не володіє стійкістю до 

зовнішніх збурень, при польоті виникає задача його стабілізації по трьом кутам 

відносно центра мас. З огляду на те, що кут рискання не критичний для 

утримування квадрокоптера в повітрі, основною задачею роботи є стабілізація 

квадрокоптера по крену і тангажу. Для цього була запропонована і досліджена 

система автоматичного керування (стабілізації) квадрокоптера. 

2.5 Моделювання та дослідження системи автоматичного керування 

польотом квадрокоптера 

Для забезпечення стійкості кожного із каналів керування квадрокоптером 

(канали двигунів Д1-Д4) був обраний ПД-регулятор, що забезпечує закон 

керування: 

( ) ( ) ( )1 2U t k k s t= + 
. 

Чутливим елементом на квадрокоптерах зазвичай є давач кутової швидкості.  

Він відрізняється доволі точним сигналом і не має необхідності фільтрувати 

значення сигналу. 

Для отримання значень кутових відхилень квадрокоптера сигнал по швидкості 

відхилень необхідно інтегрувати в часі. З огляду на це, значення обчисленого кута 

із часом починають відрізнятись від реального. Для коригування показів гіроскопа 

по кутам крену і тангажу зазвичай застосовують акселерометр. 

Структурна схема системи автоматичного керування (САК) квадрокоптером 

по каналу двигуна Д1 наведена на рис 2.12. 
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Рис 2.12 Структурна схема САК квадрокоптером по каналу двигуна Д1 

Модель САК квадрокоптером по тангажу показана на рис. 2.13. 

 

Рис 2.13 Модель САК по тангажу квадрокоптера 

Аналіз результатів експериментальних досліджень (рис. 2.14) показав, що 

замикання системи керування квадрокоптером по кутовій координаті та швидкості 

її зміни робить кожен із каналів керування стійким як при відсутності зовнішніх 

збурень, так і при їх наявності. Система керування в цілому виявляється стійкою. 

Однак, дія зовнішніх збурень призводить до появи похибки керування. Із рис. 2.14 

випливає, що дія моменту навантаження, що прикладений до двигуна Д3 призвела 

до появи кута тангажу квадрокоптера. Це в свою чергу тягне за собою зміну в 

динаміці польоту, на яку буде зобов’язаний реагувати оператор. 



 

Рис. 2.14 Осцилограми САК по тангажу квадрокоптера 

а — без зовнішніх збурень б — із зовнішніми збуреннями 

 

Задача автоматичного відновлення кута тангажу може бути вирішена 

введенням поправок до потужностей керувальних двигунів — в нашому випадку 

Д1 і Д3. 

Модель САК квадрокоптером із перерозподілом потужностей двигунів 

наведена на рис. 2.15. 

 

Рис. 2.15 САК квадрокоптером із перерозподілом потужностей двигунів Д1 і Д3 



На рис. 2.16 показані осцилограми САК по тангажу квадрокоптера при впливі на 

двигун Д3 аеродинамічного збурювального моменту і перерозподілу потужностей між 

двигунами Д1 і Д3. 

 

Рис. 2.16 Осцилограми САК по тангажу квадрокоптера при наявності системи 

перерозподілу потужності двигунів 

Висновок із аналізу осцилограм наступний: кут тангажу при впливі на двигун 

Д3 зовнішнього збурення залишається рівним нулю. Це свідчить про те, що 

квадрокоптер повертається у горизонтальне положення після припинення дії 

зовнішнього збурення. 

Оскільки система автоматичного керування польотом квадрокоптера здійснює 

багато обчислень і має працювати із малим часом затримки, то для її реалізації 

найкраще підійдуть дискретні засоби, наприклад мікроконтролер. Існує велике 

розмаїття автопілотів, побудованих на мікроконтролерах, одними із найбільш 

популярних є KK2, PixHawk, CC3D. 

Для отримання більш точних результатів розроблену математичну модель 

можна перетворити на цифрову використовуючи білінійне перетворення та z- 

перетворення. Цифрові системи мають ряд переваг в порівнянні із аналоговими: 

відсутній дрейф показів, можливо реалізовувати складні закони керування, легко 



проводити розробку і налаштовування. Аналіз отриманої цифрової системи можна 

здійснити  з  допомогою  критерію  Ляпунова,  критерію  Джурі,  критерію 

Михайлова, критерію Найквіста для визначення стійкості системи. Визначити 

якість цифрової системи можна з допомогою аналізу перехідних характеристик, 

годографу Найквіста, графіка показника коливальності та ін . 

 

 

 

 



 

РОЗДІЛ  3 

 АНАЛІЗ Й СИНТЕЗ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ  

3.1 Аналіз за нормованими непрямими показниками якості  

Системи керування інерційних об’єктів типу квадрокоптер дозволяють 

досягати задані точності тільки при високій якості процесів керування. Задача 

вирішується при оптимальному поєднанні конструктивних параметрів систем і 

раціональному виборі їх експлуатаційних регулювань.  

Прискорення досліджень засновано на використанні пакетів прикладних 

програм. Це дозволяє істотно підвищити точність розрахунків при мінімізації 

витраченого часу. 

Моделювання в MatLab системи керування квадрокоптером дозволило 

перейти до моделі, наведеної на рис. 3.1. 

 
Рис. 3.1 Модель системи керування 

 

У ході досліджень моделі були отримані часові характеристики системи. На рис.3.2 

наведено  перехідну харакетристику системи за сигналом керування. 

 

Рис.3.2 Перехідна характеристика  



Для реальних технічних систем сигнали керування і зовнішні збурення мають 

випадковий характер. Внаслідок цього часові характеристики використовуються тільки 

для попереднього і орієнтовного судження про якість системи. Певний інтерес, на наш 

погляд, представляє аналіз якості системи керування за нормованими непрямими 

показниками.  

Запаси стійкості по модулю і по фазі визначаються по частотним характеристикам 

розімкненої системи, які можуть бути отримані розрахунком або експериментально. 

Відповідно до структурної схеми САК квадрокоптером (рис. 2.12) маємо передатну 

функцію розімкненої системи 
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Амплітудно-фазову частотну характеристику отримаємо у разі переходу до 

частотної області 
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Позбавляючись ірраціональності в знаменнику, отримуємо 
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Виділяємо дійсну та уявну частини 
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На рис. 3.3 показано методику визначення запасів стійкості по модулю і по 

фазі на підставі прямої амплітудно-фазової частотної характеристики (АФЧХ) 

розімкненої системи  ( ) ( ) ( )pW j U jV =  +  . 
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Рис.3.3 Визначення запасів стійкості за модулем та фазою  

Запас стійкості за модулем дорівнює 

( )
( ) 0

1
V

h U
 =

= −  . 

Для визначення запасу стійкості по фазі з початку координат проводиться 

окружність одиничного радіуса. Точка B  перетину цієї окружності з ( )pW j  

з'єднується прямою з початком координат.  

Кут між прямою ОВ і негативним напрямком осі абсцис дорівнює  запасу 

стійкості (або надлишку) за фазою. Таким чином, запас стійкості по фазі 

( )р 1mA =
 =     . 

АФЧХ розімкненої системи досить просто може бути отримана при 

використанні автоматизованих систем наукових досліджень з пакетом прикладних 

програм MatLab. На рис.3.4 наведено годограф АФЧХ системи керування 

квадрокоптером при вибраних параметрах за моделлю (рис. 3.1). 

 

Рис. 3.4 Ампітудо-фазо-частотна характеристика системи керування квадрокоптером 

Запас стійкості за модулем може бути виражений аналітично через граничну 

жорсткість г ( )G   системи.  
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де G - експлуатаційне значення жорсткості, яке визначається налаштуваннями 

системи.  
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Рис.3.5 Область стійкості з лініями рівними значенню  

запасу стійкості за модулем 

Область стійкості може бути побудована з використанням моделі системи (рис. 3.1) 

або на основі розробленого программного забезпечення спеціального призначення. 

Нижче приведена розроблена автором методика побудови області стійкості системи 

керування квадрокоптера з використанням пакету прикладних программ MatLab та 

пакету візуального моделюваня Simulink: 

•   за допомогою блоків із бібліотек Simulink побудувати модель системи із 

 вказаними параметрами; 

•   вивести значення потенціометрів 1, 2   в нульові; 

•   встановлюючи по черзі значення регулюючого потенціометра 2   відповідно 

до наведеного нижче таблицею, для кожного з них визначити (за виглядом 

перехідної характеристики системи) точки нижньої і верхньої меж області стійкості 

шляхом послідовного збільшення сигналу регулювального потенціометра  1  через 

кожні 0,01 або 0,1 ділення від 0 до 1:  

Таблиця 3.1 

 
2 0,1 0,2 0,3 0,38 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 



НИЖНЯ 

ГРАНИЦЯ 
1 0 0 0 0 0,024 0,045 0,066 0,087 0,11 0,6 

ВЕРХНЯ 

ГРАНИЦЯ 
1 0,999 0,98 0,97 0,97 0,96 0,92 0,9 0,85 0,8 0,6 

 

•    за результатами експерименту побудувати область стійкості системи 

стабілізації в параметрах  2, 1С С 
гп дкш  . 

Діаграма якості, побудована за результатами обробки експерименту автора, 

представлена на рис. 3.6. 

 

Рис. 3.6 Область стійкості системи керування 

Синім кольором з’єднані точки, отримані в результаті моделювання динаміки 

 системи стабілізації. Червоним – крива, апроксимуюча границю стійкості. Аналогічним 

методом можуть бути побудовані границі з запасами по модулю рівними 0,2…0,8. 

відповідної розімкненої системи переходить через нуль при фазі ( )р   − . 

Методика визначення запасів стійкості по модулю та фазі відображена на 

рис.3.8. 
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Рис. 3.8 ЛАЧХ розімкненої системи, якій відповідає стійка замкнута система 



Власне логарифмічні характеристики системи керування достатньо просто 

можуть бути отримані на основі моделювання системи у тому ж пакеті MatLab. 

 

 

Рис. 3.9 ЛАЧХ та ЛФЧХ системи керування 

На рис. 3.9 наведені ЛАЧХ системи стабілізації, задані моделлю на рис. 3.1. 

Тут же показані запаси стійкості системи по модулю і фазі. 

У висновку відзначимо, що вибір методу визначення запасів стійкості по 

модулю і фазі досліджуваної системи залишається за дослідником. Робота буде 

істотно полегшена при автоматизації процесів отримання характеристик, на 

підставі яких і будуть знайдені запаси стійкості по модулю і фазі. 

Розглянемо вплив параметрів (жорсткості або демпфування) системи 

керування на запаси стійкості за модулем та фазою. 

Розглядаючи характеристики системи, відповідним робочим точкам 6 та 2, які 

забезпечують одне й те ж значення помилки слідкування const = , приходимо до 

висновку, що збільшення жорсткості призводить до зменшення запасу стійкості 

системи за модулем та збільшенню її запасу стійкості за фазою. 

Отримані висновки слід враховувати при виборі експлуатаційних регулювань 

системи керування. 

3.2 Дослідження якості керування у разі дії на квадрокоптер випадкових 

сигналів та збурень  

При оцінці якості керування квадрокотером не можна обмежуватися 

показниками якості, що характеризують реакцію системи на заздалегідь обраний 

стандартний зовнішній вплив. 



Відомо, що процеси зміни амплітуди, швидкості та прискорення 

квадрокоптера в польоті є випадковими стаціонарними процесами, що залежать від 

щільності атмосфери профілю та цілого ряду інших факторів. 

Таким чином, як зовнішні обурення, так і керуючі сигнали, що діють на 

квадрокоптер, є випадковими функціями часу і для оцінки їх впливу необхідно 

застосування статистичних методів. 
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Рис. 3.11 Спектральні щільності моментів 

керування, створюваних оператором 

Найбільш ефективно оператор відпрацьовує зовнішні збурення, частота яких 

менша 3 /рад сек  (менша0,5 гц ). Отже, в реальних умовах оператор може 

компенсувати відхилення, викликані виводами гіроскопічного задатчика кута, 

низькочастотними збуреннями, зумовленими змінами курсового кута польоту 

квадрокоптера. А відхилення, викликані високочастотною частиною спектра 

обурення, оператор фізично компенсувати не зможе. 

Якщо відома спектральна щільність вихідного сигналу ( )вихS  , то може бути 

знайдена його дисперсія 

( )вих

0

,D S d



=    

а також відповідна їй середньоквадратична помилка 

, D =  

яка є критерієм якості роботи системи при впливі її вхід випадкового сигналу. 

Отже, для обчислення дисперсії D  або середньоквадратичної помилки 

системи стабілізації необхідно знати спектральну щільність сумарного моменту, 

що обурює, і відповідну амплітудно-фазову частотну характеристику системи. 



При інженерних розрахунках точності систем управління зазвичай вважають, 

що зовнішні збурення у різних площинах не корелюються між собою. Прийнято 

також, що відсутня взаємна кореляція між сигналами оператора, що управляють, і 

зовнішніми обуреннями. 

Припустимо, що імовірнісні характеристики випадкового впливу ( )1Q t , що 

обурює, відомі. Знайдемо з рис.2.12 передатну функцію помилки із зовнішнього 

обурення 

( )
( )
( )

( )1
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+
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+ + + +
, 

де ( )A s  - характеристичний багаточлен системи 

( ) 4 3 2

4 3 2 1 0A s a s a s a s a s a= + + + + . 

Коефіцієнти характеристичного багаточлена визначаються параметрами 

системи керування та рівні 
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Беручи до уваги випадковий характер впливу, що обурює, маємо спектральну 

щільність помилки      ( ) ( ) ( )
( ) ( )

( )
( )

1 1 1

2 2

2

2
,

y F

yQ y Q Q

J k l Ls R
S W j S S

А j

+
 =   = 


 

де ( )
1QS  - спектральна щільність впливу, що обурює; ( )

2

yW j - квадрат модуля 

частотної передатної функції із зовнішнього обурення. 

Інтегрування останнього виразу на всьому діапазоні частот дозволяє 

визначити дисперсію та середньоквадратичне значення помилки системи 

керування 

( )
1 1 1

1

2
yQ yQ yQD S d  





−

= =  .                  



При курсових кутах квадрокоптера близьких до нуля обчислена 

середньоквадратична помилка становить понад 75% сумарної помилки системи, 

тобто повністю характеризує її точність. 

Припустимо, що імовірнісні характеристики випадкового сигналу управління 

( )U t  також відомі (рис. 3.11). Знайдемо згідно з рис.2.12 передатну функцію за 

сигналом керування 

( )
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1 м

4 3 2

4 3 2 1 0
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s k k l
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. 

Беручи до уваги випадковий характер сигналу керування оператора, маємо 

спектральну щільність помилки      

( ) ( ) ( )
( )

( )
( )

2
2 м

2
.F

yU x U U

k k l
S W j S S

А j
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Відповідно до принципу суперпозиції знаходимо сумарну помилку системи 

керування  

( ) ( )
1 1

1 1

2 2
y yQ yU yQ yUD D S d S d    

 

 

− −

= + = +  . 

Отже проектування системи керування квадрокоптером має враховувати 

одночасне забезпечення якісного стеження та максимальної точності керування. 

На рис. 3.12 наведено сімейство амплітудно-частотних характеристик системи 

керування щодо сигналу оператора. Характеристики отримані при постійній 

жорсткості та змінному демпфуванні. 

Аналіз показує, що у разі підвищення жорсткості резонансний пік кривих 

зміщується у бік високих частот. 
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Рис. 3.12 Амплітудно-частотні характеристики каналом керування  

Наявність у розробника систем керування інформації про імовірнісні 

характеристики керуючих та збурювальних впливів дозволяє так вибирати 

параметри регулятора, щоб забезпечувалася максимальна, по можливості, 

розбіжність піків амплітудно-фазових частотних характеристик систем і 

спектральних щільностей керуючих та збурювальних дій (рис. 3.13). 
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Рис.3.13 Оптимізація параметрів системи керування 

 У цьому випадку складова помилки, обумовлена перешкодами буде зведена 

до мінімуму. Іншими словами - система буде мати мінімальну смугу пропускання 

перешкод. 

В теорії автоматичного керування роль випадкового процесу із нескінченно 

великою енергією відіграє, так званий, білий шум. Спектральна щільність білого 

шуму постійна на всьому діапазоні зміни частот 

( ) 0 ConstS S = = , 

а кореляційна функція дорівнює 

( ) ( )0R S  = . 



На рис. 3.14 наведено реалізація збурення типу «білий шум», його кореляційна 

функція та спектральна щільність. Дані отримано за допомогою пакету прикладних 

програм MatLab. 

  

Рис. 3.14 Реалізація та ймовірнісні характеристики процесу типу «білий шум» 

Для досліджень реакції системи керування квадрокоптером у разі дії на нього 

випадкових сигналів керування та збурень була побудована модель, яку наведено на рис. 

3.15. 

 

Рис. 3.15 Модель досліджень 

Реакція на випадкові сигнали регіструвалась блоками Power Spectral Density 

(спектральну щільність) та Auto Correlator (кореляційну функцію). 

Сигнал на виході квадракоптерам, його кореляційна функція та спектральна 

щільність наведено на рис. 3.16. 



  

Рис. 3.16 Вихідна координата квадрокоптера та її ймовірнісні характеристики 

Обробка та аналіз отриманих даних дозволяє зробити висновок щодо 

задовільних результатах. Вихідні дані системи керування залишаються в межах 

норм технічних умов при параметрах, які були призначені. 

3.3 Синтез системи автоматизованого керування з використанням 

базових пакетів прикладних програм  

Під синтезом систем автоматичного регулювання розуміється спрямований 

розрахунок, що має кінцевою метою відшукання раціональної структури системи 

й установлення оптимальних величин параметрів її окремих ланок. 

У теорії автоматичного регулювання розроблені різні методи синтезу систем: 

кореневий; кореневих годографів; стандартних перехідних характеристик; 

логарифмічних амплітудних характеристик; динамічного програмування. 

У кваліфікаційної роботі в якості моделі, що синтезується, була прийнята 

розрахункова модель системи керування квадрокоптером, отримана автором в 

розділі 2.  
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Рис. 3.17 Розрахункова модель системи керування 

За допомогою пакета прикладних програм Simulink4 відповідно до моделі, 

наведеної на рис. 3.18 з використанням лінійного аналізу були визначені перехідні  

 

Рис. 3.18 Модель синтезу системи керування 

Результати моделювання показані на рис.3.19, 3.20. 

   

а                                                                         б 

Рис. 3.19 Результати моделювання системи керування  
а - перехідна характеристика; б – амплітудно-фазова частотна характеристика 

 

 

Рис. 3.20 Логарифмічна амплітудно-частотна характеристика  

системи керування 
 

Аналіз матеріалів моделювання, відповідно до обраних критеріїв, дозволив 



установити, що час регулювання, коливальність системи (перерегулювання, число 

перебігів), запаси стійкості по модулі h  й фазі   не повною мірою відповідають 

вимогам, пропонованим технічними умовами до систем керування квадрокоптерів, 

що може в кінцевому підсумку привести до відходу останього з маршруту 

керування. 

З метою оптимізації характеристик системи здійснювалася процедура синтезу 

параметрів за допомогою коригувальних пристроїв. Процедура виконувалась 

методом логарифмічних характеристик.  

Для корекції якості був обраний спосіб паралельного включення 

коригувальних пристроїв. 
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де ( )кW s  - передатна функція контура послідовної корекції. 

Частотну характеристику коригувального пристрою одержимо, увівши 

підстановку  s j= : 

( )
( ) ( )к к

ох зс

1

1
W j

W j W j


 
=

+
. 

Для діапазону частот, коли ( ) ( ) 1к
зсох  jWjW  , частотна характеристика 

коригувального пристрою дорівнює ( ) 1к jW  , а логарифмічна амплітудно-

частотна характеристика ( ) 0к =L , тобто  в цьому діапазоні корекції не потрібно. 

Для діапазону частот, коли ( ) ( ) 1к
зсох  jWjW , частотна характеристика 

коригувального пристрою дорівнює ( )
( ) ( )


jWjW

jW
к

зсох

к

1
. 



Переходячи до логарифмічних частотних характеристик, одержимо 

( ) ( ) ( )−−= к
зсохк LLL  . 

Звідки 

( ) ( ) ( ) +−= кох
к
зс LLL . 

  Таким чином, логарифмічна амплітудно-частотна характеристика 

паралельного коригувального контуру дорівнює взятої зі зворотним знаком сумі 

ЛАЧХ ланок, охоплюваних даним контуром, і ЛАЧХ послідовного коригувального 

пристрою. 

Передбачався охоплення ними двігуна системи керування квадрокоптером 

(Рис. 3.21). 
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Рис. 3.21 Структурна схема системи керування при наявності контурів корекції  

 

Перехідні, амплітудно-фазові частотні та логарифмічні амплітудно-частотні 

характеристики синтезованої системи при жорсткому негативному зворотному 

зв'язку представлені на рис. 3.22, а при гнучкому  негативному зворотному зв'язку 

– на рис. 3.23. 

    



а                                                                   б 

 

в 

Рис. 3.22 Характеристики синтезованої системи  

при жорсткому негативному зворотному зв'язку: 
а - перехідна характеристика; б – амплітудно-фазова частотна характеристика; 

в - логарифмічна амплітудно-частотна характеристика  

 

   

а                                                                       б 

 

в 

Рис. 3.23 Характеристики синтезованої системи 

при гнучкому негативному зворотному зв'язку: 
а - перехідна характеристика; б – амплітудно-фазова частотна характеристика; 

в - логарифмічна амплітудно-частотна характеристика 

 

Аналіз отриманих результатів дозволяє зробити висновки: 



Оскільки введення жорстких негативних зворотних зв'язків супроводжується 

не тільки зменшенням коефіцієнта підсилення системи, але й зменшенням запасів 

її стійкості більш доцільно увести до складу системи керування гнучкий зворотний 

зв'язок. 

 Підвищуючи запас стійкості в системі, гнучкі зворотні зв'язки не впливають 

на коефіцієнт підсилення, а отже, не вимагають для забезпечення заданої точності 

регулювання додаткового збільшення коефіцієнта підсилення попереднього 

підсилювача. При цьому схема системи спрощується, а можливість її реалізації 

значно полегшується. 

3.4 Конструювання моделі квадрокоптера 

Ґрунтуючись на кресленні загального вигляду і обраних конструктивних 

елементах, можна виготовити квадрокоптер. 

Під час збирання квадрокоптера необхідно намагатись встановлювати деталі 

симетрично відносно центру рами, щоб центр мас літального апарата якомога 

більше збігався із положенням контролера безпілотного літального апарата. Також, 

необхідно мінімізувати, наскільки це можливо, вібрації в конструкції 

квадрокоптера. 

Виходячи з синтезованих параметрів системи керування та квадрокоптера як 

об'єкту кпрування, автором за участю любителів авіамоделювання м. Бориспіль 

була знайдено модель квадрокоптера з еквівалентними характеристиками. Модель 

надано на рис. 3.24. 



 

Рис. 3.24 Аматорска модель квадрокоптера 

На променях квадрокоптера розташовуються електронні регулятори и чотири 

двигуна з повітряними гвинтами. Елементи системи керування сконцентровані у 

центрі рами й розміщені у чотири яруса один над одному.  

Модель була використана у натурному експерименті при роботі над 

кваліфікаційною роботою. 

Попередньо модель була випробувана у польоті фахівцями. Вона показала 

хороші льотні якості та керованість за командами оператора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РОЗДІЛ  4 

 ДОСЛІДЖЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ   

4.1 Стенд для дослідження системи керування  

Для отримання характеристик квадрокоптера, потрібно було закріпити його 

таким чином, щоб він міг рухатись лише по одній осі. Щоб цього досягти, варто 

закріпити мотузки у двох рівновіддалених від центру рами квадрокоптера точках 

на перпендикулярній осі (рис. 4.1). 

 

Рис. 4.1 Стенд експерименту 

Під час проведення експерименту необхідно дотримуватись правил техніки 

безпеки. Поблизу має знаходитись щільна тканина, за допомогою якої можна буде 

зупинити повітряні гвинти в екстреній ситуації та вогнегасник або відро із піском 

для гасіння полум’я. Оператор має обов’язково одягнути захисні окуляри для того, 

щоб уберегти очі в непередбачуваних випадках. 

В цьому експерименті (рис. 4.2) квадрокоптер може змінювати лише кут 

тангажу. На пульті керування ручкою тяги встановлюється таке значення 

потужності двигунів, щоб квадрокоптер стабілізувався і утримував горизонтальне 

положення (приблизно середнє положення ручки на пульті керування). Далі, на 

пульті керування, за допомогою ручки кута тангажу, послідовно задається середнє 



від’ємне значення тангажу на декілька секунд, а потім максимальне від’ємне 

значення тангажу. Після цього ручка повертається в початкове положення. Ручки 

крену і рискання залишаються в початковому середньому положенні. По 

закінченню експерименту ручка тяги опускається вниз, щоб зупинити двигуни. 

 

Рис. 4.2 Проведення експерименту 

За допомогою програми Mission Planner отримуємо дані телеметрії, записані 

на платі APM 2.6, і будуємо графік (рис. 4.3). 

 

Рис. 4.3 Реакція квадрокоптера на зміну кута тангажу 

Отриману характеристику можна порівняти із характеристиками матема-

тичної моделі. Для цього треба змоделювати керівний сигнал та сигнал зовнішніх 

збурень. Це можна зробити в середовищі MathLab Simulink. 

 

 



4.2 Дослідження реакції квадрокоптера на сигнали керування 

Керівний сигнал, зображений на характеристиці (рис. 4.3), можна відтворити 

за допомогою двох блоків Signal Builder. Графік керівного сигналу наведений на 

рис. 4.4. Для його моделювання використовуються три содникові    функції. 

 

Рис. 4.4 Модель керівного сигналу 

На рис. 4.5 наведено модель квадрокоптера, на який подається керівний сигнал 

для зміни положення по тангажу. 

 

Рис. 4.5 Модель квадрокоптера із керівним впливом по тангажу 

В блок Subsystem1 згорнута модель керування потужністю двигуна Д1 

квадрокоптера (Рис.4.6), а в блок Subsystem — модель керування потужністю 

двигуна Д3 (Рис.4.7). 

  
Рис. 4.6 Блок Subsystem1 



 

Рис. 4.7 Блок Subsystem 

Реакція моделі квадрокоптера на керівний вплив зображена на рис. 4.8,б. 

     

а                                                                 б 

Рис. 4.8 Перехідні характеристики аматорської (а) та досліджуваної (б) моделей 

квадрокоптера під дією  керівного впливу 

Висновок: Перехідні процеси досліджуваної моделі квадрокоптера подібні до 

перехідних процесів   аматорського зразку.  

 4.3 Дослідження динаміки системи при дії зовнішніх збурень  

 Експериментальну модель квадрокоптера для дослідження д і ї  керівного та 

збурюючого впливів наведено  на рис. 4.9. 

 

Рис. 4.9 Модель квадрокоптера  дослідження дії керівного та  зовнішнього впливів 



На рис. 4.10 наведено модель керування потужністю двигуна Д1 

квадрокоптера, яку згорнуто в блок Subsystem1, а на рис. 4.11 — модель 

керування                                                                  потужністю двигуна Д3, яка згорнута в блок Subsystem. 

 

Рис. 4.10 Блок Subsystem1 

 

 

Рис. 4.11 Блок Subsystem 

 

Реакція квадрокоптера на керівний вплив та зовнішнє збурення                                          

досліджувалась на основі характеристики, наведеної на рис. 4.12. 

 

Рис. 4.12 Сигнали та реакція квадрокоптера 

Характеристику умовно можна поділити на три частини: першу, на якій 

квадрокоптер реагує на сигнал керування; другу, на якій квадрокоптер 

відпрацьовує збурення; третю, на якій квадрокоптер реагує на сигнал керування. 

Моделювались перша і друга частини характеристики. 



Керівний та збурювальний сигнали були змодельовані з допомогою блоків 

Signal Builder. Керівні сигнали змодельовані за допомогою трикутних функцій, а 

збурення — з допомогою двох k (t) - функцій і двох сходинкових функцій. 

Керівний сигнал (а) і зовнішнє збурення (б)  наведені                            на рис. 4.13 відповідно. 

      

а                                                                   б 

Рис. 4.13 Моделі керівного сигналу (а) та зовнішнього збурення (б) 

Реакція моделі квадрокоптера на комани, які розглядаються зображена на 

рис. 4.14,б. 

     

а                                                               б 

Рис. 4.14 Динамика аматорської (а) та досліджуваної (б) моделей квадрокоптера  

Перехідні процеси, що виникли внаслідок першої трикутної функції керівного 

сигналу подібні до перехідних процесів реальної характеристики. 

Характер реакції моделі на зовнішні збурення подібний до характеру  процесів 

аматорної моделі. 

Аналізуючи результати дослідження, можна зробити висновок, що розроблену 



модель системи курування квадрокоптером можна застосовувати для дослідження 

динаміки його польоту. 

4.4 Дослідження впливу оператора на динаміку польоту квадрокоптера 

Однією із важливих задач, що постають перед розробниками систем 

керування, є забезпечення якості керування об’єктом. Для того щоб досягнути 

високих показників цього параметру в керуванні квадрокоптером, розглянемо 

процес керування цим літальним апаратом. 

Керування квадрокоптером здійснює оператор (ОП) з допомогою спеціальних 

пристроїв автоматики (рис. 4.15). 

 

Рис. 4.15 Система керування квадрокоптером 

Основним функціональним елементом систем керування квадрокоптером є 

пристрій формування команд (ПФК). В якості лінії передачі команд (ЛПК) можуть 

застосовуватись проводи або радіозв’язок. Просторовий напрямок лінії маршруту 

(ЛМ) задається оператором. Канал контролю положення квадрокоптера (ККП) 

відносно лінії маршруту, як правило, оптичний. 

Керування квадрокоптера зазвичай здійснюється в ручному режимі. В цьому 

разі оператор знаходиться в контурі управління літальним апаратом. Він оцінює 

положення квадрокоптера на маршруті і, через ПФК (наприклад, пульт 

дистанційного керування), формує керівні впливи. Останні передаються по ЛПК на 

квадрокоптер, це забезпечує політ за заданою траєкторією. 

Дослідження основних показників якості систем керування дозволяє провести 

їх порівняльний аналіз та напрацювати рекомендації, що спрямовані на ефективне 

застосування квадрокоптера. 

Структурні схеми систем керування представлені на рис. 4.16. 
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Рис. 4.16 Структурні схеми систем керування квадрокоптером 

а — одноконтурна, б — двоконтурна 

 

 Квадрокоптер як об’єкт керування описується передатною функцією

( )0 2

1 J
W s

s
= . Вхідним сигналом системи слугує кут     лінії маршруту (кут 

курсу), що задається оператором, вихідним — кут      курсу квадрокоптера. 

Загалом, на об’єкт керування діє збурювальний момент yQ . Передатна функція 

оператора ( )
( )

оп 2

оп 1

se
W s

T s

−

=
+

. Сенсомоторика оператора визначає його постійну 

часу опT  і затримку   виконавчої реакції.  

Аналіз варіантного виконання систем керування показує, що вони є 

позиційними системами автоматичного регулювання по куту між заданим курсом і 

дійсним. При цьому момент 0M  керування квадрокоптером може формуватись як 

по одному так і по двох каналах. 

Якщо система керування одноконтурна (рис. 4.16, а), то момент 0M  керування 

формується по каналу давача кутового відхилення об’єкта керування 

0 G G mМ М k G=  , 

де   — конструктивна жорсткість системи керування, яка залежить від                                                  сталих 



передатних коефіцієнтів елементів, із яких вона складається;  — 

коефіцієнт регулювання жорсткості. 

При двоконтурному варіанті, формування моменту керування забезпечують 

канали давача кутового відхилення і давача швидкості кутового відхилення об’єкта 

керування: 

0 G D G m D mМ М М k G k D= +  + , 

де  — конструктивне демпфування системи керування;  — коефіцієнт 

регулювання демпфування. 

Структурна схема системи із розділеними каналами формування моментів 

наведена на рис. 4.16, б. 

Область стійкості системи керування в параметрах    має 

вигляд, показаний на рис. 4.17. Вона обмежує можливі значення жорсткості та 

демпфування системи. 

 

Рис. 4.17 Область стійкості системи керування квадрокоптером 

 
Рис. 4.18 Перехідні характеристики одноконтурної системи керування 

а — , б — , в —  

Рис. 4.19 ілюструє зміну перехідного процесу при введенні в склад системи 

керування контура давача швидкості — система, що знаходиться на границі 

стійкості   при        і        стає працездатною, якщо 



забезпечується      демпфування                 і      попередня      жорсткість 

. 

 

Рис. 4.19 Перехідні характеристики одноконтурної (а) і двоконтурної (б) систем: 

а — ; , б — ;  

 

Включення оператора в контур керування квадрокоптером певним чином 

впливає на динаміку системи. Перехідні характеристики одноконтурної ручної 

системи керування без врахування оператора та з врахуванням його 

функціональних особливостей при рівних значеннях жорсткості      та 

середніх значеннях параметрів оператора наведені на рис. 4.20, а, б.  

 

Рис. 4.20 Перехідні характеристики системи керування 
а — без врахування оператора; б — з врахуванням параметрів оператора; в — при параметрах 

оператора вище за середні. 

Необхідно враховувати, що навички різних операторів можуть суттєво 

відрізнятись. В залежності від об’єму виконаної роботи та її складності вони 

можуть змінюватись у одного і того ж оператора. Дуже багато залежить від 

індивідуальних особливостей: втомлюваності, здібностей, тренованості... 

Таким чином, виходячи із задач, що покладаються на систему керування 

квадрокоптером: 

• на практиці можуть бути реалізовані одноконтурні та двоконтурні 



системи керування; 

• введення в склад системи керування каналу регулювання по швидкості 

відхилення об’єкта керування розширює область її стійкості, дозволяючи тим 

самим забезпечити більш високу точність управління; 

• під час оцінювання якості систем керування квадрокоптером, їх 

відповідності вимогам технічних умов, необхідно враховувати не тільки якість 

системи, але вміння та навички оператора, рівень його підготовки та кваліфікації. 

В цій роботі при виконанні машинного і натурного експериментів була 

використана двоконтурна система керування квадрокоптером. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ВИСНОВКИ 

Мультикоптери є дуже зручним інструментом для проведення аерофото і 

аеровідеозйомок, а також перенесення вантажів. З-поміж них, найбільш простою 

платформою для досліджень є квадрокоптери, вони мають просту конструкцію і 

прості принципи керування. 

Метою цієї роботи була розробка та дослідження математичної моделі 

системи автоматизованого  керування польотом квадрокоптера оптимальну для 

практичного інженерного використання при розробках та модернізації 

мультікоптерів. Для рішення завдань були проаналізовані моделі квадрокоптерів 

Гурьянова А.Е і Quad Sim. Грунтуючись на принципах, що представлені в цих 

моделях, була розроблена математична модель автоматичної системи керування 

квадрокоптером. 

 Результати теоретичних досліджень та натурного експерименту показали, 

що розроблена математична модель адекватна квадрокоптеру при використанні 

тестових впливів.  

Також в роботі були виконані дослідження впливу оператора на динаміку 

польоту квадрокоптера. Встановлено, що при високому рівні підготовки 

операторів якість ручних систем керування квадрокоптером може бути 

максимально наближена до якості двоконтурних систем керування. 

Таким чином, головні завдання роботи виконано: 

• визначено основні особливості застосування мультироторних систем; 

• визначено завдання та і принципи роботи мультироторних систем; 

• розроблено математичні моделі базових компонент квадрокоптера; 

• виконано структурне моделювання квадрокоптера та проведено 

дослідження його руху; 

• виконано моделювання та дослідження системи автоматизованого 

керування польотом квадрокоптера; 

•  проведено аналіз й синтез системи керування; 

 

 



 

• проведено натурний експеримент щодо перевірки дієспроможності 

розробленої моделі; 

• виконано дослідження впливу оператора на динаміку польоту 

квадрокоптера 


