
РЕФЕРАТ 

 

 

Дипломна робота виконана на 110 сторінках, вони містять 6 розділів, 35 

ілюстрацій, 27 таблиць та 33 джерела в переліку посилань. 

Об’єкт дослідження – сонячна батарея для безпілотного літального 

апарату. 

Предмет дослідження – захисні покриття для сонячної батареї. 

Метою роботи є розробка конструкції сонячної батареї для безпілотника. 

У першому розділі представлено класифікацію літальних апаратів. 

Представлено моделі літальних апаратів на сонячних батареях.  

У розділі 2 розглянуто принцип роботи фотоелектричного 

перетворювача. Розглянуто види сонячних батарей. Детально описано 

конструкцію та основні параметри сонячних батарей. 

У розділі 3 приведені типи двигунів для безпілотників, вказано їхні 

переваги та недоліки. 

У четвертому розділі представлено блок живлення для безпілотника, 

показані варіанти розміщення сонячних батарей на крилах літака. Розглянуто 

особливості технологічного маршруту виготовлення СБ для безпілотника. 

Проведені розрахунки параметрів СБ для безпілотника. 

У п’ятому розділі розглянуто основні захисні покриття, герметизуючі 

матеріали та підкладки для сонячної батареї. Проведено їхній порівняльний 

аналіз. Детально розглянуто технологічний маршрут виготовлення СБ для 

безпілотника. 

Шостий розділ присвячено розробці стартап - проекту. 

Робота виконана згідно вимог нормативних документів НТУУ «КПІ» та 

чинних державних стандартів. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

          Diploma is been made on 110 pages, it contains 6 chapters, 35 illustrations, 2 

tables and 33 sources in the list of references. 

          Subject of research – protective coatings for the solar panel. 

          The purpose is to develop a solar cell design for UAV. 

          The first chapter presents the classification of aircrafts. Shown models of 

aircrafts on solar batteries. 

          Chapter 2 deals with the principle of the photoelectric converter. Shown types 

of solar cells. Described in detail the design and main parameters of solar cells. 

          Chapter 3 shows the types of engines for drones, given their advantages and 

disadvantages. 

          The fourth chapter presents the power supply for unmanned aerial vehicle, 

shown variants of placement the solar panels on the wings of the aircraft. Described 

the features of technological route of manufacturing the solar panel for unmanned 

aerial vehicle. Were made the calculations of parameters for the solar panel for 

drone. 

          In the fifth chapter examined the basic protective coatings, sealing materials 

and substrates for solar cell, and held the analysis of their. Shown in details the 

technological route for the manufacture of SB drone. 

          The sixth chapter developed the startup - project. 

          Work is been carried out in the accordance with regulations of NTUU "KPI" 

and current state standards. 
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