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Філяшкін М.К., Рогожин В.О., Скрипець А.В., Лукінова Т.І. 

        Інерціально-супутникові навігаційні системи:  
Навчальний посібник – К.:  Книжкове вид-во НАУ, 2008. 302 с. 

Систематизовано викладено принципи побудови супутникових 
й інерціальних навігаційних систем повітряних суден. Наведені ти-
пові алгоритми їх функціонування. Окремо для інерціальних навіга-
ційних систем розглянуті їхні датчики первинної інформації, вклю-
чаючи мікромеханічні, що виготовленні на основі MEMS-
технологій, та варіанти побудови гіростабілізованих платформ. Про-
аналізовані джерела похибок окремих навігаційних систем.  

Наведено класифікацію інерціально-супутникових навігаційних 
систем і можливі варіанти їхньої реалізації. Розглянуті основні алго-
ритми сумісної обробки інформації. Сформульована в загальній пос-
тановці задача оптимального комплексування інерціальної та супут-
никової систем навігації, розглянуті варіанти реалізації алгоритмів 
комплексування. 

Для студентів вищих навчальних закладів, може бути корисним 
інженерно-технічному складу авіаційних підприємств, а також інже-
нерам у галузі розробки та досліджень інерціально-супутникових си-
стем навігації .  
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