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Основні наукові результати 
Наукова новизна у виконанні даного проекту полягає в отриманні інтегрованого навіга-

ційного рішення в складних радіонавігаційних умовах, а також підвищенні надійності та досто-
вірності навігаційного рішення, а саме розроблено нові підходи до сумісної обробки навігацій-
них даних: 

- метод оновлення навігаційних параметрів автономно БІНС; 
- алгоритми комплексної обробки даних від інерціальної та супутникової навігаційних 

систем на основі калманівської фільтрації з використанням QR – факторизації коваріаційної ма-
триці вектора похибок системи для покращення збіжності фільтра Калмана. 

Запропоновано новий метод до усунення дії завад та перешкод на магнітометричні кур-
сові системи інтегрованої навігаційної системи безпілотних літальних апаратів. 

Значимість. Завдяки реалізації ідей проекту створено експериментальний зразок мало-
габаритної інерційно-супутникової навігаційної системи з використанням датчиків низької вар-
тості типу MEMS, у якому реалізовано запропоновані методи сумісної обробки навігаційних 
даних, що значно підвищує надійності та достовірності навігаційного рішення,  зменшення ма-
согабаритних  характеристик, що  дозволить  підвищити безпеку польотів. 

Практична цінність 
Практична цінність результатів виконання НДР полягає у створенні експериментального 

зразка інтегрованої інерційно-супутникової навігаційної системи та в розробці спеціального 
програмного забезпечення, що дозволяє виконувати комплексну обробку даних від наявних 
складових датчиків та систем. Розроблені апаратно-програмні засоби інтегрованої інерційно-
супутникової навігаційної системи для БПЛА дозволяють розв’язувати наукові та практичні 
задачі з обробки сигналів та даних, які поступають від діючих глобальних навігаційних супут-
никових систем, інерційного вимірювального блоку, магнітометрів та висотоміра. 

Результати науково-технічної продукції мають суттєву соціально-економічну значимість 
та інвестиційну привабливість завдяки використанню енергоефективної малогабаритної апара-
тури, яка буде застосовуватись на БПЛА, що дозволить використовувати їх у суміжних галузях 
народного господарства для реалізації наступних цілей: виконання агрохімічних та сільського-
сподарських робіт, для моніторингу нафто- та газопроводів, аерознімання певних територій, ви-
значення координат рухомих об’єктів, тощо. 
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