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На сьогоднішній день задача розробки системи автономного управління 

для літаків, човнів, вантажних чи легкових автомобілів, складських роботів 
та сільськогосподарської техніки є досить актуальною. Актуальність  таких 
розробок обумовлена багатьма факторами, але в цілому зводиться до недос-
коналості людини. Наприклад, трактористу, на відміну від автопілота, потрі-
бно їсти та спати, що призводить до зупинок та, в наслідок, затримки прибут-
тя вантажу. Також людський фактор може призвести до аварій та пошко-
дження вантажу. Системи автономного управління є досить дорогим за раху-
нок вартості розробки таких систем та вартості апаратних засобів, але подібні 
систем можуть окупитися в довгостроковій перспективі в наслідок зменшен-
ня числа працівників. 

Метою доповіді є дослідження існуючих навігаційних систем для вибо-
ру та застосування у автономних системах управління сільськогосподарської 
техніки. Системи навігації в просторі є важливою складовою будь-яких авто-
пілотів. В залежності від типу задач, які необхідно виконувати, та середови-
ща роботи відрізняються і апаратні засоби які можуть бути використані. Ав-
томобільні системи навігації можуть використовувати системи GPS, а також 
використовувати відеокамери для розрізнення дорожньої розмітки та знаків. 
Вантажні роботи, які працюють в складських приміщеннях, можуть викорис-
товувати системи ехолокації для виміру відстані до перешкод, але робота в 
приміщенні має перешкоди в роботі GPS. Також, сама система GPS моє ве-
лику похибку в визначенні місцезнаходження, яку не можливо виправити без 
додаткової наземної станції. 

Сутність інерціальної навігації полягає у визначенні прискорення об'єк-
та і його кутових швидкостей за допомогою встановлених на об'єкті, що ру-
хається приладів і пристроїв, а за цими даними - розташування цього об'єкта, 
його курсу, швидкості, пройденого шляху та ін., а також у визначенні пара-
метрів, необхідних для стабілізації об'єкта і автоматичного управління його 
рухом. Інерційні навігаційні системи мають у своєму складі датчики лінійно-
го прискорення  і кутової швидкості. 

В доповіді наводиться теоретичні відомості про види систем навігації, їх 
позитивних та негативних сторонах. Детально розглядається інерціальна на-
вігаційна система та результат розробки власної системи навігації для сільсь-
когосподарської техніки. 


