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БПЛА ДЛЯ ПОШУКОВО-РОЗВІДУВАЛЬНИХ (ІНЖЕНЕРНИХ) ОПЕРАЦІЙ 
Призначення та сфера застосування 

Група БПЛА призначена для виконання пошуково-розвідувальних, рятувальних 
(інженерних) операцій. Виконувані завдання: рух за маршрутом, видова розвідка, видача даних на 
пункт управління про оперативну обстановку в зоні відповідальності в бездротовому (дротовому) 
режимі, інженерні (доставлення вантажу, інше). Сфера застосування – безпілотна авіація. 

Основні характеристики, суть розробки 
До важливих показників відносяться відсутність втрат людського життя, витрат на лікування 

та компенсаційних виплат, витрат на навчання значної кількості обслуговуючого персоналу, 
використовуються в місцях пов’язаних з ризиком для життя, здатність тривалого виконання 
рутинної роботи, можливість здійснення точних рухів та віддалених дій, можливість виконання 
дій, що не притаманні людині, економія часу та зусиль при колективному застосуванні роботів. 

На даний час розроблено алгоритми керування групою 2-5 літальних апаратів, склад групи 
може бути розширеним. Інформація для алгоритмів керування поступає від системи бачення, по 
каналам зв’язку, передача даних здійснюється на пункт управління. Передбачається також, що 
група може діяти в автономному та керованому режимах. 

Порівняння зі світовими аналогами, основні переваги розробки 
Світові вчені докладають значні зусилля для створення роботизованих засобів, що здатні 

виконувати інтелектуальні завдання на основі колективної взаємодії. Перевагою проекту 
вважається розроблення власних алгоритмів управління рухом БПЛА на основі створення 
потенційних відштовхуючого та притягуючого полів для забезпечення безпеки руху, розроблення 
алгоритмів долання перешкод на основі введення змін в маршрут польоту, забезпечення точності 
та гнучкості управління, застосування кросплатформеного програмне забезпечення, забезпечення 
інтерактивного режиму керування, можливість автономної роботи на основі інтелектуальності 
законів керування діяльністю. 

Стан охорони інтелектуальної власності 
Отримано 2 патенти України. 

Затребуваність на ринку 
Подібні засоби можуть бути використані в інтересах військових завдань, при ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій, при контролі стану територій в межах тривалого часу, в 
сільському господарстві та в інших напрямках. 

Стан готовності розробки 
Розроблено алгоритми та на їх основі програмні засоби керування безпілотними літальними 

засобами. 

     
БПЛА при груповому використанні та приклад дій 
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UAV FOR SEARCH AND INTELLIGENCE (ENGINEERING) OPERATIONS 
Purpose and Scope of Application 

The UAV group is designed to perform search and reconnaissance, rescue (engineering) 
operations. Tasks performed: traffic along the route, species reconnaissance, issuance of data to the 
control point on the operational situation in the area of responsibility in the wireless (wired) mode, 
engineering (cargo delivery, etc.). Scope - unmanned aerial vehicles. 

General Characteristics, Concept of Development 
Important indicators include the absence of loss of human life, the cost of treatment and 

compensation, the cost of training a significant number of staff, used in places associated with risk to 
life, the ability to perform long routine work, the ability to make precise movements and remote 
actions, the ability performing actions that are not inherent in man, saving time and effort in the 
collective use of robots. 

Currently developed control algorithms for a group of 2-5 aircraft, the composition of the group 
can be expanded. The information for the control algorithms comes from the vision system, through 
communication channels, the data is transmitted to the control point. It is also envisaged that the group 
can operate in autonomous and controlled modes. 

Comparison with World Analogues, the Main Advantages of Development 
World scientists are making significant efforts to create robotic tools capable of performing 

intellectual tasks based on collective interaction. The advantage of the project is the development of 
own algorithms for controlling the movement of UAVs based on the creation of potential repulsive and 
attractive fields to ensure traffic safety, development of algorithms for overcoming obstacles based on 
changes in flight route, accuracy and flexibility of control, cross-platform software, interactive control 
the possibility of autonomous work based on the intelligence of the laws of management. 

State of Protection of Intellectual Property 
Received 2 patents of Ukraine. 

The Market Demand 
Such tools can be used in the interests of military tasks, in dealing with the consequences of 

emergencies, in monitoring the state of the territories for a long time, in agriculture and in other areas. 
Development Ready Condition 

Algorithms and on their basis software controls for unmanned aerial vehicles have been 
developed. 


