
 

СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ДРОНАМИ 

І семестр 2020-2021, силабус курсу IІ-с 

освітні програми Технології штучного інтелекту (ТШІ) 

  

Спеціальності 126 – Інформаційні системи та технології, 

  

освітній рівень - перший (бакалавр). 

Метою курсу є формування базових знань з інформаційних технологій, 

основ побудови дронів та роботів, набуття практичних навичок 

програмування  систем керування  дронами; ознайомлення з сучасними 

системами керування дронами та вмінь студента керувати дронами на 

платформі Arduino, в тому числі на методах та моделях штучного інтелекту, 

при створенні систем керування та управління. 

 

Тема 1. Принципи побудови дронів. 

 Основні поняття побудови дронів. 

 Принципи управління. Радіокерування. 

 Принципи побудови 6 канального пульту керування. 

 Принципи побудови 10 канального пульту керування. 

 Структура дрона. 

 Можливості комплектації дронів в залежності від задач, які 

виконують дрони. 

 Польотний контролер. 

 

Тема2. ПлатформаArduino 

 Організація та структура. 

 Мікроконтролери сімейства AVR. 

 Характеристики ATMEGA 2560. 

 

Тема3. Обладнання та програми 

 Різновиди навісного обладнання. 

 Телеметрія. 

 Програма налаштування дрона МР. 

 GPS навігація. 

 Завдання польотної програми за допомогою GPS навігації. 

 



Дисципліна розрахована на один семестр 15 лекцій по 2 академічні 

години кожна та 3 лабораторних робіт, які складаються з 5 частин виконання  

по 2 академічні години кожна. Курс завершується екзаменом. 

 

Лектор та лабораторний практикум доцент Бриксін В.О.. 

 

Лекція 1.  Основні поняття побудови дронів. 

 

Лекція 2.  Принципи управління. Радіокерування. 

 

Лекція 3.  Принципи побудови 6 канального пульту керування. 

 

Лекція 4.  Принципи побудови 10 канального пульту керування. 

 

Лекція 5.  Структура дрона. 

 

Лекція 6.  Можливості комплектації дронів в залежності від задач, які 

виконують дрони. 

 

Лекція 7.  Польотний контролер. 

 

Лекція 8.    Організація та структура. 

 

Лекція 9.  Мікроконтролери сімейства  AVR. 

 

Лекція 10. Характеристики ATMEGA 2560. 

 

Лекція 11. Різновиди навісного обладнання. 

 

Лекція 12. Телеметрія. 

 

Лекція 13. Програма налаштування дрона МР. 

 

Лекція 14. GPS навігація. 

 

Лекція 15. Завдання польотної програми за допомогою GPS навігації. 

 

 

Лабораторний практикум доцент Бриксін В.О.. 

 

Лабораторна робота 1. Дослідження параметрів тестового сигналу за 

допомогою цифрового осцилографа. 

 

Лабораторна робота2. Вивчення налаштування режиму з’єднання 6 

канального дистанційного пульта керування з прийомником. 



 

Лабораторна робота3. Вивчення принципів впливу ШІМ сигналу на 

керування безконтактним електродвигуном дрона на базі ESC 

регулятора. 
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Студент отримує підсумкову оцінку по курсу за результатами 

модульного 1-го та 2-го контролю шляхом накопичення балів. Максимальна 

кількість балів, яку може отримати студент становить 100 (до 60 балів 

поточного контролю та до 40 балів тестування). Середнє арифметичне суми 

модульних оцінок складає підсумковий бал. Якщо студент не добирає балів. 

то йде на залік. 

Підсумкова оцінка по курсу виставляється за 100-бальною шкалою й 

складається: 

- Знання теоретичного матеріалу за результатами складання двох 

модульних тестів – 40 балів. 

- Знання теоретичного матеріалу за результатами докладів на теми 

пов'язані з темами поточних занять – 10 балів. 



- Присутність на лекціях та знання теоретичного матеріалу за 

результатами експрес опитувань перед лекціями по тематиці 

попередніх – 50 балів 

- Уміння застосувати знання на практиці й практичні навики за 

результатами виконання лабораторних робіт – 50 балів (Лабораторна 

робота  1 – 15 балів, Лабораторна робота 2 – 20 балів,Лабораторна 

робота 3 – 15 балів). Оцінка за лабораторну роботу складається: 

повнота та якість реалізації завдання 50% від загальної оцінки роботи; 

оформлення звіту 20%; аналіз отриманих результатів 30%.  


