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Вступ. Обирати стратегію технічного об-
слуговування і ремонту лінійної частини магіс-
трального трубопроводу слід з урахуванням 
забезпечення безпечності виконання робіт і 
охорони навколишнього середовища, з метою 
безперебійного постачання споживачів нафтою 
необхідної якості. При цьому необхідно знайти 
раціональне співвідношення між витратами на 
технічне обслуговування і ремонт та рівнем 
надійності і ефективності функціонування тру-
бопроводу.  

Технічний огляд є важливою складовою 
технічного обслуговування лінійної частини 
нафтопроводів і полягає в візуальному огляді і 
контролі за станом траси; пошуку витоків наф-
ти і місць виходу її на поверхню землі; вияв-
ленні зовнішніх ситуаційних змін в охоронній 
зоні, небезпечних для нормального функціону-
вання нафтопроводів, та пошкодження лінійних 
споруд зі з’ясуванням причин їх появи; визна-
ченні та уточненні обсягів робіт для проведен-
ня поточного чи капітального ремонту; переві-
рці готовності об'єктів до експлуатації в павод-
ковий і осінньо-зимовий періоди і т.д.  

В Україні візуальний огляд трас магістра-
льних нафтопроводів до 2010 року проводився 
вертолітним транспортом, проте на сьогодніш-
ній час, цей спосіб став неможливим, оскільки 
вертолітний парк вичерпав свої технічні мож-
ливості, а затрати на оренду літаючих засобів є 
непривабливими для нафтотранспортних під-
приємств. У зв'язку з цим істотно зростає роль 
безпілотних літальних апаратів (БПЛА), що 
пов'язано з успішністю їх впровадження для 
виконання складних технологічних процесів і 

операцій, таких як: моніторинг, фотограмметрія 
об’єктів магістрального нафтопроводу, інспек-
ція водних переходів та відстежування мобіль-
них агентів. Для їх реалізації необхідно вміти 
управляти польотом БПЛА. Нині управління 
польотом здійснюється в напівавтоматичному 
режимі за командами оператора з використан-
ням навігації по опорних точках або в дистан-
ційному режимі за допомогою пульта управ-
ління. Водночас  істотно зростає роль програм-
ного управління БПЛА на базі інтелектуальних 
автопілотів. Це пов'язано зі світовою тенденці-
єю до підвищення рівня автономності БПЛА 
при вирішенні поставлених цільових завдань, 
таких як планування і автоматичне управління 
польотом за заданою траєкторією. 

 
Постановка завдання: дослідження та 

аналіз застосування методів планування і авто-
матичного управління польотом БПЛА за зада-
ною траєкторією в сучасних автоматизованих 
системах моніторингу стану магістральних на-
фтопроводів. 

 
Метою даної роботи є створення інтелек-

туальної, системи автоматизації процесу моні-
торингу трас нафтогазопроводів безпілотними 
літальними апаратами без участі людини-
оператора. 

 
Об’єктом дослідження є процес моніто-

рингу ділянки магістрального нафтопроводу в 
автоматичному режимі безпілотним літаючим 
апаратом.   
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Робота присвячена дослідженню актуальної науково-практичної задачі, яка полягає в аналізі існуючих 
способів і методів планування польоту безпілотних літальних апаратів (БПЛА) в автоматичному режимі з 
метою моніторингу та технологічного контролю цілісності магістральних нафтопроводів. Досліджено і 
проаналізовано методи й способи сучасних систем керування БПЛА. 
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Работа посвящена исследованию актуальной научно-практической задачи, которая заключается в 

анализе существующих способов и методов планирования  полета беспилотных летательных аппаратов 
(БПЛА) в автоматическом режиме с целью мониторинга и технологического контроля целостности маги-
стральных нефтепроводов. Исследованы и проанализированы методы и способы современных систем 
управления БПЛА. 
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The article is devoted to the research of the currently important, scientific and practical problem, that consists 

in analyzing the existing ways and methods of planning the unmanned aerial vehicles flights automatically, aiming at 
monitoring and technological control of the trunk pipelines consistency. The ways and methods of UAV modern control 
systems are researched and analyzed. 
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