
«Розробка методології безеталонної дефектоскопії композиційних матеріалів авіаційної 
техніки» 

 
Основні наукові результати 
1. Розроблені математичні моделі процесу діагностування у вигляді лінійного випадково-

го поля, що дало підґрунтя до застосування методів теорії ймовірностей та математичної стати-
стики для обробки інформаційних сигналів та розробки вирішальних правил дефектоскопії. 

2. Розроблений та експериментально досліджений метод перетворення інформативних 
ознак на основі вейвлет-аналізу, що дало можливість враховувати не тільки спектральний склад 
інформаційних сигналів, але і його зміну в часі. 

3. Досліджені методи визначення оптимальної множини діагностичних ознак з викорис-
танням інформаційних та статистичних критеріїв. 

4. На основі досліджених методів розроблена «Методика перетворення, відбору та оцінки 
діагностичних ознак». 

5. Запропоновано та експеримнтально досліджено застосування непараметричних крите-
ріїв перевірки статистичної однорідності для розробки вирішальних правил безеталонної де-
фектоскопії композиційних матеріалів. Потужність цих критеріїв залежить від зміни законів 
розподілу діагностичних ознак, тому при розробці вірішального правила в кожному конкретно-
му випадку необхідно попередньо визначити найбільш потужний ритерій. 

6. Розроблені та досліджені вирішальні правила безеталонної дефектоскопії на основі гі-
стограмного аналізу. Ці правила дозволяють класифікувати вибіркові значення інформативних 
параметрів навіть у разі збігу характеристик положення і розсіювання їх законів розподілу.  

7. Розроблені та досліджені вирішальні правила контрлю на основі методів лінійного 
розділення досліджувани класів в просторі ознак.  

8. Запропоновано та експеримнтально досліджено метод побудови вирішальних правил 
дефектоскопії на основі апроксимації законів розподілу діагностичних ознак за допомогою 
згладжених дельта-функцій з використанням методу максимальної правдоподібності. 

9. Результати досліджень вирішальних правил покладені в основу «Методики побудови 
вирішальних правил безеталонної дефектоскопії». 

10. На основі проведених досліджень створена «Інформаційна технологія відбору діагно-
стичних ознак та побудови вирішальних правил безеталонної дефектоскопії виробів із компо-
зиційних матеріалів». 

Практична цінність 
Отримані у ході виконання НДР результати досліджень впроваджені у навчальний про-

цес Національного авіаційного університету, і використовуються у наступних дисциплінах: 
«Комп’ютеризовані інформаційно-діагностичні системи», «Основи контролю та технічної 
діагностики» «Проектування інформаційно-вимірювальних систем» у вигляді лекційного 
матеріалу та тематики курсового та дипломного проектування.  

Отримані у роботі наукові та практичні резульати можуть використовуватись при розро-
бці та удосконаленні методик неруйнівного контролю виробів авіаційної техніки, зокрема з 
композиційних матеріалів. Розроблені методики безеталонної дефектоскопії можуть бути за-
стосовані при проведенні робіт по оцінці залишкового ресурсу авіаційної техніки. 

Результати досліджень за проектом також будуть використані при підготовці 
спеціалістів, які вивчають методи і системи діагностики та розробляють сучасні засоби 
неруйнівного контролю; у навчальному процесі Національного авіаційного університету та 
подібних навчальних закладах при виконанні дипломних, магістерських та курсових проектів та 
робіт. 

Результати також можуть бути впровадженими після виконання НДР та ДКР у конкрет-
них замовників за їх рахунок. 
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