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Основні наукові результати 
1. Розроблено: концепція, теорія, методи та методики діагностування аеродинамічного 

стану зовнішнього обводу ЛА у польоті, які дозволять підвищити безпеку польотів за рахунок 
своєчасного визначення місця, ступеня та моменту раптового пошкодження зовнішнього обво-
ду ЛА з метою своєчасного реагування на виникнення особливих ситуацій у польоті. 

2. Розроблено методики для проведення експериментальних досліджень: - комплексу-
вання інформаційно-вимірювальних датчиків: лінійних прискорень та кутових швидкостей або 
прискорень; - оптимізації місць розміщення інформаційно-вимірювальних датчиків; - зчитуван-
ня і виділення корисної інформації про стан зовнішнього обводу ЛА у польоті; - побудови «ба-
зи класів» інтелектуального класифікатора, які дали основу для створення інтелектуальних сис-
тем автоматичного діагностування (ІСАД), що забезпечує своєчасну реєстрацію зміни аероди-
намічного стану зовнішнього обводу ЛА у польоті. Досліджено теоретично і експериментально 
підтверджено можливості створення ІСАД зміни аеродинамічного стану зовнішнього обводу 
ЛА у польоті.  

Практична цінність 
Отримані результати впроваджені у конструкторському бюро ДП «ДержККБ «Луч», для 

розробки конкурентноспроможних зразків ЛА, авіаційних експлуатаційних підприємствах  
ДП КиАЗ «Авіант» і ДАХК «Артем» та використані при підготовці фахівців НАУ.  

У виробництво: 
- методи та методики діагностування аеродинамічного стану зовнішнього обводу ЛА у 

польоті використовуються у проектній документації при розробці нових зразків авіацій-
ної техніки ДП КиАЗ «Авіант»; 

- методики комплексування інформаційно-вимірювальних датчиків та методики зчиту-
вання і виділення корисної інформації про стан зовнішньої поверхні літальних апаратів 
використані при проведенні робіт зі створення виробів спеціального призначення на ДП 
«ДержККБ «Луч»; 

- методика синтезу класифікатора на основі радіально-базисної нейронної мережі, а також 
алгоритм його навчання використовуються у проектній документації зі створення виро-
бів спеціального призначення ДАХК «Артем».  
У навчальний процес: 

- при підготовці магістрів та спеціалістів за спеціальністю 8/7.092507 «Автоматика та ав-
томатизація на транспорті»; 

- при розробці лабораторних робіт з дисциплін «Комп’ютерно-інтегровані технології» та 
«Діагностика та контроль автоматичних систем на транспорті» спеціальності 7.092507 
“Автоматика та автоматизація на транспорті”. 
Отримано 1 патент (44846 Україна МПК G08G5/00 - завл.03.07.09 Опубл. 12.10.09, бюл. 

№ 19. - 4с.), та подано 1 заявку на патент. 
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