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Основні наукові результати 
Доведена можливість використання лінгвістичної інформації щодо зовнішніх знак не-

справності двигуна у експертній системі діагностування ТРДД. У сучасних експертних систе-
мах діагностування ГТД будь якого типу лінгвістична інформація не використовується. 

Ця обставина підкреслює  наукову новизну та значимість отриманого результату. 
Встановлено, що сукупне використання числової та лінгвістичної інформації у експерт-

тних системах надає можливість визначати технічний стан двигуна з більшою точністю, яке 
приведе до зменшення витрат коштів на технічне обслуговування двигунів. Такий підхід слід 
вважати новітнім, який може бути застосований в процесі створення практичної експертної си-
стеми діагностування ТРДД.  

Встановлено, що при використанні методики параметричного діагностування ТРДД на 
основі статистичних даних слід використовувати,  у різних комбінація, чотири метода обробки 
статистики. Сучасна параметрична діагностика передбачає аналіз статистичних даних тільки за 
одним методом. Запропонований підхід  не зустрічається в наукових працях та практичних  ме-
тодиках діагностування ГТД, тому слід вважати його новітнім, якій має велику значимість.      

За матеріалами науко-дослідної роботи захищена дисертація на здобуття наукового сту-
пеня кандидата технічних наук на тему: «Діагностування проточної частини авіаційних турбо-
реактивних двоконтурних двигунів». 

Практична цінність 
Результати науково - дослідної роботи, як теоретичного плану, так і практичні методики 

можуть використовуватись у галузі розробки та проектування авіаційних двигунів, інженерно-
авіаційних центрах експлуатантів цивільної авіації, науково-дослідних організаціях, навчальних 
закладах авіаційного спрямування, Державній авіаційній адміністрації України, на станціях з 
перекачки нафти та газу. Практично усі результати НДР мають інноваційну привабливість, так 
як вміщують сучасні підходи до процесів діагностування авіаційних двигунів. 

Теоретичні основи створення експертної системи діагностування авіадвигунів. Узгоджені 
з Державною авіаційною адміністрацією  України 8.12.2009р.  

Методика оцінки технічного стану проточної частини турбореактивного двоконтурного 
двигуна впроваджена на ДП завод 410 ЦА (Акт впровадження  від 1.12.2009р. ) 

Методичні вказівки з виконання курсової роботи на тему: “Система діагностування авіа-
ційних двигунів на основі лінгвістичної та чисельної інформації”, впроваджені у навчальний 
процес НАУ (Акт впровадження від 2.12.2009р.). 
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