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Основні наукові результати 
Розроблено новий методологічний підхід до формування режимів ТО (періодичності та 

обсягу робіт) АТ на основі інтервального аналізу, який дозволяє проводити їх багатофакторну 
оптимізацію з невизначеністю інформації. Результати досліджень можуть бути впроваджені як 
при розробці нових виробів АТ, так й при їх експлуатації. В залежності від стадії життєвого ци-
клу виробів різна інформаційна забезпеченість програм технічного обслуговування потребує 
розв'язання задач в умовах неповної і невизначеної інформації, які вирішуються за допомоги 
розробленої методології. 

Розроблено та запропоновано новий метод «цифрової імітації», принциповою цінністю 
якого є можливість завдання множини характеристик елементів складних систем, що дозволяє 
вирішувати задачі збалансованості експлуатаційних властивостей виробів АТ й керувати про-
цесами забезпечення надійності. 

Розроблено новий, більш ефективний, метод діагностування технічного стану авіаційних 
ТРДД на основі комплексного використання методів мінімізація ризику, дискримінантного та 
нейромережевого аналізу, що забезпечує досить високу надійність класифікації технічного ста-
ну об’єктів експлуатації при виникненні множинних пошкоджень проточної частини двигуна й 
дозволяє ідентифікувати технічний стан ТРДД з глибиною до конструктивного вузла. 

Побудовано моделі процесів технічної експлуатації і на основі результатів моделювання 
отримано залежності показників ефективності від параметрів технічної експлуатації й встанов-
лено, що підвищення рівня експлуатаційного забезпечення дозволяє при високих значеннях 
безвідмовності елементів АТ передбачати можливості зменшення обсягів робіт з ТО при техні-
чній експлуатації ПС; істотний вплив на значення показника ефективності має безвідмовність 
елементів АТ; підвищення рівня підготовки авіаційного персоналу і поліпшення показників ре-
монтопридатності комплексу технічних засобів. 

Достовірність отриманих результатів забезпечується великим обсягом досліджених ма-
теріалів, аналітичними розрахунками та експериментальними дослідженнями і результатами, 
які отримані з використанням сучасних методик та програмного забезпечення. Достовірність 
ґрунтується на адекватності розрахункових результатів математичних моделей та результатів 
стендових випробувань. Зроблені висновки узгоджуються з сучасними уявленнями про заходи 
забезпечення льотної придатності АТ та новітніми методами діагностування технічного стану 
виробів. Актуальність та новизна науково-дослідної роботи підтверджуються захищеною дисе-
ртацією та актами впровадження. 

Практична цінність 
Результатами проведених досліджень є побудова та оптимізація моделей ТО виробів АТ, 

які беруть до уваги стан технічного забезпечення процесів ТО, оснащення організацій з ТО, 
змінювання характеристик об’єктів в процесі експлуатації, а також розробка рекомендацій по 
збереженню льотної придатності ПС та АД і попередженню відмов виробів АТ в польоті, інци-
дентів та авіаційних подій. 

Результати досліджень можуть бути впроваджені при формуванні програм ТО в умовах 
неповної і невизначеної експлуатаційної інформації. Розроблено блок-схему автоматизованої си-
стеми для реалізації запропонованої методології та керування процесами технічної експлуатації 
АТ. Розроблено та впроваджено в практику методику діагностування проточної частини авіацій-
ного турбореактивного двоконтурного двохвального двигуна (тип ПС-90, АІ-25, Д-30КП) з вико-
ристанням нейронних мереж при виникненні множинних пошкоджень проточної частини двигу-
нів, що дозволяє ідентифікувати технічний стан ТРДД з глибиною до конструктивного вузла. 
Практичне застосування результатів досліджень підтверджено актами впровадження.  
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