
«Створення методології проектування робастних систем управління аерокосмічними  
рухомими об’єктами» 

 
Основні наукові результати 
Розроблено комплекс методів синтезу робастних систем управління польотом різних ти-

пів ЛА, заснованих на параметричній, структурно-параметричній та структурній робастній оп-
тимізації. Створено методологічне та математичне забезпечення структурно-параметричного 
синтезу робастних систем управління конкретних об’єктів, а саме: БПЛА із обмеженою кількіс-
тю навігаційних приладів, малого пілотованого ЛА, аеростату. 

Створено науково-обгрунтовану методику та математичне забезпечення процесу пере-
творення техніко-економічних та експлуатаційних вимог до систем управління у математично-
формалізовану задачу; розроблено алгоритми і програми структурно-параметричної оптимізації 
робастних системи управління рухом, у тому числі при багатомодельній постановці задачі; роз-
роблено процедуру аналізу динаміки замкнутої системи на відповідність результатів синтезу 
вимогам до проектованої системи; створено алгоритм моделювання динаміки замкнутої систе-
ми з урахуванням її нелінійностей та цифрової реалізації законів управління; розроблено про-
цедуру “зворотного зв’язку” для корекції вихідної інформації у випадках розбіжності результа-
тів синтезу з вимогами до системи. Розроблено методи та алгоритм ідентифікації динамічних 
характеристик малого пасажирського літака в умовах інтенсивних завад та зміщень датчиків, 
який базується на новому підході, що поєднує методи калмановської фільтрації та стохастичної 
апроксимації. Створено обчислювальні процедури μ - синтезу робастної системи управління 
малим пілотованим літаком. 

Практична цінність 
Практична цінність отриманих результатів полягає в можливості розв’язання широкого кола 

практичних задач запропонованими методами синтезу робастних систем управління. Використання 
таких систем запобігає зниженню конкурентоспроможності вітчизняних систем управління рухо-
мими об’єктами та ускладненню льотної та технічної експлуатації перспективних літаків. 
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