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Автоматизований інформаційно-діагностичний комплекс (АІДК) 

призначений для забезпечення обслуговування літальних апаратів (ЛА) та є 

практичною конкретизацією основних положень концепції розвитку 

системи експлуатаційного контролю технічного стану ЛА. 

Така система дозволить виявляти появу пошкоджень у силових 

елементах крила ЛА та максимально забезпечить можливість оперативного 

прийняття рішення про його виліт у черговий політ з наявним рівнем 

залишкової міцності крила. 

При цьому, крило і конструктивні елементи хвостового оперення ЛА 

передбачається діагностувати на наземних автоматизованих засобах 

контролю, використовуючи такі діагностичні параметри, як частоту 

власних коливань, їх амплітуду і форми [1]. До існуючих задач АІДК 

відносяться: 

 збір, отримання і обробка діагностичної інформації з відповідним 

оцінюванням параметрів технічного стану конструктивних елементів 

планера ЛА на усіх етапах його експлуатації; 

 контроль технічного стану функціонування конструктивних 

елементів планера ЛА із встановленням фактів виходу їх параметрів за 

індивідуальні допуски об’єкта контролю (поглиблений контроль 

працездатності – наявність експлуатаційних ушкоджень); 

 пошук відмов (виявлення появи експлуатаційних пошкоджень у 

силових елементах конструкції) ЛА та визначення норм виходу 

контрольованих параметрів за встановлені експлуатаційні і індивідуальні 

для конкретного об’єкта контролю; 

 оцінка тенденцій зміни показників поточного технічного стану 

консольно закріплених конструкцій планера ЛА для визначення обсягу та 

термінів профілактичних робіт (прогнозування); 

 формування баз даних (БД) про технічний стан парку 

експлуатованих ЛА; 

 контроль дотримання правил експлуатації ЛА льотним та 

інженерно-технічним складом. 
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У доповіді обґрунтовано, що для вирішення вище перелічених задач, 

одним із шляхів, може бути додаткове введення до складу АІВК 

наступного обладнання: 

 діагностичного (для збудження коливань конструкції ЛА з власною 

частотою); 

 контрольно-перевірочного (на приклад, електронно-обчислювальна 

машина або бортовий пристрій реєстрації діагностичних параметрів, 

пристрій обробки інформації, апаратура, що записує і тощо). 

Відмічено, що за допомогою введенного обладнання запропонований 

АІВК дозволить: 

 автоматизувати ведення обліково-звітної документації про 

результати контролю та роботи з технічного обслуговування (ТО) ЛА; 

 автоматизувати процеси формування і використання БД про 

методики пошуку та усунення відмов на ЛА; 

 інформаційну підтримку прийняття рішень за результатами 

контролю та прогнозування технічного стану ЛА; 

 планування і облік робіт з ТО ЛА; 

 вдосконалення системи експлуатації ЛА, процесів навчання і 

перепідготовки інженерно-технічного складу експлуатуючої організації; 

 інформаційний обмін з іншими системами інтегрованої логістичної 

підтримки технічної експлуатації ЛА за допомогою мережевих засобів і 

знімних накопичувачів інформації. 

Таким чином, при вирішенні питань щодо пошуку пошкоджень ЛА та 

визначення залишкової міцності конструкції за наявності пошкоджень, 

запропонований АІВК дозволить оперативно, та, з мінімальною 

трудомісткістю, отримати достовірну інформацію про технічний стан 

пошкодженої конструкції ЛА – про її залишкову міцність, що вирішить 

практичне питання – виконання локального ремонту конструкції ЛА (або 

відновлення його аеродинаміки). 
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