
Задачі системи інформаційно-діагностичної підтримки супроводу 
експлуатації та ремонту нових літаків вітчизняного виробництва на етапах 
їх вводу в експлуатацію, гарантійного і післягарантійного обслуговування 
 
1. Базовий модуль. Облік виробів АТ. (Еталонна інформація по основним 
виробам і агрегатам ПС). Структура борту. Ведення паспортних даних планера 
двигуна і ДСУ. Ведення паспортних даних агрегатів. Рух виробів в 
експлуатації. Еталонні ресурси і періодичність ТО компонентів.  
 
2. Ведення напрацювань і ресурсів основних виробів (планера, двигуна і 
ДСУ). Ведення напрацювань і ресурсів агрегатів (компонентів). Обґрунтування 
продовження ресурсів.  
 
3. Система управління використовуванням парку ПС. Складання 
оптимального розкладу польотів. Місячне, річне і довгострокове планування. 
Оперативне управління. Диспетчеризація польотів і виробничих процесів ТО. 
Економічне обґрунтування польотів. Формування тижневого плану польотів. 
Формування плану ТО. Формування диспетчерського графіку використання 
ПС. 
 
4. Забезпечення надійності основних і комплектуючих виробів. Облік і 
систематизація відмов і несправностей компонентів і конструкції ПС. Обробка 
результатів відмов компонентів в польоті, переданих по системі ACARS. 
Експлуатаційний моніторинг стану надійності ПС. Формування переліку 
мінімального обладнання (MEL). Супровід процесів відкладеного ТО з 
усунення відмов. Оцінка якості виконання важких форм технічного 
обслуговування і ремонту ПС. На основі статистики відмов визначення потреби 
в запасних частинах замість виробів, що відмовили. Формування Програми 
надійності та її супровід. Переведення виробів на обслуговування за станом з 
контролем рівня надійності. Супровід гарантійного обслуговування 
компонентів, рекламацій та взаємовідносин постачальник-експлуатант.  
 
5. Забезпечення запасами. Система управління запасами комплектуючих 
виробів і матеріалів. Контроль запасів і облік їх руху на складах і 
комплектовальнях. Формування оптимальних комплектів запасних частин і 
норм витрати в період гарантійного обслуговування. Оптимізація комплектації 
засобів ТО. Оптимізація обмінного фонду (незнижуваного об'єму) виробів і 
матеріалів. Автоматизація ведення рекламаційної роботи.  
 
6. Оптимізація системи ТОіР. Побудова системи інформаційно-логістичної 
підтримки процесів ТОіР. Планування і контроль виконання регламенту ТО. 
Формування поопераційних відомостей. Оптимізація регламенту ТО та 
програми ТОіР.  
 



7.Методичне забезпечення і документація. Ведення керівництв з технічної і 
льотної експлуатації основних виробів. Автоматизація ведення адаптивного 
регламенту ТО. Ведення бюлетенів і доробок. Автоматизовані звіти з 
результатами обробки інформації. Документ–основа для продовження ресурсів. 
Реєстри організацій з ремонту та ТО і організацій поставщиків виробів. Діючі 
сертифікати на ремонт, ТО та на виробництво. Інша нормативно-довідкова 
інформація. Ведення всієї документації в електронному інтерактивному 
вигляді. 
 
8. Діагностичне забезпечення. Оптимізація складу засобів неруйнівного 
контролю і діагностування. Контроль стану виробів з використанням  бортових 
вбудованих засобів контролю. Контроль стану на основі наземних та 
переносних засобів контролю. Оцінка достовірності контролю бортових систем 
діагностування. Розробка автоматизованої системи діагностування двигунів, 
контролю працездатності авіоніки та іншого обладнання. Метрологічний 
контроль та повірка засобів контролю. Переведення частини виробів на 
обслуговування за станом з контролем параметрів. 
 
9. Побудова системи підготовки кадрів. Формування програм і методик 
підготовки і сертифікації фахівців з обслуговування ПС. 
 
10. Забезпечення повноти, достовірності й цілісності інформації. Система 
вхідного і логічного контролю і верифікації інформації, що поступає в БД з 
різних підрозділів авіапідприємства. Забезпечення обміну з усіма внутрішніми і 
зовнішніми базами даних. Розподілене ведення в локальній мережі та об’єктно-
реляційна структура бази даних авіапідприємства.  
 
11. Телекомунікаційне та комп’ютерне забезпечення. Обґрунтування вимог 
до локальної комп’ютерної мережі авіакомпанії та засобів зв’язку між 
абонентами.  
 
12. Захист інформації від несанкціонованого доступу, вірусів та збоїв.  
Представлення доступу окремим користувачам до баз даних і задач системи. 
Персоніфікований контроль введення та редагування інформації. Створення 
копій для конвертації та збереження даних.   
 
13. Створення і обґрунтування сервісного центру ТОіР. Формування 
оптимальної структури мережі та задач сервісних центрів з ремонту та 
відновлення комплектуючих виробів.  
 
14. Фінансове управління. Узагальнення показників процесу експлуатації для 
планування та управління процесу ТОіР керівництвом. Розрахунок 
інтегральних показників експлуатації, прогнозування показників. Стиковка з 
системами управління авіапідприємствами вищого рівня. 


