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Об’єкт  комп’ютеризації  –  пілотажний  науково-дослідницький 

стенд.

Об’єкт розробки – desktop applications додаток для симуляції 

авіа засобу.

Метою  розробки  є  створення  десктопного  додатку  для 

проведення дослідів та створення в майбутньому більш складних 

наукових стендів.

У  дипломному  проекті  розроблено  desktop  applications  для 

симуляції авіа засобу. Розробку проведено на основі математичних 

і алгоритмічних працях д.н Гученко М.І. 

У  першому  розділі  пояснювальної  записки  представлені 

результати  аналізу  об’єкта  проектування,  проаналізовано 

автоматизовані  робочу  місця,  ергатичні  системи,  математичне, 

алгоритмічне, програмне та технічне забезпечення.

У  другому  розділі  відповідно  до  теми  дипломного  проекту 

виконано  постановку  задачі.  Постановлені  цілі,  наведено 

характеристику та опис комплексу вирішуваних задач. 

У  третьому  розділі  пояснювальної  записки  виконано 

проектування  та  розробку  математичного  програмного 

забезпечення. Побудовано модель динамічної системи та виконано 

підтримку цілісності даних. 

Четвертий розділ пояснювальної записки присвячено охороні 

праці.

Ключові  слова:   розробка  desktop  applications  для  симуляції 

авіазасобу,   створення  десктопного  додатку,   АРМ  для 

професійного  відбору  та  тренування  операторів  ергатичних 

систем.


