
РЕФЕРАТ 

Магістерська дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, висновку 

та двох додатків, містить 14 рисунків, 29 таблиць та 15 джерел. Повний обсяг 

магістерської дисертації складає 99 сторінок, з яких додатки – 8 сторінок. 

До магістерської дипломної роботи Новосьол Катерини Ігорівни на тему: 

«Математичне та програмне забезпечення для формулювання авіаційної 

метеодовідки». 

Актуальність теми. 

Мета дослідження. Метою магістерської дисертації є дослідження 

функціонування аеропортів за складних метеорологічних умов, розробка 

показників функціонування аеропортів при цих умовах, розробка методики їх 

аналітичного і статистичного моделювання та  розробка прикладного програмного 

забезпечення для формування коду довідки, який можна використати для передачі 

у повідомленні закритого вигляду. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити комплекс наступних 

взаємопов’язаних завдань: 

- проаналізувати існуючі показники метеорологічних умов, котрі 

впливають на функціонування аеропортів за складних метеорологічних умов; 

- проаналізувати методи формування метеодовідок та їх залежність від 

погодних параметрів; 

- дослідити вплив метеорологічних умов (а саме кліматичних 

характеристик) на політ літака; 

- дослідити динамічні процеси розвитку кліматичних характеристик з 

урахуванням метеорологічних умов; 

- розробити методику аналітичного та статистичного моделювання 

показників; 

- спроектувати та розробити програмне забезпечення для формування 

довідки із застосуванням запропонованої методики. 



Об’єктом дослідження є прикладне програмне забезпечення для для 

формування коду довідки, який можна використати для передачі у повідомленні 

закритого вигляду. 

Предметом дослідження є засоби автоматизації формування кодів 

метеорологіної довідки з урахуванням впливу кліматичних характеристик на політ 

повітряних суден у складних метеорологічних умовах. 

Методами дослідження є загальнонаукові принципи проведення досліджень.  

В дослідженні використано методи: 

- наукового аналізу та синтезу для виявлення проблемних аспектів 

систем моделювання;  

- методи теорії ймовірності; 

- метод статистичного моделювання. 

Наукова новизна. Вперше сформовано метеодовідку, яка відрізняється від 

існуючих новою методикою виведення горизонтальної дальності видимості, що 

дозволяє підвищити точність прогнозування польоту. 

Практичне значення отриманих результатів. Результатом роботи є 

прикладний програмний застосунок для оцінювання метеорологічних 

характеристик аеродрому та формулювання авіаційної метеодовідки. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  

Дисертаційна робота магістра виконувалась у Національному технічному 

університеті України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського" 

згідно з планом науково-дослідницьких робіт кафедри а автоматизованих систем 

обробки інформації та управління.  

Публікації. Наукові положення дисертації були опубліковані на V 

всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених та студентів 

«Інформаційні системи та технології управління»(ІСТУ-2020) . 
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