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1нформащя до проекту (для подальшо'1 публшаци")
Секщя: Розвиток сучаснихлнформадшних. комушкашйних технолопй, робототехшки

Назва проекту: Розвиток метод!в обчисдювального 1нтелекту в задачах синтезу
характеристик вшповшальних елемент!в, шдвищення^ над1йност1 та ефективносп
шноващйшм техшки

Тип робота (наукова робота, пауково техшчпа экспериментальна) розробка (зайве
викреслити).

Оргашзапдя-виконавець:
Нацюнадьний техшчний ушверситет «Харк1вськийпол1техщчыий 1нститут»

АВТОРИ ПРОЕКТУ:

Кер1вник проекту (П.1.Б.):
ЛАРШ Олекайфлександрович
(основним мгсцем роботи кер!вника проекту мае бути оргашзацш, вщ яко: подаеться проект)
Науковий ступшь д.т.н. вчене звания доцент
Мюце основно! роботи:
Нац1ональний техн1чБ:ий университет «Харк1вський пол1техн!чний 1нститут»

Проект розглянуто и погоджено р!шенням науково! (вченог, науково-техшчно'Г) ради (назва
вищого навчального закладу/науково! установи) вхд « -2. V » О Э 2020 р., протокол

1нпп автори проекту
Потопальська Ксен1я €вген1'шна. Водка Олексш Олександрович. Авдеева Олена Петр1вна
Пропонован! терм!ни виконання проекту (до 36 м!сящв)
301.01.2021 по 31. 12.2023

Ор1ентовний обсяг ф!нансування проекту: 2400 тис. грн.

1. АНОТАЩЯ (до 5 рядыв)
Робота присвячена створенню новш тдходге заснованих на методах обчислювалъного
штелекту для прогнозування надшностг и оцтки строку службы в1дпов1дальних епементт
об'ект!в тновацшног техшки на основ! шовгршсного компьютерного модедювання.
Визначення ефектшних характеристик новых / композщтних матер1алгв, що
використовуються для створення елементгв таких конструкцш проводиться /з
застосуванням 1снуючш алгоритмов м'яких обчисленъ, а також супроводжуеться
створенням новых архгтектур методов та моделей машинного навчання та гхньог ттеграцгг
з обчислювалъними засовами комп'ютерного моделювання нелтшних та випадкових
мехашчних процессе, якг вгдбуваються в даних мехатчних системах.
2. ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛ1ДЖЕННЯ ТА Н АКТУАЛЬНЮТЬ (до 10 рядов)
Сучасний розвиток систем та методгв штучного гнтелекту ставить актуальным проблему
масштабування розроблених пгдход/в для виршення прикладных задач сучасног тновацшног
тженерИ. Застосування суто керованих даними тдходгв до машинного навчання мае
труднощ1, коли даних недостатньо I вони вгдргзняютъся невызначетстю. Так, у багатьох
шновацтних тженерних застосуваннях вгдповгдальш несучг та силовг елементи (у
спец1ал1зованих транспортних засовах, авгацшнш технщг, енергетичному обладнант)
працюютъ в умовах комплексу стохастичних динамгчнш втивщ р1зног природы та
демонструють суттеву нелштну поведгнку, що характеризуешься бгфуркацгями,
гистерезисом, кглъкома ргвнями в1дгуку (у просторах координат I параметргв, ргзних






