
1нформашя до проекту (для подал ьш<н пубшкацн)
Секщя: Нов! технолопУ розвитку: транспортноУ системи, у тому числ! розумний, зелений та
1нтегрований транспорт; ракетно-косм1чноУ гапузк ав!а- \ суднобудування; озброення та
вшськово'У техшки; досшдження з найбшьш важливих проблем ядерно!" ф!зики, радюф!зики
та астроном!!'
Назва проекту: Обгрунтування високоефективних проектниж р!шень елемент!в об'скт!в
вшськовоГ техшки в умовах контакту ; пластичного дефопмування матср1ал1в

(не бшьше 1 5-ти сл!в)
Тип роботи - наукова робота

Оргашзащя-виконавець: Нацюнальний техн!чний ун1верситет «Харювський пол1техшчний
{нститут» М1н1стерства осв!ти 1 науки ...Украши

(повна назва)
АВТОРИ ПРОЕКТУ:
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(основним мюцем роботи кер!вника проекту мае бути оргашзащя, вщ яко! подаеться проект)
Науковий ступень доктор техшчних наук вчене звания без звания
Мюце основно'Г роботи Нац1рнальний техтчний ун!верситет «Харк1вський пол1техн!чний 1н-
ститут» М1Н1стерства осв!ти 1 науки УкраУни

Проект розглянуто и погоджено рппенням науковоТ (вченоТ, науково-техн1чно'0 ради (назва
вищого навчального закладу/науковоУ установи) вщ «^^_» О 3 ___ 2020 р., протокол
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1нш1 автори проекту: Постельник Ганна Олсксандр1вна, Шнчук Натал1я Володимир1вна.
Саверська Мар1я Сергпвна. Куценко Серг1й Володимирович. Клочков 1лля евген!Йович,
Мейлехов Андр1й Олександрович, Жадько Мар1я Олександршыа
Пропонован! термши виконання проекту (до 36 м!сящв)
301.01.2021 по 31. 12.2023
Ор1еытов!шй обсяг фшансування проекту: 4225.0 тис, грн.

1. АНОТАЦ1Я
Для лщвищення тактико-техн!чних 1 техшчних характеристик об'ект!в вшськово'1 технжи
обгрунтовуються нов! техн1чн1 р1шення, матер!али 1 технологи на основ! досшдження
напружеио-деформованою стану Ух елемегтв в умовах контакту 1 пластичного
деформування матер1ал1в. Розробляються нов! вар!ац1ЙН1 формулювання, що враховують
структурн! та ф1зичн1 нел1н1иност1. а також оперують 1з параметричними моделями.

2. ПРОБЛЕМАТИКА ДОСШДЖЕННЯ ТА П АКТУАЛЬН1СТЬ
Проблема, що вир1шуеться. полягае у необхшюст! синтезу нових техшчних р!шень для еле-
мснт1в об'ект1в в1йськовоУ техн1ки, а з щею метою - розробки та реал1защУ наукових засад,
удосконалених математичних та чисельних моделей для досшдження напружено-
деформованого стану тт 1з сучасних матер1ал!в в умовах контактно! взаемодЙ та пружно-
пластичного деформування, Вщповщно, створюються суттево вищ! можливост! в обгрунту-
ванн! бшьш досконалих техн!чних р!шень елеменпв об'ект!в в]йськово'1 техники 13 тактнко-
техтчними та техн!чними характеристиками на св!товому р1вн! шляхом зд1йснення запропо-
нованих у проект! досл!джень. У сукупносп це становить актуальну I важливу науково-
прикладну проблему, яка сформована до вир1шення у проект!.

3. МЕТА ТА ОСНОВН1 ЗАВДАННЯ




