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РЕФЕРАТ 
 

Звіт про НДР: 757 с., 286 рис., 33 табл., 451 джерело, 4 додатка 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ, МАШИННИЙ КОМПЛЕКС, ТРАНСПОРТНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ГІБРИДНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ, ЕЛЕКТРИЧНИЙ 

ПРИВОД, МОДЕРНІЗАЦІЯ 

Предмет дослідження (розробки) – теоретичні підстави і практичні засади 

для розробки енергоефективного машинного комплексу та його силових 

елементів для технічного обслуговування, доставки вантажів, заправки паливом 

та боєкомплектом з використанням модульних конструкцій на базі тракторів 

вітчизняного виробництва. 

Об’єкт дослідження (розробки) – процеси створення нового 

енергоефективного машинного комплексу та модернізації транспортного парку 

Збройних Сил України (ЗСУ) та Національної Гвардії України (НГУ) з 

врахуванням потенціалу вітчизняного машинобудування та критичного імпорту 

агрегатів і вузлів. 

Мета – підвищення боєздатності Збройних Сил та Національної Гвардії 

України шляхом покращення енергоефективності транспортних засобів 

(машинного комплексу) за рахунок розробки і впровадження синергетичних 

силових установок та удосконалення систем технічного обслуговування та 

ремонту. 

Проблема, що вирішується – забезпечення боєздатності Повітряних Сил 

Збройних Сил України при обслуговуванні бойових літаків, створення зразків 

автомобільної техніки, яка має високі експлуатаційні властивості, високу 

енергоефективність та екологічність, покращені технічні характеристики вузлів 

і агрегатів, розробки енергоекономічної, високоефективної системи технічного 

обслуговування і ремонту, впровадження концепції нейромережевого та нейро-

нечіткого управління з реалізацією метода навчання нейронної мережі. 
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Результати дослідження вирішують проблеми в рамках пріоритетних 

напрямів розвитку науки України, які належать до сфери національної безпеки 

та оборони України, а саме підвищення боєздатності Збройних Сил та 

Національної Гвардії України шляхом впровадження нових енергоефективних 

транспортно-технологічних схем забезпечення боєздатності Повітряних Сил 

Збройних Сил України при обслуговуванні бойових літаків, створення зразків 

автомобільної техніки з врахуванням потенціалу вітчизняного 

машинобудування, яка має високі експлуатаційні властивості. Результати 

досліджень також мають подвійне призначення, вирішуючи аналогічну 

проблему покращення процесу наземного забезпечення польотів цивільної 

авіації, підвищення його енергоефективності та екологічності. 

Наукова новизна результатів, що планується одержати в ході виконання 

проекту полягає в тому, що: запропоновані комплексні моделі нових 

транспортно-технологічних схем доставки вантажів для технічного 

обслуговування літаків, заправки паливом та боєкомплектом з використанням 

модульних конструкцій на базі тракторів вітчизняного виробництва, перевага 

яких над наявними враховують новий підхід до забезпечення боєздатності за 

рахунок використання модульних конструкцій. Наукову новизну також складає 

вперше запропонована концепція побудови силової установки синергетичного 

транспортного засобу, яка на відміну від існуючих аналогів реалізована на основі 

нейромережевого управління з функцією навчання нейронної мережі. Також 

новизна включає отримання динамічної моделі моторно-трансмісійної 

установки, що на відміну від відомої моделі враховує вплив роботи в до та за 

резонансних зонах частот, удосконалення  методу структурного і 

параметричного синтезу моторно-трансмісійної установки в напряму 

забезпечення вібростійкості та підвищення ККД, вперше визначені раціональні 

параметри демпфера крутильних коливань трансмісії.  
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