
Інноваційна пропозиція 
з метою залучення інвесторів та покупців 

 

 

1. Назва новації 
 

Система інтелектуальної підтримки прийняття рішень з проблем 
вибухобезпеки 

 

2. Інтелектуальна власність 
Оберіть відповідну позицію, поставив позначку  «+». Допишіть відповідну інформацію.  
 

 Новація запатентована  В яких країнах:  
    

 Подана заява на патент В яких країнах:  
    

 Є ліцензійна угода/ексклюзивне право.  
   

 Інше (Що саме) _________________________________________________________ 
 

3. Вид новації  
Оберіть шляхом заміни значку «-» на «+»   

 

- Виріб  + Результат науково-дослідних робіт 

- Технологія  - Інше (оговорюється окремо) 
 

4. Сфери застосування новації 
Оберіть одну або декілька сфер застосування новації шляхом зміни значку «-» на «+».  
 

- Автомобілі, транспорт і логістика 
+ Агропромисловий комплекс та харчові технології 

- Аеро- і космічні технології 

- Біохімічні технології 

- Будівництво 

+ ВПК та безпека 
+ Енергетика та енергозбереження 

- IT-технології, ІКТ промисловості і послуг 

- Легка промисловість 

- Морська індустрія та послуги 

- Навколишнє середовище 

- Нано- та мiкротехнології 

- Нові матеріали 

- Охорона здоров'я 

- Творчі індустрії 

- Туризм і культурна спадщина 

- Інше. (Нижче вкажіть сферу застосування:)  
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5. Новизна 
 

Чим новація у цифрах або якісно перевершує те, що вже існує та використовується? (Відповідь 

повинна бути стислою та чіткою - до трьох основних аргументів на підтвердження 

перспективності застосування новації на внутрішньому та/або зовнішньому ринках) 

 

Актуальність обраної тематики проекту   обумовлена відсутністю достатньо простих і в той 
же час надійних інтелектуальних систем прийняття рішень з питань вибухозахисту і 
вибухобезпеки. Переважна більшість   сучасних практичних розробок з вибухобезпеки та 
вибухозахисту майже зовсім не враховує досягнення сучасної математичної теорії горіння й 
вибуху. За останні десятиріччя ця теорія надзвичайно розвинулася   і може бути використана 
для   практичних інженерних розрахунків.  

Ідея проекту полягає в подальшій розробці і застосуванні в системі інтелектуальної 
підтримки прийняття рішень з проблем  вибухобезпеки таких важливих фізико-математичних 
теорій як:  

1) теорія нестійкості, структури та границь детонаційних хвиль; 
2) теорія внутрішньої нестійкості та автотурбулізації полум’я; 
3) теорія переходу повільного горіння в розвинуту дефлаграцію і детонацію; 
4) акустична ( лінійна та квазілінійна )   теорія вібраційного горіння; 
5) теорія точкового вибуху і вибуху в скінченому обсязі. 
У випадках, коли математичний аналіз проблеми занадто складний, для побудови системи 

інтелектуальної підтримки прийняття рішень з проблем  вибухобезпеки застосовується апарат 
теорії нечітких множин і пов’язаної з нею теорії можливостей, що дає змогу формалізувати й 
систематизувати чисельні фізико-хімічні гіпотези, результати приблизних математичних 
розрахунків в конкретних випадках і різноманітні експериментальні дані. Результатом виконання 
проекту можуть стати практичні рекомендації щодо проектування вибухоздатних об’єктів і 
додатнього захисту вже існуючих об’єктів. Природа вибухоздатних об’єктів (підприємства, 
двигуни, транспортні системи ) не має принципового значення. 

Розробка немає аналогів в Україні. В контексті застосування в системі інтелектуальної 
підтримки прийняття рішень з проблем  вибухобезпеки сучасної математичної теорії горіння й 
вибуху й універсальності системи проект не має аналогів. Поставлена мета дослідження 
полягає, по суті, у створенні системи інтелектуальної підтримки прийняття рішень з проблем  
вибухобезпеки та вибухозахисту на нових принципах (системи інтелектуальної підтримки 
прийняття рішень з проблем  вибухобезпеки та вибухозахисту нового покоління).  

Матеріали для інвестора: розрахункові формули, рекомендації, алгоритми, програмний 

продукт.  

 
6. Стадія розвитку новації 
На якій стадії розробки знаходиться новація? Оберіть шляхом заміни значку «-» на «+»  
 

+ Концепція, її доказ 

- Прототип, який пройшов тестування та доступний для демонстрації 

- Відпрацьована технологія для дрібносерійного виробництва 

- Технологія готова до промислового впровадження 

- Комерціалізована 

 
7. Форма представлення новації на Форумі 
Оберіть одну або декілька форм шляхом заміни значку «-» на «+»)   
 

- Демонстраційна модель 

+ Мультімедійна презентація 

- Доповідь 
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8. Інформація про відповідального, який подає новацію 
 

Заклад 

назва  Одеська національна академія харчових технологій (ОНАХТ) 

адреса  65035 Україна, м. Одеса, вул. Канатна, 112, ОНАХТ, НДІ, ВНТЗтаМ 

web-сайт www.onaft.edu.ua 

Особа відповідальна за взаємодію  

посада Начальник Відділу нормативно-технічного забезпечення та метрології 

ПІБ Данилова О.І. 

тел. міськ (048) – 712-41-30; +3 (048) 712-40-11 

факс +38 (048) 724-28-75 

e-mail nauka@onaft.edu.ua  

Автор Волков  В.Е. 
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