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                                                         Реферат

    Магістерська атестаційна робота ЛЕОНТЬЄВОЇ Лідії Сергіївни на
одержання ступеня магістра за освітньою програмою «Обладнання та
технології пластичного формування конструкцій машинобудування» на тему
«Розрахунок протимінної стійкості спеціалізованих броньованих автомобілів
КрАЗ «Shrek» та КрАЗ «Fiona» при динамічному вибуховому навантаженні»
виконана на кафедрі «Технологія машинобудування» Кременчуцького
національного університету імені Михайла Остроградського, м. Кременчук,
2018 рік.
   Робота складається з вступної частини, п’яти основних частин, розділу
охорони праці, висновків та переліку літературних джерел. Робота містить
_136_сторінок машинописного тексту, _99__рисунків, _21__таблицю,
__30_літературних джерел.
   Метою роботи є теоретична (розрахункова) оцінка стійкості
конструкції броньованого корпусу спеціальних броньованих автомобілів
КрАЗ «Shrek» та КрАЗ «Fiona» до вибухового навантаження, викликаного
підривом вибухової речовини фугасної дії, та виявлення слабких сторін
конструкції.
   Завдання дослідження – вивчення термомеханічних режимів динамічного 
вибухового навантаження конструкцій кузова автомобілів КрАЗ «Shrek» та 
КрАЗ «Fiona»; розробка математичної моделі імпульсного навантаження 
матеріалів ударною хвилею, утвореною внаслідок детонації заряду вибухової 



речовини; розробка математичного апарату розрахунку параметрів ударної 
хвилі; створення аналітичних залежностей взаємодії ударної хвилі із 
навантажуваною поверхнею.
   В роботі були використані як теоретичні так і емпіричні методи
дослідження параметрів формозміни матеріалу кузова під дією вибухового
навантаження для з’ясування механізмів руйнування кузова та встановлення
відповідності заявленої протимінної стійкості автомобілів угоді зі 
стандартизації   NATO STANAG 4569.

  Ключові слова:  міцність, кузов, вибух, протимінний захист, метод скінченних
елементів, AUTODYN

                                                       ABSTRACT
   
    Master's degree work LEONTIEVA Lidiia Serhiivna for obtaining a
Master's Degree in the educational program «Equipment and technologies of
plastic forming of machine building constructions» was performed on the topic
«Estimation of mitigation stability of specialized armored cars KrAZ «Shrek» and
KrAZ «Fiona» at dynamic explosive loading» at the Department of Mechanical
engineering technology Kremenchuk Mykhailo Ostrogradskyi National University,
Kremenchuk , 2018 year.
The work consists of an introductory part, three major parts, a conclusion
and a list of literary sources. The work contains _136__ pages of typewritten text,
_99__ drawings, _21_ tables, _30__ literary sources.
The purpose of the work is theoretical estimation of the armored bodies of
KrAZ "Shrek" and KrAZ "Fiona" MPV’s stability to the explosive load caused by
the explosive blasts and the identification of the design weaknesses. The task of the
work is to study the thermomechanical modes of dynamic explosive loading of the
KrAZ "Shrek" and KrAZ "Fiona" bodies structures; the development of the
mathematical models of materials impulse loading by a shock wave formed as a
result of an explosive charge detonation; development of the mathematical
apparatus for shock wave parameters calculating; creation of the analytical
dependences of the shock wave – loaded surface interaction.
In this work, both theoretical and empirical methods of research of the
parameters of body shape modification under the action of an explosive load were
used to find out the mechanisms of body destruction and for establishing the
conformity of the declared anti-mine stability of vehicles to the NATO
STANAG 4569 standardization agreement.

Keywords: strength, body, explosion, anti-mine protection, finite element
method, AUTODYN.


