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[X]
[X]
[]
[]
[X]
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[]
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- sinteza datelor din literatura de specialitate
cunoscută, privind poligoane de tragere,
structura și organizarea constructivă a
acestora, sistemele de armament de calibru
mic și caracteristicile acestora constructive,
de siguranță și de prformanță;
analiza
influenței
caracteristicilor
ședințelor de tragere asupra siguranței
tragerilor cu sisteme de armament de calibru
mic în poligoane;
- analiza caracteristicilor balistice ale
sistemelor de armament de calibru mic și
sinteza studiilor de specialitate pentru
detalierea riscurile generate de utilizarea
sistemelor de armament de calibru mic în
poligoanele de trageri;
- studiul modelelor matematice ce descriu
interacțiunile proiectil-obstacol și ricoșetul
generat de impactul proiectil-țintă;
- analiza modelelor și teoriilor de evaluare a
riscurilor la tragerile cu armamentul în
poligoane și descrierea unei soluții de analiză
multicriterială ce poate fi utilizată pentru
ierarhizarea variantelor constructive de
poligon privind gradul de protecție la riscuri
generate de tragerile cu sisteme de armament
de calibru mic;
- realizarea experimentărilor pentru
determinările de riscuri ce pot fi produse în
proximitatea sistemului de armament la
tragerile în poligoane, pe traiectorie și în
vecinătatea zonei de impactare a țintei, la
tragerile cu sisteme de armament de calibru
mic în poligoane;
- validarea prin determinări experimentale a
modelelor privind riscurile asociate
tragerilor cu sisteme de armament în
poligoane;
- dezvoltarea şi validarea programelor
MATLAB pentru simularea numerică a
traiectoriilor glonțului și a impactului glonțobstacol, la tragerile cu sistemele de
armament de calibru mic în poligoane,
respectiv pentru simularea numerică a
ricoșetului glonțului ulterior impactării
obstacolelor dispuse în poligoanele, la trageri
cu sisteme de armament de calibru mic și

certificarea
rezultatelor
obținute
experimental;
- optimizarea prin determinări numerice a
configurațiilor poligoanelor de tragere
considerând riscurile generate de impactul
proiectil-obstacol și de fenomenul de ricoșet;

CARACTERUL INOVATIV

produs nou
produs modernizat
tehnologie nouă

[X]
[X]
[]

serviciu nou
serviciu modernizat
altele

[]
[]
[]

Considerând studii teoretice și
rezultate
proprii
obținute
experimental, am realizat două
programe de determinare a
riscurilor asociate tragerilor cu
sisteme de armament în poligoane
(pentru impactul proiectil – țintă și
pentru fenomenul de ricoșet)
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cerere înregistrare brevet de invenţie
brevet de invenţie înregistrat (naţional, european, internaţional)
cerere înregistrare modele şi desene industriale protejate
modele şi desene industriale protejate înregistrate(naţional,
european, internaţional)
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APLICABILITATE
În domeniul de interes al MapN
- evaluarea de risc a poligoanelor de tragere aflate în înzestrarea
unităților militare
- realizarea analizelor de risc pentru configurații de poligoane de
tragere propuse a fi realizate
- detalierea modele teoretice de management aplicabile teoriei de risc
În alte domenii
Aplicații în domeniul impactului dintre medii - modelarea matematică a interacțiunilor dintre medii la impact și a
fenomenului de ricoșet rezultat
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