Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U103350
Відкрита
Дата реєстрації: 13-07-2020
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 25 - договір з фізичною особою. Замовником НДР (ДКР) виступає фізична особа, за
рахунок коштів якої виконується робота
КПКВК:
Напрям фінансування: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування
7704 - власні кошти, кошти підприємств, установ, організацій, фізичної особи на виконання ініціативних робіт
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 7
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2020

7

2. Замовник
Назва організації: Письменськов Павло Михайлович
Код ЄДРПОУ/ІПН: 3163011799
Адреса: Нижня, 77, с. Лизогубівка, Харківський р-н., Харківська обл., 62492, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 0504345450

3. Виконавець
Назва організації: Iнститут iмпульсних процесiв та технологiй
Код ЄДРПОУ/ІПН: 03534512
Підпорядкованість: Нацiональна академія наук України
Адреса: просп. Богоявленський 43а, м. Миколаїв, Миколаївський р-н., Миколаївська обл., 54018, Україна
Телефон: 380512224113
E-mail: iipt@iipt.com.ua
WWW: http://www.iipt.com.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Виконання робіт з діагностики вихідних характеристик високовольтного генератора імпульсних струмів, який є власністю
замовника та доставлений виконавцю замовником на його базу,на відповідність паспортним даним та виявлення
несправностей

Назва роботи (англ)
Performance of works on diagnostics of initial characteristics of the high-voltage generator of pulse currents, which is the
property of the Customer and delivered to the Contractor by the Customer on its base, on compliance with passport data and
detection of malfunctions

Мета роботи (укр)
Діагностика вихідних характеристик високовольтного генератора імпульсних струмів на відповідність паспортним даним
та виявлення несправностей

Мета роботи (англ)
Diagnostics of the output characteristics of the high-voltage pulse current generator for compliance with the passport data and
fault detection.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Освоєння нових технологій транспортування енергії,
впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Методи, теорії
Галузь застосування: Електротехніка

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Виконання робіт з діагностики вихідних характеристик
1

06.2020 07.2020

Остаточний звіт

високовольтного генератора імпульсних струмів, який є власністю
замовника та доставлений виконавцю замовником на його базу,на
відповідність паспортним даним та виявлення несправностей

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 45.53.34
Індекс УДК: 621.3.002.5:621.373.826, 621.314

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Вовченко Олександр Іванович (д. т. н., член-кор.)
Керівники роботи:
Богуславський Леонід Зіновійович (к. т. н., доц.)

Відповідальний за подання документів: Сахарна А.М. (Тел.: +38 (051) 258-71-38)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

