Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0119U102869
Відкрита
Дата реєстрації: 15-08-2019
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 52 - договір з вітчизняною організацією (органами місцевої ради, фондом, асоціацією,
концерном тощо)
КПКВК:
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7722 - кошти підприємств, установ, організацій України
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 114
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2019

114

2. Замовник
Назва організації: Інститут фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова НАН України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 05416952
Адреса: пр. Науки, 41, м. Київ, Київська обл., 03028, Україна
Підпорядкованість: Нацiональна академія наук України
Телефон: 380445254020
WWW: http://isp.kiev.ua

3. Виконавець
Назва організації: Інститут прикладної фізики НАН України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 05399225
Підпорядкованість: Нацiональна академія наук України
Адреса: вул. Петропавлівська, 58, м. Суми, Сумський р-н., Сумська обл., 40000, Україна
Телефон: 0542222794
E-mail: ipfmail@ipfcentr.sumy.ua
WWW: http://iap.sumy.org/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Виготовлення магнетронного пристрою випаровувача металів та механізму розбалансування його магнітного поля на базі
постійних магнітів

Назва роботи (англ)
Construction of a magnetron to evaporate the metals and of a mechanism to disbalance its magnet field on a basis of permanent
magnets

Мета роботи (укр)
Виготовити магнетронний пристрій для випаровування металів та механізму розбалансування його магнітного поля на
базі постійних магнітів

Мета роботи (англ)
To construct a magnetron to evaporate the metals and a mechanism to disbalance its magnet field on a basis of permanent
magnets
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх
оброблення і з'єднання, створення індустрії наноматеріалів та нанотехнологій
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Вироби технічні
Галузь застосування: 72.19 Дослідження і експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
1

07.2019

10.2019

Проміжний звіт

2

10.2019

12.2019

Остаточний звіт

Виготовлення магнетронного пристрою та механізму розбалансування
магнітного полю.
Установка магнетронного пристрою та механізму розбалансування
його магнітного поля на ВУП5 Інституту фізики напівпровідників НАН
України.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 81.33.33.15
Індекс УДК: 621.793.7

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Сторіжко Володимир Юхимович (д. ф.-м. н., акад.)
Керівники роботи:
Лопаткін Роман Юрійович (к. ф.-м. н., доц.)

Відповідальний за подання документів: Ворошило Олексій Іванович (Тел.: +38 (054) 222-46-08)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

