Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U000288
Відкрита
Дата реєстрації: 14-01-2022
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.): 249.600
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

249.600

2. Замовник
Назва організації: Філія "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту"
Акціонерного товариства "Українська залізниця"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 40081293
Адреса: вул. І. Федорова, буд. 39, м. Київ, 03038, Україна
Підпорядкованість: Кабінет Міністрів України
Телефон: 380444653810
Телефон: 380443096136

3. Виконавець
Назва організації: Український державний університет залізничного транспорту
Код ЄДРПОУ/ІПН: 01116472
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: майдан Фейєрбаха, буд. 7, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61050, Україна
Телефон: 380577301939
Телефон: 380577714683
WWW: http://kart.edu.ua/

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Послуги з проведення досліджень та розробки технічних вимог до обладнання інформаційно-обчислювального
комплексу (ІОК) для тягово-енергетичних вагонів-лабораторій (ТЕВЛ)

Назва роботи (англ)
Services for research and development of technical requirements for the equipment of information and computing complex
(IOC) for traction and energy laboratory cars (TEVL)

Мета роботи (укр)
Забезпечення ефективності роботи, якості обробки та відображення отриманих даних під час проведення тяговоенергетичних випробувань та дослідних поїздок за рахунок впровадження інформаційно-обчислювального комплексу
для тягово-енергетичних вагонів-лабораторій.

Мета роботи (англ)
Ensuring the efficiency of work, quality of processing and display of data obtained during traction and energy tests and research
trips through the introduction of information and computing system for traction and energy cars-laboratories.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Освоєння нових технологій транспортування енергії,
впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Отримання технічних вимог до обладнання ІОК ТЕВЛ, придбання у подальшому обладнання та
програмного забезпечення, переоснащення ТЕВЛ.
Галузь застосування: Сфера перевезень пасажирів та вантажів залізничним транспортом.

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Послуги з проведення досліджень та розробки технічних вимог до
1

12.2021

12.2022

Остаточний звіт

обладнання інформаційно-обчислювального комплексу (ІОК) для
тягово-енергетичних вагонів-лабораторій (ТЕВЛ)

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 73.29
Індекс УДК: 656.2, 656.2

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Панченко Сергій Володимирович (д. т. н., професор)
Керівники роботи:
Каграманян Артур Олександрович (к. т. н., доц.)

Відповідальний за подання документів: Захарченко Вячеслав Вікторович (Тел.: +38 (099) 738-91-19)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

