Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U000114
Відкрита
Дата реєстрації: 08-01-2022
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 43 - власна ініціатива (якщо робота виконується з власної ініціативи за кошти виконавця
НДР або безкоштовно)
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.): 1.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2021

1.000

2. Замовник
Назва організації: Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Код ЄДРПОУ/ІПН: 05385631
Адреса: вул. Першотравнева, буд. 20, м. Кременчук, Кременчуцький р-н., Полтавська обл., 39600, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380536631019
Телефон: 380536758186
E-mail: office@kdu.edu.ua
WWW: http://www.kdu.edu.ua

3. Виконавець
Назва організації: Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Код ЄДРПОУ/ІПН: 05385631
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Першотравнева, буд. 20, м. Кременчук, Кременчуцький р-н., Полтавська обл., 39600, Україна
Телефон: 380536631019
Телефон: 380536758186
E-mail: office@kdu.edu.ua
WWW: http://www.kdu.edu.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Мобільний вимірювальний комплекс електричних параметрів режиму електричних машин для оцінювання характеру
вібрації

Назва роботи (англ)
Mobile measuring complex of electric parameters of the mode of electric machines for estimation of character of vibration

Мета роботи (укр)
Синтез замкненої системи регулювання напруги вольтододатного трансформатора з компенсацією втрат напруги від
струму навантаження

Мета роботи (англ)
Synthesis of a closed voltage control system of a volt-positive transformer with compensation of voltage losses from load current
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: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Методи, теорії
Галузь застосування: Електротехніка

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

10.2021

06.2022

Остаточний звіт

Мобільний вимірювальний комплекс електричних параметрів режиму
електричних машин для оцінювання характеру вібрації

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 44.29.29
Індекс УДК: 621.311

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Загірняк Михайло Васильович (д.т.н., професор)
Керівники роботи:
Бялобржеський Олексій Володимирович (к.т.н., доц.)

Відповідальний за подання документів: Булай Олена Олегівна (Тел.: +38 (067) 531-53-65)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

