ПРОПОЗИЦІЇ ІНСТИТУТУ ТЕХНІЧНИХ ПРОБЛЕМ МАГНЕТИЗМУ НАН УКРАЇНИ З ВІДКРИТТЯ НДР НА 2022 ТА НАСТУПНІ РОКИ
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льних досліроботи
джень, мета
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Відомча, фу01.2022 1.7.12. Еколо- Розробка та оптимізація за техніко- Рекомендації зі зменшення На 2026 рік – впровандаменталь12.2026 рр. гічні проблеми економічними показниками методів активного до безпечного для населення дження технології зменна «Розвив енергетиці.
екранування магнітного поля промислової ча- рівня магнітного поля про- шення магнітного поля у
стоти, що створюється у житлових приміщен- мислової частоти, що ство- приміщеннях одного житок методів Обсяг фінансування
Метою
роботи
нях вбудованими трансформаторними підста- рюється у приміщеннях жи- тлового будинку. З 2027
та
засобів
нормалізації у 2022 р. – є розробка на- нціями. Синтез систем активного екранування тлових будинків побутовими р. - щорічне впроваджен1400 тис. укових засад магнітного поля у житлових приміщеннях від електроприладами та вбудо- ня технології зменшення
магнітного
грн.
поля промизменшення до вбудованих трансформаторних підстанцій та ваними у житлові будинки магнітного поля у прибезпечного для дослідження їх ефективності з експеримента- трансформаторними підста- міщеннях 50 житлових
слової частоти у принаселення рів- льною перевіркою результату. Дослідження нціями, проекти відповідних будинків в містах Україня економічно магнітного поля систем електрообігріву жит- нормативних
документів ни.
міщеннях
лових приміщень та розробка методів його Міненерго та Мінрегіонбуду. Міненерго, Мінрегіонрожитлових
необтяжливими методами нормалізації до безпечного для населення рів- Рекомендації з проектування звитку,
Обленепрго
будинків,
ня.
Дослідження
магнітного
поля
побутових
промислових
зразків
систем
України;
Підрозділи
Міщо створюмагнітного поля промисло- електроприладів та розробка методів його но- активного екранування МП нінфраструктури у містах
ється вбудованими травої частоти, що рмалізації до безпечного для населення рівня. вбудованих трансформатор- України; Державний простворюється у Розробка економічно необтяжливих методів, них підстанцій, проект ТЗ на ектно-вишукувальний та
нсформатозасобів та рекомендацій зі зменшення до без- ДКР зі створення промисло- науково-дослідний інстирними підприміщеннях
житлових бу- печного для населення рівня магнітного поля вої серії систем активного тут Укренергомережпростанціями
та побутодинків вбудо- промислової частоти у приміщеннях житлових екранування. 5 наукових ста- ект», м. Харків; Установи
ваними транс- будинків та методичних рекомендацій з їх тей, дисертація доктора фі- та підприємства України,
вим електлософії.
які проектують та ексрообладформаторними практичного застосування.
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