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Лихолат А. Г. ПРОМИСЛОВИЙ СТЕНД ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ
ІМПУЛЬСНИХ БЛОКІВ ЖИВЛЕННЯ СВІТЛОДІОДНИХ
СВІТИЛЬНИКІВ В УМОВАХ ПІДПРИЄМСТВА. – Бакалаврська робота. –
Кременчук, 2019. - 91 с.
   Мета роботи – розробка стенду для випробування блоків живлення
світлодіодних світильників, розробка і впровадження системи контролю
параметрів і реєстрації результатів випробувань. Для повного розгляду цього
напряму в роботі зроблено огляд традиційних блоків живлення. Описуються
методи захисту блоків живлення від перевантаження та короткого замкнення,
вказані основні параметри що характеризують ефективність джерел живлення
для світлотехніки.
   У роботі розглянуті питання розробки елементів випробувальної станції,
визначено основні проектні рішення для побудови промислової станції
випробувань, а також описані основні функціональні можливості такої станції.
Експериментальні дослідження імпульсного блоку живлення вказують
на певні особливості та недоліки дослідного зразка, зроблено порівняльний
аналіз еталонного та дослідного блоків живлення.
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катодний захист, струми натікання, захисний потенціал, електричний дренаж,
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