Частина I
Електропостачання та електроспоживання
1. Силова електроніка
1.1. Принцип дії тиристора
1.2. Основні методи аналізу процесів в силових перетворювачах електроенергії
1.3. Системи управління силовими перетворювачами з фазовим управлінням
1.4. Тиристорні випрямлячі
1.5. Комутація струмів в випрямлячах
1.6. Енергетичні характеристики випрямляча
1.7. Імпульсний регулятор з послідовним ключем
1.8. Регулятори напруги змінного струму
1.9. Інвертори струму
1.10. Коректори коефіцієнта потужності та активні силові фільтри
2. Електричні машини, апарати і пристрої
2.1. Наведіть принципи роботи та будову машин постійного струму
2.2. Наведіть схеми комутації машин постійного струму
2.3. Охарактеризуйте причини виникнення і особливості втрат в електричних машинах, поняття ККД
2.4. Поясніть принцип дії трансформатора.
2.5. Наведіть схему заміщення трансформатора і вкажіть її параметри.
2.6. Надайте характеристику поняттю «несиметричне навантаження трансформаторів».
2.7. Перехідні процеси в трансформаторах
2.8. Наведіть основи теорії асинхронних машин.
2.9. Надайте характеристику обертаючих моментів і механічні характеристики асинхронної машини.
2.10. Як здійснюється пуск трифазних асинхронних двигунів і регулювання
їх частоти обертання.
2.11. Охарактеризуйте роботу синхронних генераторів при симетричному
навантаженні.
2.12. Охарактеризуйте паралельну роботу синхронних машин.
2.13. Наведіть та охарактеризуйте перехідні процеси синхронних машин.
2.14. Охарактеризуйте асинхронні режими і самозбудження синхронних
машин.
2.15. Наведіть принципи використання синхронних двигунів як компенсаторів.
2.16 Охарактеризуйте несиметричні режими роботи синхронних генераторів.
2.17 Проаналізуйте схему системи збудження синхронних машин.
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2.18. Наведіть основні різновидності електричних апаратів.
2.19. Поясніть захисну характеристику запобіжників та методи її розрахунку
2.20. Побудуйте вольт-амперну характеристику електричної дуги.
2.21. Чим визначається відновлювальна міцність міжконтактного проміжку
апаратів?
2.22. У чому полягає сутність магнітного дуття і поясніть конструкцію дугогасильної камери?
2.23. Чим визначається допустима температура основних елементів електричних апаратів?
2.24. Поясніть процеси розвитку та гасіння електричної дуги у вакуумних
високовольтних вимикачах.
2.25. Охарактеризуйте особливості конструкції і принципу дії маломасляних високовольтних вимикачів.
2.26. Охарактеризуйте особливості конструкції і принципу дії елегазових
високовольтних вимикачів.
2.27. У чому полягає призначення струмообмежувальних реакторів?
2.28. Надайте характеристику та сферу застосування розрядників та відділювачів.
3. Електричні станції, підстанції, мережі і системи
3.1. Охарактеризуйте електричні станції, електричні мережі, споживачі електричної енергії як елементи електроенергетичної системи
3.2. Наведіть ієрархію електроенергетичної системи.
3.3. Наведіть принципи роботи сучасних автоматизованих систем диспетчерського управління.
3.4. Охарактеризуйте участь електростанцій в покритті графіків навантажень.
3.5. Надайте класифікацію електричних мереж.
3.6. Наведіть відомості про умови роботи та конструктивне виконання ліній
електричних мереж.
3.7. Проаналізуйте режими заземлення нейтралей в мережах різної напруги.
3.8. Охарактеризуйте елементи електричної мережі, їх характеристики і параметри схем заміщення.
3.9. Поясніть принципи автоматичного повторного включення.
3.10. Як розраховуються струми короткого замикання і проводиться вибір
параметрів електричних апаратів захисту?
3.11. Наведіть вплив і методи захисту від блукаючих струмів і корозії підземних споруд.
3.12. Охарактеризуйте забезпечення безпеки обслуговуючого персоналу,
блокування в електроустановках
3.13. Охарактеризуйте системи вимірювань, сигналізації та управління,
джерела оперативного струму на електростанціях та підстанціях.
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3.14. Охарактеризуйте технічні засоби регулювання напруги.
3.15. Як проводиться облік електроенергії в електричних системах і аналіз
похибок при вимірюванні величин споживаної електроенергії?
3.16. Охарактеризуйте призначення електропостачання власних потреб
електростанцій та підстанцій, роль та вплив на надійність роботи.
3.17. Охарактеризуйте особливості експлуатації автотрансформаторів.
3.18. Опишіть технологію виробництва електроенергії на теплоелектроцентралях: принциповий цикл, схема, основне і допоміжне обладнання.
3.19. Опишіть технологію виробництва електроенергії на атомних електростанціях: принциповий цикл, схема, основне і допоміжне обладнання.
4. Електропостачання та електрозбереження
4.1. Як класифікуються споживачі електроенергії по надійності електропостачання ?
4.2. Перерахуйте основні структурні частини системи електропостачання
підприємства.
4.3. Охарактеризуйте основні вимоги, принципи і схеми побудови систем
електропостачання
4.4. У чому полягають основні особливості радіальних схем електричних
мереж систем електропостачання на відміну від магістральних?
4.5. Обґрунтуйте застосування схем низьковольтних розподільчих мереж
електропостачання.
4.6. Назвіть основні числові характеристики графіків електричних навантажень.
4.7. Поясніть поняття розрахункового навантаження.
4.8. Назвіть основні методи визначення розрахункового навантаження промислового підприємства.
4.9. Особливості розрахунку електричних навантажень житлових і громадських будівель.
4.10. Особливості розрахунку трифазних мереж при живленні однофазних
навантажень.
4.11. Наведіть етапи оцінки числа і потужності підстанцій, вибору місця їх
установки
4.12. Обґрунтуйте етапи розрахунку елементів електроенергетичних систем, вибору перерізу провідників і визначення схеми мережі.
4.14. Охарактеризуйте основи техніко-економічних розрахунків електричних мереж
4.17. Проаналізуйте поняття «реактивна потужність», фізичний зміст та переваги її компенсації
4.18. Перерахуйте джерела реактивної енергії і дайте їх порівняльну характеристику.
4.19. Назвіть технічні засоби регулювання напруги в системах електропостачання.
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5. Автоматичне керування та релейний захист
електроенергетичних систем
5.1. Поясніть задачі керування енергетичною системою та її елементами.
5.2. Надайте основні положення теорії інформації та принципи побудови
інформаційно-керуючих систем, у тому числі в електроенергетиці.
5.3. Поясніть побудову, структуру та інформаційне забезпечення мікропроцесорних систем в електроенергетиці.
5.4. Яким чином виконується, реалізується, імплементується автоматичне
регулювання напруги та реактивної потужності.
5.5. Надайте характеристику автоматичним регуляторам збудження синхронних генераторів.
5.6. Яким чином виконується, реалізується автоматичне регулювання коефіцієнтів трансформації, трансформаторів та автотрансформаторів.
5.7. Яким чином виконується, реалізується автоматичне регулювання частоти та активної потужності й алгоритми їх реалізації
5.8. Опишіть функції, властивості та принципи дії, засоби реалізації релейного захисту об’єктів електроенергетичних систем.
5.9. Проаналізуйте методи та засоби захисту електричних мереж.
5.10. Надайте характеристику захисту синхронних генераторів, двигунів.
5.11. Надайте характеристику захисту трансформаторів.
5.12. Надайте характеристику захисту шин електростанцій та підстанцій.
5.13. Надайте характеристику захисту ліній електропередач
5.14. Охарактеризуйте первинні вимірювальні перетворювачі для пристроїв
захисту та особливості їх режимів.
5.15. Чим визначається функційна надійність пристроїв захисту та автоматики
6. Перехідні процеси в електроенергетиці
6.1. Охарактеризуйте склад та режими електричних систем.
6.2. Наведіть причини виникнення перехідних режимів.
6.3. Наведіть види перехідних процесів.
6.4. Чим відрізняються усталені та перехідні режими?
6.5. Наведіть види режимів роботи електроенергетичних систем.
6.6. Дайте характеристику поняття «стійкість режиму».
6.7. Як виникають електромагнітні перехідні процеси?
6.8. Що називають коротким замиканням?
6.9. Дайте характеристику поняттю «статична стійкість системи»
6.10. Дайте визначення різним видам короткого замикання.
6.12. Дайте характеристику поняттю «динамічна стійкість системи».
6.14. Проаналізуйте зміну струму в обмотці статора синхронного генератора при короткому замиканні?
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6.15. Як змінюється навантаження синхронного генератора при короткому
замиканні?
6.16. Чим відрізняються перехідний і надперехідний опір синхронного генератора?
6.17. Поясніть графіки перехідних процесів синхронного генератора при
раптовому короткому замиканні без демпферних обмоток.
6.18. Режим нормальної напруги синхронного генератора при короткому
замиканні.
6.19. Побудуйте схеми заміщення елементів енергетичної системи
6.20. Наведіть основні допущення при розрахунку струмів короткого замикання.
6.21. У чому полягає перетворення схем заміщення енергосистеми, приведення параметрів схеми заміщення до однієї ступені напруги?
6.22. Чим визначається періодична і аперіодична складова струмів короткого замикання.
6.23. Дайте характеристику ударному струму короткого замикання.
6.24. Дайте характеристику трифазному короткому замиканню в розгалужених лініях.
6.25. Поясніть сутність коротких замикань поблизу генератора.
6.26. Побудуйте характеристику потужності синхронного генератора.
6.27. Наведіть розрахунок запасу статичної стійкості.
6.28. Наведіть методи аналізу динамічної стійкості.
7. Методи дослідження та організація експериментів
7.1. Які етапи розробки плану експерименту?
7.2. Як обирається математична модель об’єктів дослідження?
7.3. Як складається матриця повного факторного експерименту (ПФЕ)?
7.4. Як проводиться апроксимація експериментальних результатів методом
лінеаризації?
7.5. Для чого використовується метод найменших квадратів?
7.6. Дайте визначення поняттям «Критерій Пірсона» і «критерій Кохрена» і
де вони використовуються.
7.7. Як проводиться апроксимація експериментальних результатів поліномами?
7.8. Для чого і як використовується метод середніх квадратів?
7.9. Як проводиться регресійний аналіз результатів апроксимації статичних
залежностей?
7.10. Як проводиться оцінка адекватності апроксимуючих залежностей, перевірка «нульової» гіпотези??
7.11. Як проводиться кореляційний аналіз результатів експерименту?
7.12. Дайте визначення поняттю «кореляційна залежність», як визначається
коефіцієнт кореляції?
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7.13. Дайте визначення поняттям: «дисперсний аналіз», «загальна, «факторна» та «остаточна» дисперсія.
7.14. Для чого використовується Критерій Фішера?
7.15. Наведіть основні положення теорії випадкових помилок.
7.16. Наведіть методи визначення точності відносних вимірів.
7.17. Як проводиться оцінка похибки вимірювання?
7.18. Перевірка результатів вимірювань на відтворюваність.
7.19. Наведіть основні методи визначення достовірності результатів вимірів.
7.20. Назвіть і охарактеризуйте іморвіно-статистичні методи дослідження.
7.21. Дайте визначення закону розподілу за даними експерименту.
7.22. Наведіть основні характеристики функції розподілу і закони розподілу
випадкових величин.
7.23. Наведіть та охарактеризуйте основні методи розв’язання задач оптимізації.
7.24. Наведіть основні етапи науково-дослідної роботи та дайте визначення
поняттю «науковий напрямок».
7.25. Як проводиться пошук, обробка та аналіз наукової інформації?
7.26. Наведіть види наукової документації, класифікацію і структуру документів УДК і МКІ.
7.27. Охарактеризуйте етапи математичного моделювання.
7.28. Як проводиться вибір типу моделі?
7.29. Дайте визначення статичності об’єкта дослідження.
7.30. Наведіть принципи суперпозиції.
7.31. Поясніть особливості побудови математичних моделей для імовірнісних об’єктів.
7.32. Дайте визначення поняттю «Критерій стаціонарності об’єкта».
7.33. Наведіть схеми взаємодії об’єкта з зовнішнім середовищем.
7.34. Охарактеризуйте моделювання в науково-технічному процесі, надайте
визначення поняттю «критерій подоби», наведіть основні теореми подоби і
види моделей.
7.35. Наведіть основні методи вирішення творчих задач.
7.36. Наведіть сутність та етапи системного аналізу, та охарактеризуйте
проведення оптимізації математичної задачі системи.
8. Електромагнітна сумісність в електроенергетиці
8.1. Дайте визначення поняттю «електромагнітна сумісність» та наведіть
рівні та характеристики перешкод.
8.2. Наведіть основні типи та діапазони значень електромагнітних перешкод.
8.3. Наведіть опис електромагнітних впливів в частотній та часовій формі.
8.4. Дайте визначення поняттю «Ряди Фурьє».
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8.5. Для чого проводиться представлення неперіодичних функцій часу в частотному вигляді?
8.6. Дайте визначення поняттю «Інтеграл Фурьє». Охарактеризуйте спектри
періодичних та імпульсних процесів.
8.7. Наведіть класифікацію джерел електромагнітних перешкод та їх вплив
на мережу
8.8. Надайте класифікацію навколишнього середовища по електромагнітним перешкодам.
8.9. Охарактеризуйте перехідні процеси в лініях високої напруги.
8.10. Наведіть причини виникнення електростатичних розрядів.
8.11. Надайте характеристику механізмам виникнення електромагнітних
перешкод.
8.12. Опишіть гальванічний вплив через кола живлення та контури заземлення.
8.13. Наведіть схеми захисних та пасивних задавлювачів перешкод.
8.14. Опишіть принципи дії захисних фільтрів.
8.15. Опишіть принципи дії обмежувачів перенапруг.
8.16. Наведіть вихідні дані та етапи проведення визначення рівня електромагнітних перешкод на об’єктах електроенергетики.
8.17. Вплив гармонік на системи електрозабезпечення.
8.18. Які існують обмеження рівня гармонік напруги і струмів?
8.19. Охарактеризуйте вплив електричних і магнітних полів на живі організми.
8.20. Наведіть вимоги норм стосовно безпечних для людини напруг, електромагнітних полів.
8.21. Які існують вимоги до умов роботи персоналу і проживання людей в
зоні впливу підстанцій та високовольтних ліній?
8.22. Наведіть перелік нормативної бази на радіоперешкоди і акустичні
шуми.
8.23. Наведіть характерні джерела вищих гармонік, та наслідки впливу.
8.24. Наведіть перелік основних показників якості електричної енергії та їх
нормовані значення.
8.25. Дайте характеристику впливу якості електроенергії на споживання
електроенергії, на продуктивність і строк служби механізмів і агрегатів.
8.26. Охарактеризуйте фільтрокомпенсуючі пристрої.

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.

9. Техніка високих напруг
Охарактеризуйте застосування газових діелектриків
Наведіть види електричних полів між електродами різної форми
Охарактеризуйте використання напівпровідникових плівок
Наведіть механізм виникнення коронного розряду
Наведіть параметри та механізм виникнення грозових імпульсів
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9.6. Наведіть механізм виникнення електричних розрядів в довгих повітряних проміжках
9.7. Як реалізується захист електрообладнання від ударів блискавки?
9.8. Наведіть механізм виникнення розрядів вздовж поверхні твердих ізоляторів
9.9. Наведіть види та характеристики внутрішньої та зовнішньої ізоляції
електрообладнання
9.10. Наведіть механізми пробою твердих діелектриків
9.11. Охарактеризуйте використання абсорбційних струмів для контролю
ізоляції
9.12. Охарактеризуйте контроль ізоляції підвищеною напругою
9.13. Дайте характеристику високовольтним ізоляторам
9.14. Наведіть та охарактеризуйте види старіння внутрішної ізоляції
9.15. Які апарати використовуються для захисту електрообладнання від перенапруг?
9.16. Наведіть визначення понять «коефіцієнт відбиття» та «коефіцієнт заломлення» хвиль перенапруг.
9.17. Наведіть визначення поняття «Хвильовий опір» та охарактеризуйте
хвильові процеси в ЛЕП
9.18. Як реалізується блискавкозахист повітряних ліній та підстанцій?
10. Нетрадиційні та поновлювані джерела електроенергії,
енергоаудит та енергоменеджмент
10.1. Наведіть нетрадиційні та поновлювані джерела електроенергії та основні технології перетворення поновлювальних видів енергії
10.2. Наведіть технології прямого перетворення різних видів енергії в електричну
10.3. Приведіть основні концепції використання енергії сонця та принципові схеми сонячних електростанцій.
10.4. Проаналізуйте варіанти умов впровадження і варіантів вітроустановок
та умов їх застосування
10.5. Яким чином можливо використовувати енергії хвиль
10.6. Які умови і принципи використання геотермальної енергії
10.7. Що таке консалтинг, які консалтингові схеми використовуються в
енергетиці
10.8. Що таке енергетичний аудит, наведуть стратегію і методологію проведення?
10.9. Що таке енергетичний баланс, які вимоги до енергоаудитора?
10.10. Опишіть мету, стратегію та методологію проведення енергетичного
аудиту
10.11. Яке значення мають енергозбереження і енергоаудит в системах електропостачання?
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Частина II
Світлотехніка та джерела світла
1.Теоретичні й фізичні основи світлотехніки
1.1 Випромінювання оптичної області спектра. Історія розвитку уявлення
про оптичне випромінювання.
1.2 Енергетичні характеристики випромінювання. Система енергетичних
величин.
1.3 Приймачі випромінювання, їх види. Параметри й характеристики приймачів випромінювання.
1.4 Система світлових величин. Око як приймач випромінювання. Світловий потік - розрахунок.
1.5 Оптичні характеристики і властивості матеріалів. Розподіл відбитого й
пропущеного крізь зразки випромінювання у просторі.
1.6 Система вітальних та бактерицидних величин.
1.7 Теплове випромінювання. Закони Кірхгофа, Віна, Стефана-Больцмана.
Спектральна густина випромінювання чорного тіла. Функція Планка. Рівняння Віна. Теплове випромінювання реальних тіл.
1.8 Загальні закони перетворення випромінення. Спектри поглинання. Закон
квантової еквівалентності.
1.9 Люмінесценція. Види люмінесценції. Основні закони фотолюмінісценції. Правило Стокса-Люммеля.
2. Розрахунок фотометричних характеристик
2.1 Точкові джерела світла. Поздовжня крива сили світла у полярній та прямокутній системі координат.
2.2 Розрахунок тілесних кутів у сферичній системі координат. Зональний тілесний кут та його розрахунок.
2.3 Розрахунок світлового потоку точкових джерел методом зональних тілесних кутів.
2.4 Розрахунок освітленості, що створюється точковими джерелами.
3. Теорія світлового поля
3.1 Світлове поле. Міра множини та яскравість пучка променів.
3.2 Інтегральні характеристики світлового поля та їх використання у світлотехніці.
3. Світловий вектор. Світлові лінії та світлові трубки.
3.4 Розрахунок характеристик поля точкових випромінювачів.
3.5 Розрахунок характеристик поля випромінювачів кінцевих розмірів.
3.6 Проходження випромінювання крізь речовину та відбиття від межі розділу. Закон Бугера.
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3.7 Розсіювання випромінювання у середовищі. Закони Релея.
3.8 Розрахунок освітлення у розсіючому середовищі.

4. Основи фізіологічної оптики
4.1 Зоровий аналізатор. Механізм сприймання світла і кольору. Спектральна
чутливість ока при різних рівнях адаптації.
4.2 Характеристики зорового процесу. Функції зору. Бінокулярний зір.
4.3 Стробоскопічний ефект. Сприймання проблисків. Пороговий час виявлення та розрізнення.
4.4 Зоровий дискомфорт і втома. Методики оцінки зорового дискомфорту за
Холедеєм та МЕІ.
5. Колориметрія
5.1 Механізм сприймання кольору. Трикомпонентна теорія зору.
5.2 Елементи колориметрії. Аддитивне (сумарне) змішення кольорів.
5.3 Закони Грасмана. Основні співвідношення для колориметричних
розрахунків. Міжнародні колориметричні системи RGB та XYZ.
5.4 Кольорова система Фp.
5.5 Кольорові розрахунки в системі ХУZ. Метод вибраних ординат.
5.6 Адитивне змішування випромінення від двох або більше джерел світла.
5.7 Методи контролю якості відтворення кольору. Колірна температура.
5.8 Індекс кольоропередачі.
6. Фотометрія
6.1 Метрологічне забезпечення світлових та енергетичних вимірювань. Національні еталони, робочі еталони та засоби вимірювальної техніки.
6.2 Візуальні й фотоелектричні методи вимірювання.
6.3 Приймачі випромінення у фотоелектричній фотометрії. Основні типи
приймачів, їх види, параметри та характеристики.
6.4 Методи вимірювання сили світла. Вимірювання на фотометричній лавці.
Телецентричний метод.
6.5 Вимірювання освітленості. Люксметри.
6.6 Методи вимірювання яскравості. Оптична система яскравоміру.
6.7 Методи спектральних вимірів. Спектральні прилади. Вимірювання спектрального складу випромінювання. Зразкові приймачі та джерела випромінення для спектральних досліджень.
7. Газові розряди та оптичне випромінювання плазми
7.1 Формування, характеристика і властивості газових розрядів.
7.2 Процеси на електродах. Види емісій. Робота виходу.
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7.3 Явища переносу та дифузії часток у газових розрядах. Рух електронів та
іонів у газовому розряді.
7.4 Тліючий розряд. Загальна характеристика й особливості формування та
горіння тліючого розряду.
7.5 Дугові розряди. Різновиди та особливості дугових розрядів.
7.6 Імпульсні розряди. Способи формування імпульсних розрядів.
7.7 Оптичне випромінення розрядної плазми. Плазма як ефективний випромінювач світла.
8. Джерела світла
8.1 Теплові джерела випромінювання.
8.2 Розрядні лампи низького тиску. Побудова і принцип дії.
8.3 Методи розрахунку люмінесцентних ламп. Сучасні типи люмінесцентних ламп ті їх характеристики.
8.4 Натрієві лампи низького тиску. Лампи з парами різних металів при низькому тиску.
8.5 Ртутні лампи високої інтенсивності. Ртутно - розжарювальні лампи.
8.6 Металогалогенні лампи. Побудова і принцип дії.
8.7 Натрієві лампи високого тиску. Їх типи. Основи розрахунку конструктивних елементів.
8.8 Ксенонові лампи. Імпульсні джерела світла.
8.9 Світлодіодні джерела світла. Принцип дії.
9. Світлові прилади (СП)
9.1 Типи та класифікація СП. Загальні вимоги до СП.
9.2 Основні положення теорії елементарних відображень (ЕВ).
9.3 Принципи розрахунку світлових приладів. Закони формування світлового пучка прожекторних приладів.
9.4 Специфіка розрахунку сили світла прожекторів з параболоциліндричними та фасетними дзеркальними відбивачами.
9.5 Класифікація області осьових променів світильників. Способи розрахунку форми оптичних пристроїв за даними кривими вили світла.
9.6 Принцип розрахунку дифузних відбивачів та розсіювачів.
10. Освітлювальні установки (ОУ)
10.1 Призначення та класифікація ОУ. Нормування ОУ. Регламентуючі документи. Вибір критеріїв нормування якісних та кількісних показників освітлення ОУ різного призначення.
10.1 Світлотехнічні розрахунку ОУ. Основні фактори, що визначають точність розрахунків.
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10.2 Розрахунок якісних і кількісних показників ОУ. Врахування багаторазових відбиттів.
10.3 Проектування ОУ. Світлотехнічні та електротехнічні частини проектів.
10.4 Промислове освітлення, освітлення громадських будинків та споруд.
10.5 Зовнішнє освітлення міст. Архітектурне освітлення.
11. Опромінювальні установки
11.1 Установки ультрафіолетового опромінювання. Особливості їх розрахунку.
11.2 Установки інфрачервоного сушіння, їх перевага перед конвекційними.
11.3 Фотохімічні опромінювальні установки. Установки електрофотографічної дії.
11.4 Опромінювальні установки медичного призначення.
12. Лазерна техніка
12.1 Принцип діїі трирівневої системи накачування активної речовини твердотільного лазера.
12.2 Призначення активної речовини, резонатору і системи накачування в
лазері.
12.3 Чотирирівнева система накачування активної речовини в твердотільному лазері.
12.4 Назвіть матеріали і обґрунтуйте можливість їх використання у вигляді
активної речовини твердотільних лазерів
12.5 Поясніть принцип дії іонного аргонового лазера.
12.6 Поясніть принцип дії і перспективи застосування плівкових напівпровідникових лазерів
12.7 Обґрунтуйте переваги лазерів на гетеропереходах
12.8 Поясніть принцип дії напівпровідникової системи охолоджування і
термостабілізації.
12.9 Поясніть принцип дії лазера на нейтральних атомах гелій-неонової суміші.
12.10 Поясніть принцип дії молекулярного СО2 лазера.
13. Технологія світлотехнічного виробництва
13.1 Структура технологічних процесів виробництва джерел світла світлових приладів.
13.2 Методи контролю та використання, проблеми утилізації відходів виробництва та екологічності технологічних процесів.
13.3 Надійність, випробування та методи контролю у світлотехніці.
13.4 Статистична обробка результатів. Методи випробувань, сертифікації і
контролю світлотехнічної продукції. Основні нормативні документи.
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