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НАВСЯКЪДЕ ИМА ЧУВСТВИТЕЛНИ

Ппеобладаваща маст от съоръжснията, свързани с човешката дейност в
имдустрията или бита, използват за своето функциониране електрическа
енсргия от електроснабдителната мрежа. Мнозинството от тези консуматори
са чувствителни към промените в качеството й, при отклонения в което се
получават нежелани ефекти, свързани с нарушаване на нормалната им работа.
Последствията често се оказват непредвидими и свързани със загуби не само
на икономически ресурси и време, но понякога и с риск за живота и здр^ьею
на човека. Такива чувствителни консуматори има навсякъде около нас - при
управление на технологични процсси, в банки, в болници, лстиша,
телекомуникационни комплскси, средства за масова информация, във
военното дело, при добив на нефт или използване на атомна енергия, в
космоса и др. За осигуряване на безотказната им работа са прилагани и
продължават да сс прилагат различнн инженерни решения, но едно от найпопулярните с нзползването на системи за кепрекъсваемо електрическо
захранване.
Авторитс са си поставили за цел да разгледат в тази книга основните
гтринципи на изграждането им, схемните решения и параметри на отделнитс
блокове във вид достьпен за широк кръг специалисти. За това те се базират на
достигнатото в момента ниво в практиката и научните изследвания, на
съврсменните тенденции в развитието и на част ог своя опит. С надежда и
увереност, че тя ще помогне както на практикуващи, така и при обучениего на
младн специалисти, те я предоставят на читателите.
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