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Група № :42  

Урок № :29 

    Тема уроку: Освітлювальні електроустановки 

Мета:  

    навчальна: поглибити знання учнів про освітлювальні електроустановки 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Освітлювальною електроустановкою називається спеціальний 

електротехнічний пристрій, призначений для освітлення територій, 

приміщень, будинків і споруд. 

Освітлювальна електроустановка великого житлового будинку або 

промислового підприємства являє собою складний комплекс, що складається 

з розподільних пристроїв, магістральних і групових електричних мереж, 

різних електроустановочних приладів, освітлювальної арматури 

(світильників) і джерел світла, а також підтримуючих конструкцій та 

кріпильних деталей. Характерною особливістю освітлювальних 

електроустановок є різноманітність схем, які застосовуються, і способів 

виконання електропроводок, конструкцій світильників та джерел світла. В 

сучасних потужних електроустановках застосовують складні пристрої автома-

тики і телеуправління. 

Залежно від призначення світильників освітлювальної електроустановки 

розрізняють загальне, місцеве, комбіноване, робоче і аварійне освітлення. 

Загальним називають освітлення всього або частини приміщення.  

Місцеве — це освітлення робочих місць, предметів або поверхонь, наприклад 

спеціальне освітлення оброблюваної деталі чи інструмента на токарному верста 

Комбіноване сполучає загальне і місцеве освітлення.  

Робочим називають освітлення, призначене для забезпечення нормальної 

діяльності виробничих і допоміжних підрозділів підприємств. 

Аварійним називається освітлення, яке при порушенні робочого освітлення 

тимчасово забезпечує можливість продовження роботи або евакуації людей. 

Аварійне освітлення обладнують у промислових приміщеннях, коридорах, 

проходах, проїздах і на сходових клітках. Світильники аварійного освітлення 

повинні відрізнятися від інших світильників пофарбуванням і конструкцією; їх 

приєднують до електричної мережі, не зв'язаної з мережею робочого освітлення. 

Електроживлення світильників загального, місцевого, робочого та аварійного 

освітлення в нормальних приміщеннях здійснюється на напругу - 127 або 220 

В, а в приміщеннях з підвищеною небезпекою і в особливо небезпечних 

приміщеннях — на напругу 12, 24 або 36 В. 



До освітлювальних електроустановок висувають такі основні вимоги: 

надійність і безперебійна робота всіх елементів; забезпечення необхідного 

рівня освітленості приміщень і робочих місць; зручність і безпека 

обслуговування і ремонту приладів, світильників та апаратів. Виконання цих 

вимог певною мірою залежить від прийнятої схеми живлення освітлення. 

Основною вимогою, що ставиться до освітлення, є забезпечення нормованих 

значень освітленості. Нормовані значення освітленості визначаються умовами 

зорової роботи, в тому числі: розмірами предметів розрізнення, їх контрастом 

з фоном і коефіцієнтом відбиття фону; наявністю доступних небезпечних для 

дотикання предметів (відкритих струмопровідних частин, не огороджених 

частин машин, що обертаються, тощо); наявністю в полі зору світних 

поверхонь значної яскравості   (електро-  або газозварювання, розплав металу, 

розжарені оброблювані деталі, що випромінюють світло, виробничі вогні 

тощо). 

Питання  для самоконтролю 

Написати про освітлювальні електроустановки 

 

Урок № : 30 

Тема уроку: Основні світлові величини 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про Основні світлові величини 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Освітлення виробничих приміщень характеризується кількісними та 

якісними показниками. До основних кількісних показників відносяться: 

світловий потік, сила світла, яскравість і освітленість. 

До основних якісних показників зорових умов роботи можна віднести: фон, 

контраст між об'єктом і фоном, видимість. 

Світловий потік (Ф) — це потужність світлового видимого 

випромінювання, що оцінюється оком людини за світловим відчуттям. 

Одиницею світлового потоку є люмен (лм) — світловий потік від еталонного 

точкового джерела в одну канделу (міжнародну свічку), розташованого у 

вершині тілесного кута в 1 стерадіан. 

Сила світла (І) — це величина, що визначається відношенням світлового 

потоку (Ф) до тілесного кута (ш), в межах якого світловий потік рівномірно 

розподіляється: 

 



За одиницю сили світла прийнята кандела (кд) — сила світла точкового 

джерела, що випромінює світловий потік в 1 лм, який рівномірно 

розподіляється всередині тілесного кута в 1 стерадіан. 

Яскравість (В) — визначається як відношення сили світла, що 

випромінюється елементом поверхні в даному напрямку, до площі поверх І, 

що світиться: 

  

де /—сила світла, що випромінюється 

поверхнею в заданому напрямку; S — площа поверхні; 

а — кут між нормаллю до елемента поверхні S і напрямком, для якого 

визначається яскравість. 

Одиницею яскравості є н і т (нт) — яскравість поверхні, що світиться і від 

якої в перпендикулярному напрямку випромінюється світло силою в 1 

канделу з 1 м2. 

Освітленість (Е) — відношення світлового потоку (Ф), що падає на елемент 

поверхні, до площі цього елементу (S): 

 
За одиницю освітленості прийнято люкс (лк) — рівень освітленості 

поверхні площею 1 м2, на яку падає рівномірно розподіляючись, світловий 

потік в 1 люмен. 

Фон — поверхня, що безпосередньо прилягає до об'єкту розпізнавання, на 

якій він розглядається. Фон характеризується коефіцієнтом відбивання 

поверхні р, що представляє собою відношення світлового потоку, що 

відбивається від поверхні, до світлового потоку, що падає на неї. Фон 

рахується світлим при р>0,4, середнім — при р=0,2—0,4 і темним, якщо 

р<0,2. 

Контраст між об'єктом і фоном характеризується співвідношенням 

яскравостей об'єкта, що розглядається (крапка, лінія, знак та інші елементи, 

що потребують розпізнавання в процесі роботи) та фону. Контраст між 

об'єктом і фоном визначається за формулою: 

 
де В0та Вф— відповідно яскравості об'єкта і фону, нт. 

Контраст рахується великим при k>0,5, середнім — при k=0,2—0,5 та 

малим — при k<0,2. 

Видимість( v) — характеризує здатність ока сприймати об'єкт. Видимість 

залежить від освітленості, розміру об'єкта розпізнавання, його яскравості, 

контрасту між об'єктом і фоном, тривалості експозиції: 

 
де k — контраст між об'єктом і фоном; 

кпор— пороговий контраст, тобто найменший контраст, що розрізняється 

оком за даних умов. 



Для вимірювання світлотехнічних величин застосовують люксметри, 

фотометри, вимірювачі видимості тощо. 

 

Питання  для самоконтролю 

1. Від чого залежать розміри оброблення проводів? 

2. Яка основна вимога при обробленні проводів? 

3. Які інструменти використовуються при обробленні? 

 

Коротко написать конспект та дати відповіді на питання. 

Відповіді на завдання відправляти на yulia.pryima2000@gmail.com 


