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    Тема уроку: Джерела світла 

Мета:  

    навчальна: поглибити знання учнів про джерела світла 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Джере́ла сві́тла — природні тіла, або штучні пристрої різної конструкції і 

різними способами перетворення енергії, основним призначенням яких є 

отримання світлового випромінювання з різною довжиною хвилі, — як 

видимої частини спектру, так і невидимі для людського ока промені 

(наприклад, інфрачервоні). У джерелах світла використовується в 

основному електроенергія, але так само іноді застосовується хімічна енергія і 

інші способи генерації світла 

(наприклад, триболюмінесценція, радіолюмінесценція, біолюмінесценція і 

ін.). 

Кожне джерело світла характеризується своїм спектром випромінювання. 

Загалом джерела світла мають скінченну поверхню, якщо розмірами джерела 

можна знехтувати, то його називають точковим. Кількісною 

характеристикою джерела світла є яскравість, що визначається як сила світла, 

випромінена одиницею площі поверхні в одиничний тілесний кут. 

 

Питання  для самоконтролю 

Написати про освітлювальні електроустановки 

 

Урок № : 32 

Тема уроку: Пристрої для приєднання освітлювальних електроустановок 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про пристрої для приєднання 

освітлювальних електроустановок 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Освітлювальні електроустановочні пристрої (ОЕП) служать для приєднання 

джерел світла до електричної мережі і (або) управління цими джерелами. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%85%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80_%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B0


До найбільш поширених ОЕП відносяться патрони , Вимикачі і перемикачі, 

штепсельні розетки з вилками і стартерні пристрої для пуску 

люмінесцентних ламп. 

Відповідно до розмірів цоколів ламп вони бувають з різьбленням 14, 27 і 40 

мм. 

Для підвищення коммутирующей здатності і зносостійкості контактні 

частини сучасних вимикачів і перемикачів . Виконуються з металокераміки, 

що дозволяє їм витримувати понад 200 тисяч відключень. 

 Випускають з круглими і плоскими контактами. Застосування плоских 

контактів забезпечує більш надійне з'єднання, дозволяє скоротити витрату 

міді і майже вдвічі в порівнянні з круглими контактами збільшити термін 

служби розетки. 

До контактних затискачів розеток, розрахованих на струм 10 А, можуть 

приєднуватися електричні дроти з перетином до 2,5 мм2, Розеток, 

розрахованим на струми до 25 А, - дроти з перетином до 16 мм2. 

 

Питання  для самоконтролю 

1.Що таке освітлювальні електроустановки? 

2. Перерахуйте пристрої для приєднання джерел світла до електричної 

мережі. 

3. Яка основна вимога до висвітлення? 

 

Коротко написать конспект та дати відповіді на питання. 

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


