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    Тема уроку: Монтаж прожекторів 

Мета:  

    навчальна: поглибити знання учнів про монтаж прожекторів 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань. 

Конструкція прожекторів. Прожектор складається з: корпусу з кріпленням, 

освітлювальної арматури, пускорегулювальні пристрої, електропроводки і 

розподільні пристрої з апаратами захисту і управління, джерела світла - 

лампи, що дає ненаправлений, або спрямований під широким кутом світло, 

рефлектора і/або лінзи, що концентрують світло в потрібному напрямку. В 

якості рефлектора зазвичай використовується параболічне, або гіперболічне, 

в разі використання спільно з лінзою, дзеркало. В якості лінзи зазвичай 

використовується лінза Френеля, що дозволяє досягти менших габаритів і 

маси, ніж при використанні звичайних лінз. Прожектори, призначені для 

освітлення відкритих просторів, вимагають обов'язкового захисту від пилу і 

вологи. Конструкція лампових прожекторів: 

1. Лампа-джерело світла. Лампа поміщається в корпус, вворачивается в 

патрон. 

2. Корпус виконується з алюмінію або алюмінієвого сплаву, листової сталі, 

силуміну. 

3. Відбивач-пристрій, що задає напрямок світлового потоку. 

конструкційно, це внутрішня сторона задньої кришки корпусу. Кріпиться до 

корпусу за допомогою відкидних болтів або засувок. 

Від форми відбивача залежить напрямок світла: 

* Звичайний параболічний рефлектор дає конічний світловий промінь і 

освітлену площу у вигляді кола в перерізі. Прожектор з таким відбивачем-

круглосиметричний. 

* Параболоциліндричний рефлектор дає промінь вузький в поперечній 

площині і широкий в поздовжній і освітлену площину у вигляді смуги. 

Параболоциліндричний перфорований рефлектор дає заливає світло і 

освітлену площу у вигляді квадрата з округленими кутами. Прожектор-

симетричний. 

* Складний біпараболічний рефлектор, в якому відображає поверхню 

одного з 4-х сегментів істотно більше за інших, дає промінь світла, 

спрямований в сторону, протилежну самому розвиненому сегменту 

відбивача. Це асиметричні прожектори. 

4. Патрон з термостійкої пластмаси, кераміки для приєднання лампи. 

5. Блок миттєвих перезажіганій - в прожекторах з газорозрядними 

лампами, кріпиться зазвичай в нижній частині корпусу. 



6. Захисне термостійке скло. Рама зі склом може кріпитися за допомогою 

відкидних болтів-тоді вона відкривається. Ущільнюється захисними 

прокладками з термостійких матеріалів. 

7. Захисна сітка, жалюзі-поверх скла. 

8. Вузол введення з клемними затискачами - для приєднання до 

електричної мережі. Вузол введення повинен бути розрахований на 

підведення проводів і кабелів перетином від 0,75 до 4 мм2. 

9. Захисний затиск для заземлення з болта або гвинта і шайб, на корпусі 

поблизу приєднувальних контактних затискачів. Оберігає від ослаблення 

приєднання проводу. 

10. Пристрій для кріплення: скоба, кронштейн, ліра з поворотним 

пристроєм, що забезпечує поворот в горизонтальній і вертикальній площині. 

Всі ці деталі зазвичай виконуються зі сталі. 

Зовнішні металеві частини (корпус, пристрій для кріплення, Кріпильні 

деталі: відкидні Болти, засувки) виконуються з корозійно-захищеного 

алюмінію, нержавіючої сталі, оцинкованої сталі або захищаються 

гальванічними або лакофарбовими покриттями. 

Прожектори загального призначення можуть комплектуватися датчиками 

руху, металогалогенні прожектори-блоком миттєвих перезажіганій, а 

світлосигнальні суднові комплектуються також візирним пристроєм для 

наведення на об'єкт. Прожектори світлодіодні загального призначення має 

наступні конструктивні особливості: 

1. Плати зі світлодіодами, світловипромінюючий модуль, світлоблок. На 

платі може міститися до 100 світлодіодів, приєднуються методом пайки. 

2. Корпус з вузлом введення для приєднання до електричної мережі. 

3. Захисне скло. 

4. Пристрій для кріплення. 

Конструкція кинопрожектора: 

1. Лампа. 

2. Корпус. 

3. Патрон для кріплення джерела світла. 

4. Відбивач параболоїдний (П) - в задній частині корпусу. 

5. Лінза Френеля (Ф) в оправі-в передній частині корпусу, 

використовується для заломлення світла з метою перерозподілу світлового 

потоку. Оправа виконується знімним вузлом, що забезпечує легкий доступ до 

лінзи і джерела світла. 

6. Механізм фокусування - для переміщення джерела світла вздовж 

оптичної осі. 

7. Пристрій живлення: 

* вузол введення з клемними затискачами - для приєднання до електричної 

мережі. 

* акумулятор для автономного живлення. 

* електронне пускорегулюючий пристрій. 



8. Пристрій для кріплення прожектора: ліра з поворотним пристроєм, що 

забезпечує поворот в горизонтальній і вертикальній площині, скоба для гака 

підйомної машини. 

9. Ручка для перенесення. 

За типом джерела світла прожектори можуть бути: 

1. Галогенні, використовувані для освітлення площ, рекламних щитів 

великого розміру, торцевих стін будівель, торгових і виставкових залів, для 

декоративного підсвічування мостів, пам'ятників. Світлова віддача становить 

16-20 лм/Вт. Термін експлуатації лампи до 2000 годин. Перевагою можна 

вважати дуже хорошу передачу кольору, наближену до сонячного світла. 

Прожектор галогенний дозволяє створювати розсіяне, м'яке, безтіньове або 

спрямоване точкове освітлення. 

2. Металогалогенні, використовувані для освітлення торгових, концертних 

залів, виставкових галерей, декоративного підсвічування будівель і споруд, 

тобто для освітлення приміщень і територій з високими вимогами до 

яскравості світла. Світлова віддача у металогалогенної лампи приблизно в 

шість разів більше, ніж у лампи розжарювання такої ж потужності, а термін 

служби - в десять разів. Перевагою служить яскравий, але холодне світло, що 

не нагріває навколишній простір. 

3. Світлодіодні, використовувані для декоративного освітлення залів, 

вітрин, фасадів будівель і пам'ятників архітектури. Світлодіод дає стільки ж 

світла, скільки галогенна лампа, споживаючи при цьому в чотири рази менше 

енергії. Термін служби світлодіодів дуже великий і становить 50-100 

тис.годин. У нього велика контрастність світла і відмінна передача кольору. 

4. Ртутні, широко використовуються для освітлення вулиць, відкритих 

просторів, виробничих площ, де не пред'являється високих вимог до передачі 

кольору. Характеризуються високою світловою віддачею і великою 

тривалістю горіння. 

5. Ксенонові, використовувані для освітлення сцен, залів та ін.приміщень і 

територій, для яких важлива хороша передача кольору. Світлова віддача 

інтенсивніше в два рази при тому, що споживана потужність набагато менше. 

Термін служби ксенонових ламп становить більше 2500 годин. 

Питання  для самоконтролю 

Ситуація 1. Вам потрібно зробити перехід проводки з сухого приміщення у 

вологе, які матеріали Вам потрібні? Ваші дії відносно визначення матеріалів. 

Ситуація 2. При виконанні електропроводки провода перехрещуються. Ваші 

дії. 

Ситуація 3. Вам потрібно затягнути провода в стальні труби. Ваші дії. 

Ситуація 4. Ви виконуєте трубну проводку, якою повинна бути відстань між 

протяжними коробками . Ваші дії. 

 

Урок № : 54 



Тема уроку: Основні відомості про кабелі та кабельні лінії 

Мета:  

навчальна: поглибити знання учнів про основні відомості про кабелі та 

кабельні лінії 

розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, пам’ять.  

виховна: виховувати дисциплінованість , наполегливість, працьовитість.  

Формування нових знань.     

Монтаж кабелів у траншеях найпоширеніший і найлегший у виконанні, 

оскільки при цьому основна робота зводиться до риття траншей та вкладання 

в них кабелів. Недоліком цього способу є можливість механічного 

пошкодження кабелів, які знаходяться в землі, і нещасних випадків з людьми 

під час виконання земляних робіт на кабельній трасі або поблизу неї. 

Більш надійно захищеною є кабельна лінія, розташована в блоках з 

азбестоцементних труб або бетонних блоків, проте таке прокладання кабелів 

складніше і веде до суттєвого збільшення вартості лінії. Крім того, внаслідок 

менш сприятливих умов охолодження допустимі струмові навантаження 

кабелів, що знаходяться в блоках, нижчі, ніж у кабелів, прокладених відкрито 

або в землі. 

Жили кабелю нагріваються струмом. При цьому відбувається розрідження і 

необоротне переміщення розчину, яким просочений кабель. З усіх матеріалів, 

що входять до конструкції кабелю, просочувальний розчин має найбільший 

коефіцієнт об'ємного розширення, і тому при нагріванні струмопровідних жил 

у кабелі створюється надлишковий тиск, який може за певних умов призвести 

до розтягування його оболонки і збільшення її об'єму до небезпечної 

величини. Крім того, в кабелі, прокладеному похило або вертикально, під дією 

сил гравітації стікає просочувальний розчин, внаслідок чого в нижній частині 

кабелю накопичується надлишкова кількість просочувального розчину, а у 

верхній можуть утворюватися пустоти, які заповнюються газовими 

включеннями. Внаслідок такого переміщення просочувального розчину 

погіршується ізоляція у верхній частині кабелю, а в нижній зростає тиск — 

створюється загроза розтягання і навіть розриву оболонки кабелю. Слід також 

дотримуватися передбачуваних проектом і приписуваних директивними 

вказівками мінімальних відстаней від кабельної лінії до найближчих будівель, 

підземних споруд та різноманітних комунікацій (водопровід, газопровід, 

каналізація, труби теплофікаційної мережі тощо). 

Питання  для самоконтролю 

1. Які лінії електропередач називають повітряними? 

2. Назвіть основні елементи з яких складається повітряна лінія. 

3. Які вимоги до арматури потрібно ставити? 

 

Коротко написать конспект та дати відповіді на питання. 

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


