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1 дәріс. Оптикалық сәулелену, сәулелену спектрлері 

 

Дәрістің мазмұны:  оптикалық сәулеленудің түрлері, оптикалық 

сәулеленудің көздері мен пайдалану аймағы, сәулелену спектрлерінің негізгі 

түрлері. 

Дәрістің мақсаты: оптикалық сәулелену мен опткалық спектрдің негізгі 

түрлерін оқып үйрену.  

 

Оптикалық сәулелену – 100-ден 1000 нм дейінгі толқын ұзындығы бар 

электрмагниттік сәулелену. Электрмагниттік сәулелену бір секундта 

тербелістердің толық циклы санын көрсететін тербеліс жиілігімен немесе бір 

тербеліс уақытына сәулеленуіне таралатын арақашықтығымен, яғни тербеліс 

ұзындығымен сипатталынады. Сәулеленудің тарау жылдамдығы мына 

формула бойынша анықталынады:  
 

 с  = f , м/с,  
 

мұндағы  – толқын ұзындығы, м;  

f – электрмагниттік тербелістердің жиілігі, Гц. 
 

Оптикалық сәулелену  толқын ұзындығына байланысты ультра күлгін, 

көрінетін және инфрақызыл сәулелену болып бөлінеді.  

Ультра күлгін сәулелену. 

Ультра күлгін сәулелену деп – көрінетін және рентгендік сәулеленулер 

арасындағы спектріне орналасқан  көзге көрінбейтін оптикалық сәулеленуді 

атайды. Ультра күлгін сәулелену үш топқа бөлінеді: УФ-А - 315 нм-ден  380 

нм дейін; УФ-В - 280-315 нм; УФ-С - 100- 280 нм.  Ультра күлгін 

сәулеленудің ауданы шартты түрде жақын (400-200 нм) және алыс немесе 

вакуумдық (200-10 нм) болып бөлінеді;  соңғы атауы осы бөліктің ультра 

күлгін сәулеленуі ауамен жұтылумен және оның зерттеуі вакуум ішінде 

жүргізілуімен негізделінеді.  

Жақын ультра күлгінің диапазонын көбінесе «қара жарық» деп атайды,  

себебі ол адам көзіне  көрінбейді, бірақ кейбір материалдардың көрінісі 

кезінде спектр көрінетін сәулелену ауданына өтеді.  

Алыстағы және тәжірибелік диапазон үшін «вакуумдық» термині жиі 

қолданылады, өйткені осы диапазонның толқындары  Жер атмосферасымен 

қатты жұтылады.  

Ультра күлгін сәулеленудің негізігі табиғи көзі Күн, ал УК сәулеленудің 

жасанды көздері жарықтың газразрядты көздері, эритемді шамдар, 

бактерицидті шамдар мен сәулелендіргіштер болып табылады.  

Ультра күлгін сәулеленуді пайдалану аймағы.   

УК сәулелену ауаны және беттерді зарарсыздандыру үшін тамақ 

өнеркәсібі кәсіпорындарында кең қолданылады. Ультра күлгін шамдар 

бактериялар мен микроорганизмдерді өлтіруге қабілетті, сондықтан 
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«кварцтық» шамдар адамдардың көп шоғырлану орындарында ауаны 

дезинфекциялау үшін кең қолданылады.  Жалған құжаттардан қорғау үшін 

ультра күлгін жарықтандыру талабында ғана көрінетін оларды ультра күлгін 

белгілерімен  жабдықтайды. Ультра күлгін сәулелену ойын-сауық мақсатында 

да пайдалынады: сахнада жарық эффектілерін құрастыру үшін.   

Көрінетін сәулелену. 

Көрінетін сәулелену –  380 - нен  780 нм дейін спектр бөлігін алатын 

және көру сезімін тудыратын оптикалық сәулелену. Әртүрлі жиілікті жарық 

сәулеленуі адаммен әртүрлі түстермен қабылданады.  

Ақ түсті сәуленің ыдырауы кезінде призмада спектр пайда болады, онда 

толқындардың әртүрлі ұзындықты сәулеленуі әртүрлі  бұрышпен сынады. 

Спектрге кіретін түстер, яғни бір ұзындықпен (немесе өте тар диапазонмен) 

жарық толқындарымен алынатын түстер спектральды түстер деп аталынады. 

Негізгі спектральды түстер: күлгін (380-440 нм),  көк (440-485 нм), көгілдір 

(485-500 нм), жасыл (500-565 нм),  сары (565-590 нм), қызғылт сары (590-625 

нм) және қызыл  (625-780 нм).  

Инфрақызыл сәулелену. 

Инфрақызыл сәулелену -  көрінетін жарықтың қызыл соңымен (780 нм 

толқын ұзындығымен) және радиосәулеленудің (1 мм толқын ұзындығымен) 

қысқа толқындары арасындағы спектральды аймақты алатын оптикалық 

сәулелену. 

Инфрақызыл сәлелену алатын барлық аудан әртүрлі толқын ұзындығы 

бар 3 диапазонға бөлінеді:  

- қысқа толқындар 800-ден 1400 нм дейін; 

- орташа толқындар 1400-ден 3000 нм дейін; 

- ұзын толқындар 3000-ден 10000 нм дейін. 

Әдетте инфрақызыл сәулелену микрометрмен өлшенеді. Инфрақызыл 

сәулелену температурасы абсолюттік нөлден жоғары барлық денелермен 

шығарылады.  

Инфрақызыл сәулеленуді тағы да «жылу» сәулелену деп атайды, себебі  

қызған заттардан инфрақызыл сәулелену адам терісімен жылуды сезіну 

сияқты қабылданады. Бұл кезде денемен шығарылатын толқындар ұзындығы 

қыздыру температурасынан тәуелді: температура жоғары болған сайын, токын 

ұзындығы қысқа және сәулелену интенсивтілігі жоғары болады.  

Инфрақызыл сәулеленудің көздері.  

Табиғи көздерге жататындар: Күн сәулеленуі, жанар таулар, ыстық 

сулар, атмосферадағы жылулық массатасымалдау үрдістері, орман өрттері, 

барлық қызған денелер.    

Технологиялық көздерге жататындар: газразрядты шамдар, көмір және 

электрлік доғалар, шиыршығы бар электрлік плиталар, плазмалық 

қондырғылар, электр қыздыру құралдары, пештер, қозғалтқыштар, 

генераторлар, атом реакторлары, инфрақызыл лазерлер.  

Инфрақызыл сәулеленуді қолдану аймағы.  

Инфрақызыл сәуле физиотерапияда, қашықтықтан басқару,  өдірісте 
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лак-бояу беттерін кептіру, тамақ өнімдерін зарарсыздандыру үшін, 

антикоррозияға қарсы  құралдарда, үй-жайларды және дала кеңістіктерін 

жылыту үшін, талшықты-оптикалық байланыс жүйелерінде қолданылады.    

Сәулелену спектрлары. 

Сәулелену спектры – толқын ұзындықтары бірқатар тәртіппен өзгеретін 

сәулеленулер жиынтығы.   

Заттар сәулеленуінің спектрлік құрамы алуан түрлі. Бірақ осыған 

қарамастан, тәжірибе көрсеткендей барлық спектрларды тұтас, сызықты және 

жолақты деп үш типке бөлуге болады.  

Тұтас спектр. 

Тұтас спектр – толқын ұзындығы интервалын үзілусіз толтыратын 

монохроматтық  құраушылар, сәулелену жүретін шекспектрі, (1 сурет).  
 

 
 

1 сурет – Сәулеленудің тұтас спектрі  

 

Тұтас спектр  қызған қатты және сұйық заттарды, көп қысымда 

қыздырылған газдарды  шығарады. Күн спектры немесе доғалық шам спектры 

үздіксіз болып табылады.  

Үздіксіз спектрдың сипаттамасы мен оның бар болуы жеке атомдардың 

сәулеленуінің қасиеттерімен ғана емес анықталынады, бірақ үлкен дәрежеде 

атомдардың бір-бірімен өзар әрекет етуіне тәуелді.  Үздіксіз спекрдің сипаты 

мен оның өзінің болуы жеке сәулеленетін атомдармен ғана емес, сонымен 

қатар атомдардың бір-бірімен әрекеттесуімен де  анықталынады.  

Үздіксіз спектрды жоғары температуралы плазмада бере алады. 

Электрмагниттік толқындар плазмамені, негізінде электрондардың иондармен 

соқтығысуы кезінде  сәулеленеді.   

 

Сызықты спектрлер. 

Сызықты спектр – монохроматикалық сәулеленулердің бір-біріне 

жанаспайтын жеке тұратын спектр (2 сурет).  

Сызықты спектр атомарлық жағдайда аз тығыздықты газбен, бумен 

сәулеленеді. Әртүрлі орналасуға ие, әртүрлі түсті (толқындар ұзындығы, 

жиіліктер) жеке сызықтардан тұрады.  Әрбір атом белгілі жиілікті 
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электрмагниттік толқындар жиынын шығарады. Сондықтан әрбір химиялық 

элементтің өзінің спектрі бар. 
 

 
 

2 сурет – Сәулеленудің сызықты спектрі  

 

Жолақты спектрлер. 

Жолақты спектр – көп тығыз орналасқан сызықтардан тұратын, 

монохроматтық құраушылары дискреттік топты (жолақ) тудыратын спектр,  

(3 сурет). 

Жолақты спектр – молекулярлы жағдайда газбен шығарылатын спектр.   
 

 
 

3 сурет – Сәулеленудің жолақты спектрі 

 

Жолақты спектр қара аралықтарға бөлінген жеке жолақтан тұрады. 

Жоғары сапалы спектралды аппарат көмегімен әрбір жолақтың өзара өте  

тығыз орналасқан сызықтар санының жиынтығын көруге болады. Жолақты 

спектрлардың сызықты спектрлардан айырмашылығы бір-бірімен әлсіз 

байланысқан немесе байланыспаған, атомдармен емес молекулалармен 

жасалатынында.  

Сызықты спектрлерді бақылағандай, молекулалы спектрлерді бақылау 

үшін әдетте от буының немесе газ разрядтарының жарқырауын қолданылады.  
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2 дәріс. Жарық шамалары және олардың өлшем бірліктері  

 

Дәрістің мазмұны: жарық шамалары, есептеу әдістері мен өлшем 

бірліктері. 

Дәрістің мақсаты: жарық шамаларын есептеудің әдістерімен танысу. 

 

Жарықтың сандық және сапалы параметрлерін бағалау үшін арнайы 

жарық шамаларының жүйесі орнатылынған.  

Сандық параметрлеріне жарық ағыны Ф, жарық күші  I,  жарықтылық Е, 

беттік жарығы L және шағылысу коэффициенті ρ жатады. Сапа көрсеткіштері 

көру жұмысының шартын сипаттайды.  Ол дегеніміз фон, қарсы нысанның 

фоны бар кереғарлық шамасы К, көрушілік V,  көз шағылыстыратын 

көрсеткіш Р. 

Жарық ағыны. 

Жарық ағыны Ф – уақыт бірлігінің аудан бірлігі арқылы өтетін 

энергияның сәулелену саны.  Жарық ағыны – бұл адам көзімен жарық ретінде 

қабылданатын және жарық көзінің қуатын сипаттайтын сәулелі ағын бөлігі.  

Жарық ағыны мына формуламен анықталынады:  
 

 
dt

dQ
Ф  , 

 

 

мұндағы Q – сәулеленетін энгергияның саны, Вт; 

t – сәулеленетін энергияның уақыт бірлігі, с. 

 

Жарық ағынының өлшем бірлігі - люмен (лм). 

Жарық ағыны тек физикалық емес, сонымен қатар физиологиялық шама 

ретінде анықталынады, себебі оның өлшемі көзбен қабылдауға негізделінеді.  

Жарық ағынын кеңістікте де және бетте де бағалау қабылданған. 

Бірінші жағдайда сипаттама жарық күші I – жарық ағынының жазықтық 

тығыздығы, ал екінші жағдайда жарықтылық  Е сипаттамасы болып 

табылады.  

Жарық көзінен жарық ағынын өлшеу арнайы құралдар көмегімен – 

сфералық фотометрлермен жүргізіледі. Өлшеу қиындылығы барлық бағытқа 

шығарылатын ағынды өлшеуде болып табылады. Ол үшін сфералық 

шағылысу коэффициенті 1-ге жақын өзі сферасы сфералық фотометрді 

пайдаланады.  Зерттелінетін жарық көзі сфераның ортасына енгізіледі және 

сфераның қабырғасына орнатылған және көздің қисық спектрлі сезуіне тең, 

өткізу қисығы бар фильтрмен қапталған фотоэлементтің көмегімен жарық 

көзінің жарық ағынына фотоэлементтің жарықтығына пропорционал сигнал 

өлшенеді. Алынған сигналды  эталонды жарық көзінің сигналымен салыстыру 

жолымен жарық көзінің абсолюттік жарық ағынын өлшеуге болады.  

Жарық күші.  

Барлық жарық көздері, соның ішінде жарықтандыру құралдары 

кеңістікте жарық ағынын біркелкі таратпайды, сондықтан жарық ағынының 
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кеңістіктегі тығыздығына жарық күші деген шама енгізілген (4 сурет).  

Жарық күші I – жарық ағынының кеңістік тығыздығы.   Жарық көзінен 

шығатын және элементарлы дене бұрышы ішінде таралатын жарық ағынының 

осы бұрыш шамасына қатынасымен анықталынады:  
 

 


Ф
I  ,  

 

 

мұндағы Ф – жарық ағыны, лм; 

 – денелік бұрыш, ср. 

 

Жарық күші канделамен өлшенеді (кд). Майшаммен таралатын жарық 

күші мысалыға бір канделаға тең.  

 

 
 

4 сурет – Жарық күші 
 

 Жарықтылық.  

Жарықтылық Е – бетке түсетін, жарық ағынымен шығарылатын беттің 

жарығын сипаттайтын физикалық шама. Жарықтылық дегеніміз – элементтің 

бетіне, осы элементтің ауданына түсетін жарық ағынына қатынасы (5 сурет):  
 

 
S

Ф
E  ,  

 

 

мұндағы Ф – жарық ағыны, лм; 

S – жарық бетінің ауданы, м
2
. 

Жарықтылықтың өлшем бірлігі – люкс (лк). 

Жарықтылық жарық күшіне пропорционал. Кеңістіктен арақашықтық 

ұзаған сайын жарықтылық азайып арақашықтың квадратына пропорционал 

болады. Жарық сәулесінің жарықтандырылатын бетке көлбеу құлаған кезінде 

жарықтылық сәуленің құлауының косинус бұрышына пропорционал.  

 

 
2

cos

l

I
E


 ,  

 

 

мұндағы I – жарық күші, кд; 

l – жарық көзінің жарықтандырылатын бетке дейінгі арақашықтығы, м; 

 – жарықтандырылатын бетке жарықтың құлау бұрышы. 
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Басқаша айтқанда, люкспен жарық түсетін беттің жарықтылығын 

өлшейді. Жарықтылықты анықтау үшін люксметр деп аталатын құрал 

қолданылады. Ең қолайлы жарықтандыру 200 люксті  құрайды. Көптеген 

кеңсе ғимараттары үшін жарықтылық 120-250 лк, қоймалар – 60-120 лк, 

өндірістік ғимараттар үшін - 120 - 500 лк жеткілікті. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 сурет – «Жарықтандыру» ұғымын анықтау үшін  

 

Жарықтық. 

Жарықтық L дегеніміз – жарық күшінің осы бетпен сәулеленетін оның 

проекциясының ауданына қатынасы (6 сурет): 
 

 
cos


S

I
L , 

  

 

мұндағы I – белгілі бір бағыттағы беттің жарық күші, кд: 

S – беттің ауданы, м
2
 ; 

 – біз білуге қажетті жарықтық перпендикулярының жазықтық пен 

бағыты арасындағы бұрышы. 

Жарықтық  бірлігі – бір шаршы метрге кандела (кд/м
2
). 

 

 

 

 

 

 

 

6 сурет – «Жарықтық» ұғымын анықтау үшін 

 

Барлық фотометриялық шамалар ішінен жарықтық көру сезімдеріне өте 

жақын байланысты, себебі көздің тор қабығындағы денелер көрінісінің 

жарықтылығы  осы денелер жарықтылығына пропорционал.  

Ол жарық күшіне, кеңістікке жарық ағынының құлау бұрышына, 

заттардың түсіне және т.б. тәуелді. Шамадан тыс жарықтық жылтырлық деп 

аталады.  

1 люкс 
1 м

2 

1 люмен 

90
0 

S
 

I
 

L
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Денелік бұрыш. 

Денелік бұрыш  деп конустық бетпен шектелінген кеңістік бөлігін 

атайды.  Денелік бұрыш сферадағы ықтиярлы радиусы бұрышымен 

белгіленетін ауданның осы радиусы квадратының қатынасына тең (7 сурет): 
 

 
2R

S
 ,  

 

 

 

мұндағы R – ықтиярлы радиус, м; 

S – денелік бұрышпен көрсетілінген аудан, м
2
. 

 

Денелік бұрыштың өлшем бірлігі стерадиан (ср) болып табылады.  
 

 
 

7 сурет – Денелік бұрыш 

 

Шағылысу коэффициенті. 

Заттардың оларға түсетін жарық сәулесінің  қабілеті шағылысу 

коэффициентімен  сипатталынады.  

Шағылысу коэффициенті – бұл қандайда бір беттік шағылысуы жарық 

ағынының қандайда бір жарық көзінен немесе шамдалдан осы бетке түсетін  

жарық ағынына қатынасы: 
 

 

.

.

пад

шаг

Ф

Ф
 . 

 

 

Заттың шағылысу коэффициенті жоғары болған сайын, ол жарық болып 

көрінеді. материалдардың шағылысу коэффициенті  материалдардың 

құрамына және бетті өңдеу сипатына байланысты.  

Фоны бар  нысанның кереғарлығы.  

Фоны бар  нысанның кереғарлығы К  қарастырылатын нысан мен 

фонның жарықтылығы қатынасымен сипатталынады: 
 

 

н
L

L
К

ф
 ,  

 

 

 

мұндағы L – фонның жарықтылығы, кд/м
2
; 

L – нысанның жарықтылығы, кд/м
2
. 
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К > 0,5 кезіндегі фоны бар  нысанның кереғарлығын үлкен,  0,2-0,5 

кезінде орташа және К< 0,2 кезінде кіші деп санайды.  

Көрушілік. 

Көрушілік V – бұл көз қабілеттілігінің нысанды оның жарықтылығынан, 

көлемінен, фоны бар нысанның кереғарлығынан және экспозицияның 

ұзақтығынан тәуелділігін қабылдау:  
 

 

кер
K

K
V  ,  

 

 

мұндағы К – фоны бар  нысанның кереғарлығы;  

Kпор – шекті кереғарлық, яғни көзбен ажыратылатын кереғарлық.  

 

Көз шағылыстыратын көрсеткіш. 

Көз шағылыстыратын көрсеткіш Р – жарықтандыру қондырғысының 

шағылысу әрекетін бағлау өлшемі, мына өрнекпен анықталынады:   

  

1000)1(  SP ,  
 

 

мұндағы S – көру өрісінде шағылыстыру көздерінің бар болуы мен жоқ 

болуы кезіндегі жарықтықтың әртүрлі шекті қатынасына тең көз 

шағылыстыратын коэффициент. 

 

 

3 дәріс. Жарық көздері 

 

Дәрістің мазмұны: жарық көздерінің негізгі параметрлері.  

Дәрістің мақсаты: жарық көздерінің параметрлерімен танысу.  

 

Жасанды жарық көзі (ЖК) деп қандай да бір энергия түрін оптикалық 

сәулеленуге (1-ден 10
6
 нм дейінгі толқын ұзындығы бар электрмагниттік 

сәулелену) түрлендіру үшін арналған құрылғы.    

Оптикалық сәулеленудің физикалық табиғаты бойынша  жылулық, 

люминесценттік және жартылай өткізгіште өтетін сәулелену болып үш түрге 

бөлінеді.  

Жылулық оптикалық сәулелену деп денелерді қыздыру кезінде пайда 

болатындарды атайды. Қатты денелерде температураға және оның оптикалық 

құрамына байланысты ол үздіксіз спектрге ие. Жылулық сәулеленуге сәуле 

тарауы қызуға негізделінген барлық көздер жатады.    

Люминесценттік деп  жылулық сәулеленуден артық, егер оның 

ұзақтығы сәйкесінше сәулеленудің электрмагниттік толқындар тербелісінің 

периодын айтарлықтай жоғарлататын  кенеттік сәулеленуді атайды.  

Люминесценция газ тәрізді, сұйық және қатты денелерде байқалады. Қатты 

және сұйық заттардың әртүрлі қоздырулар әсерінен жарықты таратуға 
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қабілеттілігі люминофор деп  аталады.  

Жартылай өткізгіш өтпеліндегі сәулелену тікелей бағытта электрлік 

токты өткізу кезінде, зарядты тасушылар, электрондар мен тесіктер 

фотондардың сәулеленуімен (электрондардың бір энергетикалық деңгейден 

екіншісіне өтуіне байланысты) қайта құрылады.   

Жарық көздерінің параметрлері (шам).  

Жарық көздерінің барлық параметрлерін техникалық және 

пайдаланушылық деп екі топқа бөлуге болады.   

Техникалық  параметрлер – бұл пайдалану  шарттарына қатыссыз жарық 

көзіінң сипаты. Техникалық параметрлерге  шамның барлық электрлік, 

жарықтық және механикалық параметрлері жатады.  

Жарық көзінің негізгі электрлік параметрлері:  

1) Номиналды кернеу (Uн) – белгілі шамға есептелінген  кернеу немесе 

арнайы аппаратура үшін қосылатын кернеу. Қыздыру шамдары үшін барлық 

басқа параметрлер номиналды кернеу кезінде алынады. Номиналды кернеу 

вольтпен өлшенеді (қысқартылған белгісі – В, V). 

2) Шамның номиналды қуаты (Рн) – қыздыру шамын номиналды 

кернеуге қосу кезіндегі тұтынылатын есептік қуат. Разрядты шамдар үшін 

номиналды қуат – арнайы арналған аппараттар үшін оны қосу кезінде шамның 

тұтынатын есептік қуаты.  Қуат ватпен өлшенеді (қысқартылған белгісі – Вт, 

W).  

3) Кейде разрядты шамдар үшін қоректенуші ток түрі айтылады – 

тұрақты немесе айнымалы ток, жеке типті шамдар тек қана тұрақты токта 

(мысалы, ксенондық немесе сынапты), немесе тек қана айнымалы токта 

(люминесценттік шамдар) жұмыс істей алады. Егер шам тек қана тұрақты 

токта жұмыс істесе, онда міндетті түрде қосылу полярлығы көрсетіледі: 

тораптың оң полюсі (+)  және теріс полюс (–) шамның қай шығысына 

қосылуы керек. Кернеудің оң полюсіне қосылатын шамның электроды  анод 

деп, ал терісі катод деп аталады.  

4) Кейбір типті шамдар үшін (эталонды немесе қыздыру шамдары үшін) 

номиналды кернеу орнына ампермен (А) немесе милиампермен (мА, mA; 1 А 

= 1000 мА) өлшенетін  номиналды тогы (Iн) көрсетілінеді.   

Каталогтар мен анықтамаларда жарық параметрлерінен көбінесе 

номиналды жарық ағыны Ф  көрсетілінеді, яғни шамның номиналды қуаты 

кезіндегі ағын.  

Шамдардың үнемділігін сипаттайтын маңызды параметрі жарық беру – 

шамның жарық ағынының оның тұтынатын қуатына қатынасы болып 

табылады. Жарық беру люмен ватпен (лм/Вт, lm/W) өлшенеді.   

Жарық көздерінің жарық параметрлеріне түс температурасы (Ттүс) 

жатады. Түс температурасы Ттүс кельвинмен өлшенеді. Қыздыру шамдары 

үшін түс температурасы дене қызуының температурасына біршама жақын; 

қуаты 40–100 Вт стандартты жарықтандыру шамдары үшін                                         

Ттүс = 2700–2900 К, галогенді қыздыру шамдары үшін  2900–3100 К.  

Разрядты шамдар мен жарық диодтары үшін  корреляцияланған түстік 
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температура көрсетіледі. Адамның көзі әртүрлі түстік температурасы бар 

жарық көздерін өзгеше қабылдайтынын атап айтқан жөн: Ттүс, болған сайын 

жарық бізге «суық» болып көрінеді.  Осылайша, люминесцентті шамдарға 

арналған «жылы ақ түс» ұғымы Ттүс = 2700–3000 К, «бейтарап-ақ» –                   

Ттүс = 4000–4500 К, «суық-ақ» – Ттүс = 5000–6000 К сәйкес келеді. 

Каталогтар мен басқа техникалық әдебиеттерде газразрядты және 

жартылай өткізгішті жарық көздерінің сипаттамалары үшін тағы да бір жарық 

параметрі келтіріледі, ол жалпы түс тарату индексі Ra. Жоғары бөлімде 

айтылғандай барлық жылу көздері Ra = 100 ие. Барлық газразрядты шамдар 

мен жарық диодтарының Ra 100 төмен. Ra мәні үлкен болған сайын, түсті 

тарату сапасы жоғары болады, яғни шамда жақсы болады. Бірақ практикада  

Ra жоғары болған сайын, шам қымбаттырақ және кейде бағасында 

айтарлықтай айырмашылық бар (4-6 есе). Жақсы түсті таратуы бар шамдар аз 

жарық беруге ие. Сондықтан Ra (>90) мәні жоғары шамдарды пайдалану  

қажетті  жерде ғана қажет (мысалы, түсті полиграфияда, гүл дүкенднрінде, 

көркем галереяларында).  

Шамдардың механикалық параметрлеріне олардың габариттері мен 

орнату өлшемдері; массасы (егер католгта берілген болса); цоколдің типі; 

кейбір шамдардың түрі үшін дене қызуының жағдайы немесе  цокольге 

байланысты разрядты аралығы жатады. Бұл жерге шамның жұмыс жағдайын 

жатқызуға болады, өйткені шамдардың кейбір түрлері (қыздыру шамы, 

газразрядты шамдар) жұмыстарын тек қана бір белгілі жағдайда ғана – қатаң 

түрде көлденең, тік немесе кейбір бұрыштар шегінде  болады.   Жұмыс 

кезінде шамдардың белгілі бір жағдайын сақтау қажеттілігі техникалық 

құжаттарда әрқашан көрсетіледі.  

Шамдардың пайдалану параметрлерінің маңыздысы  толық және 

пайдалы қызмет ету мерзімі болып табылады.  

Толық қызмет ету мерзімі – бұл шамды пайдаланудың басынан жану 

ұзақтығы немесе олармен жұмыс істеу қабілеттілігін толық және ішінара 

жоғалған сәтіне дейін сынау.  

Пайдалы қызмет ету мерзімі – бұл шамды пайдаланудың басынан жану 

ұзақтығы немесе белгілі типті шамды пайдалану мақсатын анықтайтын, бір 

параметрлерінің шегіне орнатылуына кететін сәтіне дейінгі сынау.  

Қызмет ету мерзімінен басқа, пайдалану параметрлеріне сыртқы орта 

климат факторына төзімділігі (температура, қысым және қоршаған орта 

ауасының ылғалдылығы), механикалық әсерлерге төзімділігі (соққылар, 

дірілдер, дыбыстар), электр торабынан қоректенетін кернеу тербелістеріне 

төзімділігі жатады.  

 

Жарықтың жылу көздері.  

Жарықтың жылу көздеріне қарапайым қыздыру шамдары мен галогенді 

шамдар жатады.  
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Қыздыру шамы (ҚШ) – жарықтандыру құралы, шам арқылы электрлік 

токтың өтуі кезінде қызған  металл шиыршығымен жарық шығарылатын 

жасанды жарық көзі.    

 

1 – дене қызуы;  

2 – колба;  

3 – инерттік газ;  

4 – электрод;  

5 – ұстауыш;  

6 – ұстауыштың шыны кемері;  

7 – электрод;  

8 – контактілік өткізгіш;,  

9 – цоколь;  

10 – төменгі контакт;  

11 – қалақша (лопатка). 

 

8 сурет – Қыздыру шамының құрылысы 

 

Шыны колба қоршаған ауада жіпті жануынан қорғайды. Жоғары қуатты 

шам үшін үлкен көлемді колба қажет, ол жіптің қоршаған материалын үлкен 

ауданға тарауын және мөлдірлікке қатты әсер етпеуі үшін керек. Шамдар 

инертті газбен толтырылады (аз қуатты шамдарды вакуумды етіп жасайды). 

Бұл жіп материалының булану жылдамдығын азайтады. Жылу өткізгіштік 

есебінен болатын жылу шығындарын газды таңдау жолымен төмендетеді. 

Азоттың аргонмен, криптон немесе ксеноның қоспалары қолданылады.  

Шамдарда осмий-вольфрам қорытпасынан жасалынған шиыршықтар 

(спираль) пайдаланылады. Көбінесе конвекцияны азайту мақсатында сым қос 

шиыршық түріне ие. Жіптің қызу шығынын азайту үшін шамдар шиыршыққа 

(спиральға) оралады.   

Токты шамға жеткізу үшін никельден жасалынатын электродтар бар. 

Электродтар қызу денесін ұстап тұратын  функциялар мен негізгі бекітетін 

элементтерді орындайды. Қызудың денесі қосымша молибденнен 

жасалынатын арнайы ілмектермен бекітілнеді.  

Колбаның дәнекерленетін мойыны орнына арнайы мастика көмегімен 

цоколь бекітіледі. Қалыпты жарықтандыру шамдарының цоколі бұрандалық 

болып жасалынады, сонымен қатар бұрандасыз цоколдер кездеседі, цоколсіз 

шамдар көбіне автомашиналарында қолданылады.   

Галогенді қыздыру шамдары. 

Галогенді қыздыру шамдарын қарапайым шамдармен салыстырсақ 

уақыты бойынша  тұрақты жарық ағыны бар, сәйкесінше жоғары қызмет 

көрсету мерзімі, сонымен қатар мөлшері аз, кварцтық колбаны пайдалануға 

байланысты жоғарғы  жылу төзімділігіне және механикалық төзімділігіне ие. 

Өлшемі кішкентай және төзімді қабықша шамды қымбат тұратын ксенонмен 

жоғары қысымға дейін толтыруға мүмкіндік береді және осының негізінде 

жоғары жарықтылық пен жоғары жарық беруді алуға болады (немесе 
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физикалық қызмет көрсету мерзімі). Галогенді қыздыру шамдарының 

құрылысы 9 суретте көрсетілінген.   

 

 

 

 

 

 
Шамның колбасы – ұзын жіңішке кварцтық түтік (трубка) 1; қызу денесі – тік сызықты 

вольфрамды шиыршық 2, колбаның осі бойынша вольфрамды ұстағыштарына бекітілген 3. 

Түтікшенің екі соңында орналасқан вольфрамды кірістері 4 молибденді жұқалтыр (фольга)  

6 кварцке дәнекерленген шығыстарымен 5 қосылған.  Штенгельді 7 дәнекерлеу орны 

колбаның бүйір қабырғасында орналасқан.  

9 сурет – Галогенді қыздыру шамының құрылысы  
 

Галогенді қыздыру шамының қызу денесі шамға электродтар мен 

ұстағыштардың көмегімен қажетті форма берілетін, сәйкесінше шиыршық 

түрінде болатын вольфрамды сымның арнайы маркасынан жасалынады. 

Толтыру газының құрамына саны аздау галогендер – фтор, хлор, бром және 

йод енгізіледі.    

Галогенді қыздыру шамының жұмыс істеу принципі колбаның 

қабырғасында галогенид вольфрамның ұшпа қосылыстарының пайда 

болуында, олар қабырғадан буланып  қызу денесіне жайылады да буланған 

вольфрамның атомдары оған қайтып келеді.     

 Артықшылықтары: құны арзан, өлшемдері кіші, монтаждау 

қарапайымдылығы, қосуды реттеуші аппаратураның қажетсіздігі, қосқан 

кезде олар лезде жанады, уытты компоненттердің болмауы,  айнымалы токта 

жұмыс істеуі кезінде жыпылықтау мен гуілдің болмауы. 

 Кемшіліктері: жарық беруі төмен, қызмет көрсету мерзімі аз, кернеуден 

жарық беру мен қызмет көрсету мерзімінің қатты тәуелділігі, энергияны 

тұтынуы жоғары.   

Қыздыру шамының классификациясы мен белгілері.  

ҚШ классификациясы көбіне екі белгі бойынша жүргізіледі: 

тағайындалуы бойынша (жалпы тағайындалуы және арнайы тағайындалу 

шамдары) және конструкциясы бойынша (ірі габаритті, орташа габаритті, аз 

габаритті, шағын, шам-фаралар, шам-шамдалдар, галогендер). 

Шамдардың маркалауында шамның типін көрсететін бір немесе екі әріп 

болады (В – қызу денесінің шиыршығы бар вакуумдық, Б – қызу денесінің 

шиыршығынсыз және аргонды қоспасы бар, БК – криптонды қоспасы бар 

және қызу денесінің шиыршығынсыз, ТЖ– тұрғылықты жарықтандыру үшін). 

Әріптерден кейін жұмыс кернеуі вольтпен және дефис арқылы ваттағы қуаты 

көрсетілінеді.  

Арнайы мақсатты шамдарға  әртүрлі тасымалдауға арналған шамдар 

жатады: көліктік, ұшақтық, темір жол, кеме, трамвай; оптикалық құралдарда 

пайдалану  үшін: прожекторлық, кинопроекциондық, миниатюралық, 

1 2 3 4 5 6 7 
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коммутаторлық, сәндік, жарық өлшеуіштер.  

Галогенді қыздыру шамдары сызықтық және шағынгабаритті болып екі 

топқа бөлінеді. Сызықтық тік қойылған цоколі бар екіжақты цокольге ие. 

Қуаты 2000 Вт және одан жоғары  шамдар майысқақ сым шығыстары бар 

цоколсіз немесе винтке қысу үшін  тегіс контактілермен жиі жасайды. 

Сызықты шамдар қуатының диапазоны 100 Вт-тан 20000 Вт дейін, номиналды 

кернеуі – 110, 127, 220 В.   Сызықты шамдар КГ немесе КИ әріптерімен 

(кварцтық галогенді немесе йодты) және номиналды кернеуі мен қуатын 

көрсететін сандармен маркаланады. 

Кернеуі 220 В, қуаты 500 Вт-тан 5000 Вт дейінгі шағын галогенді 

қыздыру шамдары прожекторлар үшін жасалынады.  Бұл шамдар арнайы 

құрылысына және әртүрлі типті цоколдерге ие.   

Сызықты галогенді қыздыру шамдары прожекторларда ашық 

кеңістіктерде, ғимараттардың алдыңғы жағында, жарнамалау қалқандарында 

қолданылады. Шағын габаритті галогенді шамдар мұражай мен көрме 

экспонанттарында, сауда витриналарныда, оптикалық және жарық сигналдары 

аспаптарында пайдаланылады.  

 

 

4 дәріс. Газразрядты жарық көздері  

 

Дәрістің мазмұны: газразрядты шамдардың, люминесценттік 

шамдардың, сынапты доғалық шамдарының  жалпы қасиеттері.  

Дәрістің мақсаты газразрядты жарық көздерінің сипаттамалары мен 

оларды пайдалану аймағымен танысу.  

 
Газразрядты шамдардың жалпы қасиеттері.  
Газразрядты шам (ГШ) деп газда, буда немесе қоспаларда электрлік 

разрядтың нәтижесінен пайда болатын оптикалық сәулеленуді атаймыз.  
Газразрядты шамдарының ерекшеліктері ҚШ салыстырғанда жоғары жарық 
беруімен және жоғары қызмет көрсету мерзімімен анықталынады, сонымен 
қатар әртүрлі сәулелену спектріне, қуат мәнінің кең диапазонына және басқа 
параметрлерге ие.   

ГШ жұмыс әрекетінің принципі сол немесе басқа формадағы колбада 
оптикалық сәулелену үшін екі электродтың арасындағы электрлік разрядқа 
негізделінген. Кейде қосуды жеңілдету үшін қосымша электродтарды 
дәнекерлейді. Ауадан тазартылған колбаныі іші берілген қуатқа дейін  белгілі 
газбен (көбіне инертті газбен) немесе инертті газбен және будың жоғарғы 
серпіндісі бар металдың санымен, мысалы сынаппен, натриймен 
толтырылады.      

ГШ классификациясы физикалық көрсеткіштер бойынша (спектр,  
сәулеленудің түсі, жарықтылық, потенциал градиенті, энергетикалық ПӘК), 
құрылысы, пайдалану ерекшелігі мен пайдалану аймағы  бойынша болуы 
мүмкін.  
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Разряд жүретін газдар мен будың құрамы бойынша  ГШ разрядты 
шамдар газдағы, металлдар буындағы және олардың қосындылары болып 
бөлінеді.  

ГШ жұмыстық қысымы бойынша: төмен қысымды шамдар (ТҚГШ), 

мысалы 0,1ден 10
4
 Па дейін; жоғары қысымды (ЖҚГШ) 310

4
 –дан 10

6
 дейін 

Па; өте жоғары қысымды (ӨЖҚШ) 10
6
 Па жоғары болып бөлінеді.  

Разрядының түрі бойынша доғалық разрядты, импульсті разряд, солғын 
разряд  деп бөлінеді.  

ГШ негізгі көзі сәулеленуболғандықтан, соған байланысты былай 
бөлінеді:  

- газ немесе бужарықтық, бұл деген атомдардың, молекулалардың 
немесе иондардың қайта әрекет етуінен пайда болтын сәулелену; 

- фотолюминесценттік (қысқаша люминесценттік деп аталынады), 
сәулелену разрядтың сәулеленуінің қозуынан болатын люминофорлар 
туғызады;  

- электр жарығы, сәулелену жоғары температураға дейін разрядта 
қыздырылған электродтармен пайда болады.  

ГШ колбаның формасы бойынша мына түрлерге бөлінеді:     
- цилиндрлік колбадағы түтікті немесе сызықтық ГШ, электродтар 

арасындағы ара қашықтық екі және одан жоғары түтіктің ішкі диаметрінен 
асады; 

- капиллярлы – ішкі диаметрі 4 мм түтікте;  
- колбаның ішкі диаметріне тең немесе кіші электродтар арасындағы 

шар тәрізді ГШ (ГШ колбасы көбіне шар тәрізді формаға ие, осыдан осындай 
атау); оларды тағы да доғаның қысқа немесе орташа ұзындығы бар ГШ. 

Суыту әдәсі бойынша ГШ табиғи және еріксіз (әуелік немесе сумен) 
суыту ГШ.   

 
Люминесценттік шамдар. 
Люминесценттік шам –  бұл разряд бу мен инертті газдың қоспасында 

болатын төмен қуатты разрядты жарық көзі. Шамның құрылысы 10 суретте 
көрсетілінген. Шамның колбасы 1 – бұл әрқашан шыныдан жасалынған 
цилиндр. Цилиндрдің торцтық ұштары герметикалық шыны аяқтарына 2  
дәнекерленген, оған ішкі жағынан электродтар 3 құрастырылған. Электродтар  
вольфрам сымынан жасалынған.  Электродтар сыртқы жақтан қадауыш 4 пен 
цокольге  5 дәнекерленген.  Люминесценттік шамдардың колбасынан ауа 
аяқтарының біріне дәнекерленген штенгель 6 арқылы шығарылады.   
Шығарылғаннан кейін колбаның көлемі инертті газбен 7  және оған бірнеше 
тамшы түрінде сынап 8 енгізілген.  Колбаның барлық цилиндрлік бөлігі ішкі 
жағынан жұқа қабат люминоформен 9 қапталынған, ол сынап атомдарын 
ультракүлгін сәулеленуді  көрінетін жарыққа айналдырады. Люминофор 
ретінде  сүрме және марганец қоспалары бар галофосфат кальцийін 
қолданылады. Осындай ультракүлгін сәулеленуі бар люминофордың 
шағылысуы кезінде әртүрлі реңкті жарықпен жарықтанады.  
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10 сурет – Люминесценттік шамның құрылысы  
 

Жұмыс істеу принципі. 
Люминесценттік шамның қарама-қарсы ұшында орналасқан екі 

электрод арасындағы жұмысы кезінде солғын разряд пайда болады. Шам 
инертті газбен және сынап буларымен толтырылған, өтетін ток ультракүлгін 
сәулеленудің пайда болуына әкеледі. Бұл сәулелену адам көзіне 
көрінбегендіктен оны люминесценция құбылысы көмегімен көрінетін 
жарыққа түрлендіреді.  

Люминесценттік шамдардың артықшылықтары: 75 лм/Вт жететін 
жоғары жарық беру, пайдалы әсер коэффициенті  жоғары (20-25%); ұзақ 
мерзім қызмет көрсету уақыты, стандартты шамдарда 10 000 сағатқа дейін 
жетеді, түс таратуының сапасы жоғары.  

Люминесценттік шамдардың кемшіліктері: шамдар габаритінің үлкен 
болуы жиі жарық ағынын керекті жағдайға таратпайды, шамның жарық ағыны 
қоршаған орта температурасына байланысты, шамдарда сынап бар, олар оны 
экологиялық қауіпті етеді, шамның жарық ағыны бірден орнықпайды, ол 
шамдалдың құрылысына байланысты біраз уақыттан кейін орнатылады, 
торапқа қосу үшін қосымша жабдықтарды қажет етеді.   

Люминесценттік шамдардың жіктелуі мен белгінелуі. Барлық 
люминесценттік шамдарды сызықты және шағын деп екі топқа бөлуге болады. 
Сызықтық шамдар колбасының диаметрі 38, 26 және 16 мм. болып 
шығарылады.   Сызықты шамдардың стандартты қуатының реті: 4, 6, 8, 13, 15, 
18, 20, 30, 36, 40, 58, 65 және 80 Вт.  Шағын люминесценттік шамдар қуаты 5-
тен 55 Вт дейін, цоколі Е27 және Е14 шығарылады.  

Шет елдік өндірістегі шамдардың маркировкасында белгілі бір бірлік 
жоқ, әр фирма  өзіне лайықты маркалайды.  Әріптен кейін шамның қуаты 
көрсетілінеді.  Шамның ақ сәулелену түстілігі шамамен түс 
температурасымен Ттүс сипатталынуы мүмкін. Жылы-ақ түске Ттүс = 2700–
3000 К; ақ – Ттүс = 3500 К; суық-ақ – Ттүс = 4200 К; табиғи – Ттүс = 5000 К; 
күндізгі – Ттүс = 6000–6500 К сәйкес келеді. 

Жоғары қысымды газразрядты шамдар.  
Доғалық сынапты шам (11 сурет) к шыны колбада орналасқан кварцтық 

түтікшеден тұрады, жоғарғы беті жарық үшін қажетті түтікшедегі доғалық 
разрядты алып жүретін ультракүлгін сәулеленуді түрлендіретін  жұқа 
люминоформен қапталған.  
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1 – сыртқы шыныколба;  

2 – люминофор қабаты;  

3 – ркварцтық шыныдан разрядты 

түтікше; 4 - жұмыс электроды;  

5 - қосылу электроды;  

6 – жану электродының тізбегіндегі 

резисторлар шектеуіштері 7 - экран;  

8 – сынап. 

11 сурет – Доғалық сынапты 

шамның құрылысы  

Кварцтық шыныдан жасалынған 

түтікшеге шамның орталық цоколіне 

жалғанған және активтендірілген 

қабатпен қапталған екі негізгі 

вольфрамды электрод пен екі қосымша 

электрод дәнекерленген.  Түтікшеде 

сынап тамшысы (25-165 мг) бар.  

Люминофор құрамының біркелкілігін 

ұстап тұру үшін ауаы айдап болғаннан 

кейін колба таза инертті газбен (аргон) 

толтырылады. Сыртқы колбаның бар 

болуына байланысты ДРШ типті 

шамның жарық техникалық 

сипаттамалары төмен қуатты 

люминесценттік шамдарға қарағанда 

қоршаған орта температурасына 

сезімталды болмайды. Олар -30  +40 °С 

дейін қоршаған орта температурасы 

кезінде де сенімді жұмыс істей береді.  

Қоршаған орта температурасының әсері 

негізінде шамның қосылу кернеуі мен 

оның жағылу уақытына ықпал етеді.   
Жарықтандыру қондырғыларын пайдалану кезінде әртүрлі жағдай 

жіберіледі. Бірақ та горелкадағы доға тік жағдайында газдың конвекциялық 
ағындары салдарынан сәл жоғары көтеріледі. Бұл қуаттың, жарық ағынының  
және шамның қызметінің төмендеуіне әкеледі.   

Доғалық сынапты шамдардың артықшылықтары: жарық беруі жоғары,  
40-60 лм/Вт дейін жетеді; қызмет көрсетуі үлкен – 24000 сағат, осы қызмет 
көрсетуінің соңына қарай жарық ағыны бастапқыдан 70 % дейін төмендейді;  
жоғары қуатта компактілігі. 

Доғалық сынапты шамдардың кемшіліктері: жарық беруінің сапасы 
төмен (Rа = 45-55);  жарық ағыны пульсациясы үлкен (65-75%); жану уақыты 
үлкен (10 минут); ыстық шамның қайта қосылуы мүмкін еместігі; сыртқы 

колбаның  температурасы жоғары (250-300С);  торапқа қосу үшін қосымша 
құралдарды қажет етеді.  

Люминофоры бар жоғары қысымды сынапты шамдар 80, 125, 250, 400, 
700 және 1000 Вт қуатымен шығарылады; кейбір кездерде ғана қуаты  50 және 
2000 Вт шамдар кездеседі.  Қуаты 50, 80 және 125 Вт шамдар цоколі  Е27, 
одан қуаттылары цоколі Е40 болып шығарылады.  

Жоғары қысымды сынапты шамдар  түстердітасымалдау сапасы қажет 
ететін жерлерде қолданылады, көше жарықтандыруында, өндіріс 
кәсіпорындарында және қоймаларда.  
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5 дәріс. Газразрядты жарық көздері (жалғасы) 

 

Дәрістің мазмұны: металлгалогенды шамдар, натрийлі шамдар, 

индукционды шамдар.  

Дәрістің мақсаты: газразрядты жарық көздерінің сипаттамаларымен 

және қолдану аймақтарымен танысу. 
 
Металлгалогенды шамдар (МГШ). 
Құрылысы бойынша МГШ жоғары қысымды сынапты шамдарға ұқсас, 

бірақ олардың сыртқы колбасы люминоформен қапталынбаған, ол әйнектен 
жасалынған (12 сурет).  

 

 
1 – серіппелі кергі; 2 – разрядты трубка; 3 – 

негізгі электродтар;  

4 – жанушы электрод; 5 – жылытатын 

жабын; 6 – шектеуші термиялық төзімді 

кедергі. 

12 сурет – Металлгалогенді шамның 

құрылысы 

 

Түссіз колбада екі шетінен 

электродтар дәнекерленген разрядты 

трубка бар. Колбаның негізінде экран 

орнатылған. Сыртқы колба ретінде 

люминофорсыз ДРШ шамдардың 

стандартты колбасы (5 шамның 

типінде модификациясы көрсетілген), 

немесе цилиндрлік колба 

қолданылады (6 модификация).          

5 модификациялы шамдар әртүрлі 

жағдайда жұмыс істеуге а, ал 6 

модификация  сәйкесінше тік жұмыс 

істеуге арналған. МГШ-да 

жарықтылықты түзету және жарық 

беруді жоғарлату үшін арнайы жарық 

шығаратын қоспалар – әртүрлі 

металдардың қосылуы (натрий, 

скандий, галлий, индий, таллий) 

пайдаланылады. 

Жарық шығарушы қоспалардың құрамын өзгерте отыра, шағылысу 

түстілігін кең шекте өзгерту мүмкін, яғни жылы-ақ түстен Ттүс = 3000 К 

күндізгіге Ттүс = 6500 К, сонымен қатар түсті шамдарды жасауға болады.  

Шамдар қуаты 20, 35, 50, 70, 150, 250, 400, 700, 1000, 2000 және 3500 ватт  

болып жасалынады.  Қуаты 2000 және  3500 Вт шамдар кернеуі 380 В торапқа, 

қалғандары – 220 В қосылады.  

Металлгалогенді шамдардың артықшылықтары: жарық беруі жоғары; 

қызмет көрсетуі жоғары – 15000 сағат; түстерді таратуы жақсы (Rа = 90); аз  

габаритті горелкаға ие, ол шағылыстырушылар көмегімен жарық ағынын оңай 

таратуға мүмкіндік туғызады.  

Металлгалогенді шамдардың кемшіліктері: бағасы қымбат; жарық 
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ағыны пульсациясының тереңдігі үлкен; қосылу уақыты үлкен  (10 минут); 

ыстық шамның қайта қосылуы мүмкін емес;  торапқа қосу үшін қосымша 

құралдарды қажет етеді.  

МГШ негізгі қолдану аймағы –  түсті телерепортаждар кезінде 

жарықтандыру, кио түсірілімінде және үлкен спорттық ареналарды, сауда 

үйлерін, витриналарды, көрме павильондарын, кейбір админстративтік 

ғимараттарды жарықтандыру.  

 

Натрилі шамдар. 

Натрилі шамдар жарық шығарушы поликристаллды керамикадан 

тұратын жанарғыны (горелка) көрстеді, оның қуысы натрий қоспасы 

сәулеленетін жарыққа қызғылт - сары реңк және амальгамма түрінде сынапты 

береді (13 сурет).  
 

 
1 – керамикалық бітеуіш; 2 – керамикалық 

жарық өткізгішті трубкасы; 3 –  баяу балқитын 

шыныдан жасалынған сыртқы колба;                     

4 – электрод; 5 – ниобийлі штенгель;                      

6 – барьерлік геттер (газ жұтушы); 7 – цоколь. 

13 сурет – Натрийлі шамның құрылысы  

Горелка колбаға 

орналастырылған, ол цилиндрлік 

немесе эллиптикалық фомаға ие 

және резбалық окольге 

негізделінген.  Шаммен жұмыс 

істеу кезінде горелкадағы доғалық 

разряд  сынап және натрий 

буында іске асырылады, ол оның 

орнығуына себеп болады. 

Дайындау үрдісі кезінде ауаны 

айдап шығару және шамды 

инертті газбен толтыру үшін 

штенгель пайдаланылады.  

Шамның жұмыс істеу кезінде ол 

вакуумдық тығыз ток енгізу және 

электродты ұстап тұрушы рөлін 

атқарады, ал оның сыртқы бөлігі 

натрий амальгамиясының резерві 

болып табылатын суық зона 

қызметін атқарады. 

 

Штенгель ниобийлі жіпсіз түтікшеден тұрады, оның соңы шамның 

ішінде орналасқан және электроды бекіту үшін арнайы формаға ие.  

Жоғары қысымды натрийлі шамдар қоршаған орта температурасына аса 

сезімтал емес және оның диапазоны 60-тан +40 °С дейін өзгеруі кезінде 

жұмысқа қабілетті. Электр торабынындағы кернеудің ауытқуы натрийлі 

шамдардың электрлік және жарықтылық параметрлеріне әсер етеді. Сонымен 

қатар, бұл шамдар орнатылған жану жағдайын тік қалпынан нормаланған 

ауытқуы бар цоколмен жоғары немесе төмен қадағалауды қажет етеді. 
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Натрийлі шамдардың артықшылықтары: үнемді жарық көзі; жарық 
беруі жоғары (150 лм/Вт); қызмет көрсетуі жоғары – 28000 сағат.  

Натрийлі шамдардың кемшіліктері: түс таратуы нашар; қосылу уақыты 
үлкен (5-7 минут); жарық ағыны пульсациясының тереңдігі жоғары  (80%); 
ыстық шамның қайтадан қосылуы мүмкін емес; торапқа қосу үшін қосымша 
құралдарды қажет етеді.  

Көшені, туннелдерді, алаңдарды жарықтандыру үшін қолданылады.  

 
Индукционды шамдар 

Индукционды шам – энергия үнемдеуші жарық көзі, жұмыс істеу 

принципі көрінетін жарықты генерациялау үшін электрмагниттік индукция 

мен газдық разрядқа негізделінген. Газразрядты шамдарға қарағанда негізгі 

айырмашылығы электродсыз құрылысы – термокатодтардың және қыздыру 

жібінің болмауы болып табылады, ол қызмет көрсету мерзімін айтарлықтай 

жоғарлатады.   

 

 
 

14 сурет – Индукционды шамның құрылысы  

 

Негізгі элементтері 14 суретте келтірілген: 

- тұйықтаушы трубка (1), ішкі беті люминоформен (3) және амальгамен 

қапталған эллиптикалық сақинаға оралған;   

- индуктивтілік катушка (2), эллиптикалық сақина жағынан қарама-

қарсы ферриттік жүрекшеде орналасқан. Индуктивтілік катушкасы 

параллельді қосылады. Осылайша шам тек бір орамы бар трансформатордың 

екінші орамасы сияқты жұмыс істейді; 

- ЭЖРА (4) — электронды жүргізу-реттеу аппаратурасы. 

Индукционды шамның жұмыс істеу приципі:  

ЭЖРА көмегімен торапқа қосылған СП 50 Гц жиілікті  250 кГц жұмыс 

жиілігіне түрлендіреді және индуктивтілік катушкасына беріледі.  Катушкалар 

магниттік өрісті тудырады, энергия трубкадағы разряд үшін қолданылады. 

Сонымен қатар, газдағы разрядты ұстап тұру үшін қажетті электрлік өріс 

ықпалдандырылады. УК сәулелену пайда болады.  УК сәулелену 

люминоформен көрінетін сәулеленуге түрленеді.  

Магниттік 

өріс 

Жарық 
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Индукционды шамдар 15, 20, 40, 80, 120, 150, 200, 300, 500 Вт қуаттарға 

шығарылады. Сонымен бірге өндіріске тағайындалынған аса қуатты шамдар 

да бар. Патрондары Е14, Е27, Е40 және арнайы сақиналы шамдары бар   

әртүрлі шамдалдар үшін қарапайым түрлері бар. Мұндай шамдар жүйеде 

айнымалы да тұрақты да токта жұмыс істей алады.  

Индукционды шамдардың артықшылықтары: жарық ағыны 

диапазонының кең; электродтардың болмауы; қызмет көрсету мерзімі ұзақ; 

қызмет етудің «қосылды-өшірілді» циклі сандарынан тәуелсіз; лезде қосылу;  

жұмыс кезінде жыпылықтаудың болмауы.  

Индукционды шамдардың кемшіліктері: разрядты трубканың өлшемі 

үлкен; қуат диапазоны шектеулі; жарық ағыны сәйкесінше төмен; қоршаған 

орта температурасына сезімтал; шамның стандарты  емес сипаттамалары; 

комплект бағасының жоғары болуы – шам+ЭЖРА. 

 

 

6 дәріс. Жарық диодтар 

 

Дәрістің мазмұны: жарық диодтарының жалпы сипаттары. 

Дәрістің мақсаты: жарық диод сипаттамаларымен және пайдалану 

аймағымен танысу.  

 

Жарық диод – бұл электрлік токты тікелей жарық сәулеленуіне 

түрлендіретін жртылай өткізгішті аспап.  

Жарық диодтарда жартылай өткізгішті және өткізілетін материалдардың 

шекарасы арқылы электрлік токтың жүруі кезінде жарықты генерациялау 

принципі пайдалынылады. Диодқа тікелей кернеуді беру кезінде электрондар 

n - аумағынан p - аумағына инжектрленеді, ол жерде олардың тесіктермен 

қайта әрекет етуі болады. Сол кезде  белгілі толқын ұзндығымен жарық 

квантының сәулеленуі түрінде  энергия  бөлінеді.  

Жарық диодтар заманауи микроэлектроника әдістерімен шығарылған 

әртүрлі жартылай өткізгішті материалдардың бірнеше қабатынан тұрады.  

Жарық диодтың құрылысы 15 суретте көрсетілінген.  Жарық диодтың 

негізін жүргізілетін төсемде 2 орналасқан жартылай өткізгішті кристалл 1 

құрайды. Кристалл мен төсемге 3 пен 4  шықпалар арқылы электрлік кернеу 

беріледі. Кристалл жарықты тек бір жаққа бағыттайтын шағылдырғышпен 5 

қоршалған. Кристалл сыртқы әсерлерден поликарбонатты корпуспен 6 

қорғалған.  Корпустың жоғарғы бөлігі белгілі қисығы бар күмбез түрінде 

жасалынады және ол жарық шоғырын қалыптастыратын линза рөлін 

атқарады.  
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15 сурет – Жарық диодтың құрылысы 

 

Жарық диодты қоректендіру үшін төмен кернеулі тұрақты ток қажет, 

оның шамасы шағылысудың түстілігіне байланысты: қызыл жарық диодтарда 

1,9-2,1 В, жасыл жарық диодтарда 2,5-3 В, көк және ақ жарық диодтарда 

шамамен 4 В. Номиналды жұмыс тоғы 20 мА. Жеке жарық диодтың қуаты 5 

Вт құрайды. Ақ жарық диодтарының жарық беруі 35 лм/Вт дейін, қызыл және 

жасыл жарық диодтарда 50  лм/Вт дейін жетеді.  Жарық диодты қосқаннан 

кейін полярлықты сақтау керек, әйтпесе аспап істен шығуы мүмкін.  

Жарықдиотың негізгі екі түрі бар: индикаторлық және жарықтылық. 

Индикаторлық жарық диодтар арзан, аз қуатты жарық көзі болып табылады, 

тек қана компьютерлердің немесе автомашинаның аспапты панелдері 

дисплейларын жарықтандыру үшін, индикаторлық панел  мен электронды 

аспаптарда жарық индикаторы негізінде қажетті жерлерде қолданылады. 

Жарықтылық жарық диодтары түстілігі мен қуаты жоғары болып келетін, 

керекті жарықтылық деңгейін қамтамасыз ете алатын және дәстүрлі жарық 

көздерінің жарық ағынына тең немесе одан асып түсетін жарық ағынына ие 

сенімді қуатты құрылғы. Жарық диодтар көмегімен ақ түсті алудың екі әдісі 

бар.  RGB  түсті үлгісіне сәйкес ақ түсті қызыл (R), жасыл (G) және  көк (B)  

жарық диодтарының сәулеленуінің қосылуы кезінде алады.  Ақ түсті алудың 

люминофорлық технологиясы  тек бір жарық диодын пайдалануды қажет 

етеді, мысалы, көкті сары люминоформен қапталынған комбинациясында. Ақ 

түстің реңк немесе түс температурасы  люминофордың қалыңдығы мен 

құрамымен, көк жарық диодымен шығарылатын жарық толқын ұзындығымен 

анықталынады.  

Жарық диодтардың артықшылықтары: қызмет көрсетуі ұзақ (50000 

сағат); энергияүнемдейтін жарық көзі; жоғары сенімділік; сыртқы әсер етуші 

факторларға төзімділігі жоғары (қоршаған орта температурсы, ылғалдылық, 

механикалық күштерге); габариті аз;  жарық ағынын пайдалану коэффициенті 

жоғары; басқаруы жеңіл; сынаптың болмауынан қызмет көрсетушілердің 

толық экологиялық қауіпсіздігі; түстік гаммасы кең және сәулелену 

бұрыштарының сан алуандығы; электр монтаж қарапайымдылығы.   

Жарық диодтардың кемшіліктері: аз қуатты; қоректендіру кернеуі 

төмен; жарық диодтарын тек арнайы аспаптармен қосуды қажет етуі 

(трансформаторлармен және түзеткіштермен);  бағасы айтарлықтай қымбат. 
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Жарық диодтары көшеде, өндіріс және тұрмыс жарықтандыруында 

қолданылады.  

Индикаторлар негізінде жалғыз жарық диодтары түрінде (мысалы, 

аспаптардың панеліндегі қосылу индикаторы), сандық немесе әріпті-сандық 

табло түрінде (мысалы, сағаттағы сандар) болады. 

Жарық диодтарының массиві үлкен көшедегі экрандарда, жүгіртпе 

жолдарда қолданылады. Бұндай массивтер жарық диодтарының кластері, 

жарық диодты кластерлер немесе кластерлер деп атайды.  

Қуатты жарық диодтар жарық көзі ретінде фонарлар мен 

бағдаршамдарда, жарық диодты жол белгілерінде, сонымен қатар СК 

экрандарды жарықтандыруда (ұялы телефондар, мониторлар, теледидарлар), 

ойыншықтарда, USB-құрылғыларында пайдалынылады. 

 

 

7 дәріс. Жарықтандыру құралдары 

 

Дәрістің мазмұны: жарықтандыру құралдарының жарықтехникалық 

параметрлері, классификациясы, тағайындалуы.  

Дәрістің мақсаты: жарықтандыру құралдарымен танысу. 

  

Жарықтандыру құралы – бұл кеңістікте қажетті күйде жарық көздерінің 

жарық ағынын қайтадан тарататын құрылғы. Жарықтандыру құралы жарық 

көзінен және жарықтандыру арматурасынан тұрады.    

Жарықтандыру құралдарының жарықтехникалық арматурасының негізгі 

тағайындалуы:  

- кеңістікте керекті бағыттағы шамның жарық ағынын  қайтадан тарату 

және концентрациясы;  

- шамның көзді соқыр қылу әрекетінен қорғау;  

- шамды пайдалануда қоршаған орта факторлары әсерінен қорғау; (шаң, 

ылғал, механикалық зақымдалу);  

- шамдарды ЖҚ ілу және оларды қорек көзіне қосу.  

Жалпы қабылданған классифкация бойынша барлық ЖҚ үш топқа 

бөлінеді: шамдалдар, прожекторлар және проекторлар.  

Жарықтандыру құралдарының жарықтехникалық параметрлері: 

жарықты тарату, қорғаныс бұрышы, пайдалы әсер коэффициенті.  

Жарықты тарату көлденең жарық күші қисығымен сипатталынады. 

Жарық күші қисығы –  бұл таралған жарық бағытынан құрал жарық күшіне 

тәуелді графикалық суреттеме. Жарықтандыру құралдары жарықты тарату 

сипаты бойынша 5 топқа бөлінеді (16 сурет): тік (Т), айтарлықтай тік (Н), 

шашыранды (Ш), айтарлықтай шағылысқан (В) және шағылысқан (О). 
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16 сурет – Жарықты тарату топтары  

 

Жарық күші қисығы 7 түрге бөлінеді: қойылтылған (Қ), терең (Т), 

косинустық (Д), жартылай жалпақ (Л), жалпақ (Ж), синустық (С) және 

біркелкі (М) (17 сурет). 

 

   

   

 

 

 

 

17 сурет – Жарық күші қисығының түрлері  

 

Жарықтындыру құралдары жұмысының жарық тиімділігін 

жарықтандыру құралының пайдалы әсер коэффициентімен ПӘК сипаттауға 

болады. Жарықтандыру құралының ПӘК - і  жарықтандыру құралынан 

шығатын жарық ағынының ФЖҚ  жарық көзінің ФЖК жарық ағынына 

қатынасы:  
 

.
ЖК

ЖК

Ф

Ф
КПД 

  
 

Шамдалдың энергетикалық ПӘК бағалау үшін «шам-ПРА» комплексі 

жұмысының тиімділігін қосымша түрде ескерген жөн.  

Жарықтандыру құралы ПӘК-нің мәні оның тиімділігін сипаттайды және 
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жалпы жарықтандыру құралының құрылысы мен жарықтандыру арматурасы 

материалына байланысты.  

Қорғаныс бұрышы   –  бұл  көзге  шам жарығының тікелей түсуінен 

қорғанысы (18 сурет). 
 
 

 
 

18 сурет – Жарықтандыру құралдарының қорғаныс бұрышы   

 

Шамдалдардың жіктелуі: 

- жарықтехникалық функциясы бойынша: жарықтандыру құралдары, 

жарық сигнализациясы мен жарнамалық жарықтандыру үшін аспаптар;  

- пайдалану шарттары бойынша: ғимараттар үшін жарықтандыру 

құралдары, ашық кеңістіктер мен зерттеулер ортасы үшін жарықтандыру 

құралдары;  

- жарықтытарату сипатты бойынша: шамдалдар, прожекторлар және 

проеторлар; 

- фотометриялық дененің формасы бойынша: симметриялық 

жарықтандыру құралдары, дөңгелек симметриялық және симметриялық емес 

жарықтандыру құралдары;  

- пайдалану кезіндегі орын ауыстыру мүмкіндігі бойынша: 

стационарлық, жылжымалы және ауыстырмалы;   

- шамның қоректену әдісі бойынша: жеке қоректендіру көзі бар 

тораптық және аралас қоректену;  

- оптикалық жүйенің өзгеру мүмкіндігі бойынша: жылжымалы және 

жылжымалы емес;  

- жарықтехникалық сипаттамаларын өзгерту бойынша: реттелінетін 

және реттелінбейтін; 

- орнату әдісі бойынша: қабырғалы,  аспалы, едендік, үстелдік, төбелік, 

орнатылатын, консольды, қолды.  

Шамдалдарды қорғау дәрежесі бойынша жіктеу. 

ЖҚ және басқа да электртехникалық жабдықтарды ылғыл (судан) және 

қатты бөлшектер (шаңнан) әсерінен олардың қорғанысы дәрежесі бойынша 

жіктелуі мен белгіленуінің халықаралық жүйесі бар. Қорғаныс дәрежесі IP 
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әріптерімен (Ingress Protection – енуден қорғау)  және екі санмен белгіленеді. 

Бірінші сан жарықтандыру құралдарының оған шаң мен басқа денелердің енуі  

қорғанысының дәрежесін көрсетеді және ол 2-ден 6-ға дейін мәнге ие болуы 

мүмкін. Белгіленудегі екінші сан ЖҚ ішіне судың енуінен қорғаныс дәрежісін 

көрсетеді. Бұл сан 0-ден 8-ге дейін болады. 

Жарықтандыру құралдарының электр қауіпсіздігі бойынша жіктелуі. 

ЖҚ электр қауіпсіздігі адамдарды электр тогынан қорғауды қамтамасыз 

етуі керек. Қауіпсіздік дәрежесі  ЖҚ қосылған ток өткізуші элементтердің 

электр оқшауламасының бар болуы және сапасымен (сымдар, патрондар), 

жерлендірудің болуымен және электр кернеуінің шамасымен сипатталынады.  

«Электр қондырғыларының ережесіне» (ЭҚЕ) сәйкес барлық электр 

жабдықтары, соның ішінде ЖҚ электр қауіпсіздігі дәрежесі бойынша  4 топқа 

бөлінеді: 

1) 0 топ – электр тогынан қорғаныс, тек негізгі (жұмыстық) оқшауламен 

қамтамасыздандырылады.  

2) I топ – электр тогынан қорғаныс, қоректенетін тораптың үшфазалы 

бес сымды немесе стационарлы бірфазалы сымның қорғанысына шамдалдың 

токөткізгіш бөлігіне жанасу үшін жалғанған негізгі оқшауламен қамтамасыз 

етіледі.  

3) II топ – электр тогынан қорғаныс екі немесе одан да көп оқшауламен 

қамтамасыздандырылады.  

4) III топ – электр тогынан қорғаныс қоректенудің  қауіпсіз аса төмен 

кернеуді (≤50 В)  пайдаланумен қамтамасыз етіледі.  

Жарықтандыру құралдарының өрт қауіпсіздігі.  

Жарықтандыру құралдарының өрт қауіпсіздігі тікелей олардың жылу 

параметрлеріне байланысты және ЖҚ апаттық режимдері мен қалыпты 

жұмысы кезіндегі оның шекті мәндерінің барлық элементтеріне 

температураның сәйкес болуымен сипатталынады. Жұмыс барысында қуатқа, 

түрге және суыту шартына тәуелді барлық жарық көзі белгілі бір 

температураға да дейін қызады. Сондықтан жарықтандыру құралдары  оларды 

орнату орындарында өрттің пайда болуына  қауіп әкелетін құрал болып 

табылады.  Орнатылатын, төбелік, қабырғалық және едендік жарықтандыру 

құралдарына арнайы олардың өрт қауіпсіздігін сипаттайтын белгілер 

белгіленеді:  

 – жарықтандыру құралы жанбайтын материалдың (бетон, металл, 

штукатурка) бетіне ғана емес, сонымен бірге температурасы 200°С  төмен 

емес (мысалы, қалыңдығы 2 мм ағаш немесе фанер) жанатын материалдар 

бетіне де орнатылады. Бұндай ЖҚ корпусының температурасы қалыпты 

жағдайда  115°С  аспайды, ал аномалды режимде 130°С дейін, дросселдің 

ауқауы кезінде (мысалы, орамдар арасындағы тұйықталу) 180 °С дейін 

жоғарлауы мүмкін. Аномалды режим деп, мысалы, люминесценттік шам 

жанбай қалған кезде, яғни оның тек электродтары қызып немесе үздіксіз 

жыпылықтау болған жағдайды айтуға болады.  

 – жарықтандыру құралдары жалындану температурасы белгісіз 

F 

F 
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жанатын материалдардың бетінде, әртүрлі қалыңдықты ағаш пен фанерлер 

бетінде орнатылады, сонымен қатар жанғыш заттар талшықтары немесе шаң 

бар ғимараттарда да қолданылуы мүмкін.  

 – жарықтандыру құралы жанғыш материалдардың ешқайсысының 

бетіне орнатылуы мүмкін емес.  

 

Жарықтандыру құралдарының жарылу қауіпсіздігі.  

Кәсіпорындарды химиялық, газдық, мұнай және басқа да өндіріс 

салаларын жарықтандыру кезінде осындай жерлерде жарылу қоспалары пайда 

болуын ескеру керек, және шамдалдар қандай жұмыс режимі болмасын 

жарылыс жағдайын тудыратын көздер болмауы қажет. Осындай 

кәсіпорындарды жарықтандыру үшін құрылысы жарылыс туындауын 

болдырмайтын арнайы шамдалдар ғана қолданылуы тиіс.  

Ех белгісі алдында 0, 1 немесе 2 саны қойылады. 2 Ех маркалы шамдалдар 

«жарылысқа қарсы шамдалдар» деп аталынады.  Оларда шамдалдардың 

қалыпты режимі кезінде  қауіпті ұшқын, доға немесе қызып кетудің пайда 

болуын қиындататын қорғаныс тәсілдері қарастырылған. 1Ех маркалы 

(жарылысқа қауіпсіз) деп аталынатын жарықтандыру құралдарында 

шамдалдардың қалыпты жұмысы кезінде, пайдалану үрдісі барысында 

зақымдалулар кезінде де ұшқын, доға немесе қызудың пайда болуының 

нәтижесінде жарылысқа қауіпсіз жарылыстан қорғануды қамтамасы 

здандырады. 0 Ех маркалы шамдалдарында («жарылыс қауіпсіздігі аса жоғары») 

қосымша арнайы жарылыс қауіпсіздігінің шаралары қарастырылған.  

 

 

8 дәріс. Жүргізу-реттеу аппаратурасы  

 

Дәрістің мазмұны: электрмагниттік және электронды жүргізу-реттеу 

аппараттары, қосылу сұлбалары.  

Дәрістің мақсаты: жүргізу-реттеу аппаратымен және  қосылу 

сұлбаларымен танысу.  

 

Жалпы жағдайда қосылу аппараты үш компоненттен тұрады: 

жандырғыш құрылғысы, шамның тогын тұрақтандыратын құрылғы және 

жарық көзінің және электр торабының электрмагниттік үйлесімділігін 

қамтамасыз ететін құрылғы.  

Әртүрлі типті разрядты шамдарды жандыру үшін жүз вольттан бірнеше 

киловольтке дейін кернеу қажет (ыстық шамдарды жағу үшін ондаған 

киловольт керек). Мұндай кернеу арнайы аппараттармен тудырылады – 

жандырғыш құрылғыларымен немесе сұлбалық шешімдермен қамтамасыз 

етіледі.  

Барлық типті разрядты шамдардың тогын тұрақтандыру ток шектеуші 

элементтер шамының тізбектей қосылуымен қамтамасыздандырылады. Ток 

шектеуші элементтерде  пайдалы әсерді тудырмай кейбір қуаттар жоғалады. 

F 
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Сондықтан мұндай элементтер бос, қажетсіз жүктеме – балласт болып 

табылады. Балласт ретінде активті, индуктивті немесе сыйымдылықты кедергі 

қолданылуы мүмкін. Бірақ практикада тек индуктивті кедергі және тек қана 

арнайы сынапты-вольфрамды шамдарда қыздыру жібі ретінде активті кедергі 

пайдалынады. Индуктивті кедергі ретінде дроссель немесе электрмагниттік 

балласт деп аталатын арнайы электрмагниттік аппараттар қолданылады.  

Электр торабы бар  шамдардың электрмагниттік үйлесімділікті қамтамасыз ету 

үшін көп жағдайда шамдалмен параллель тораптық кернеуге тікелей 

қосылатын конденсаторлар қолданылады. Тек люминесценттік шамдары бар 

шамдалдарда кейбір кездерде басқа да қосылу варианттары қолданылады.  

Соңғы жылдары люминесценттік және аз қуатты металлгалогенді, 

натрийлі шамдарды қосуда электронды аппараттар кең қолданысқа ие. Осы 

аппараттарда үш функция енгізілген – жандыру, токты тұрақтандыру және 

электрмагниттік үйлесімділік. 

 

Электромагниттік аппараттар. 

Электрмагниттік аппараттардағы балласт ретінде әрқашан дроссель, ал 

люминесценттік шамдарда кейбір кездерде дроссель мен конденсатор 

жиынтығы қолданылады. 

Дросселдер – бұл арнайы электртехникалық болат ленталарынан немесе 

лакталған пластиналардан жиналған, жүрекшеге оқшауланған мыс 

сымдарымен оралған катушка.  Дросселдерлің индуктивтілігі  дроссель мен 

шамның (фазалар әртүрлігі) кернеу соммасы қоректентін тораптың керенуіне 

тең болатындай есептелінеді.   

Дроссель индуктивтілігі катушкадағы орам санымен, жүрекше үшін 

қолданылатын болат түрімен және жүрекшедегі саңылау шамасымен 

анықталынады. Ереже бойынша, жүрекше үшін пластиналар Ш әріпі түрінде 

және оның астындағы қосқыштар О әріпінің жартысы түрінде жасалынады. 

Катушкалар жылуға төзімді пластмассалардан құйылған немесе штампталған 

каркаспен оралады. Пластиналар жиынтығы екі жақтан каркастың 

саңылауына салынады, ал олардың арасына электртехникалық картоннан 

немесе алюминийден төсемелеріне қатаң анықталынған шамамен тесік пайда 

болады. Катушка бойымен айнымалы электр тогының өтуі кезінде жүрекше 

ток жиілігімен қайта магниттелінеді. Осыған жүрекше пластинасының қажетті 

энергиясы жұмсалынады. Сол себептен жүрекшелер болаттың толық 

пластиналары мен ленталарынан жиналады. Жартылай жүрекше арасындағы 

саңылау дроссель индуктивтілігін төмендетуге, сәйкесінше шам арқылы 

токтың өсуіне әкелетін жүрекшенің магниттік қанықтыруын болдырмау үшін 

қажет. Қайта магниттелуге кеткен шығыннан басқа, дросселдерде катушка 

сымдарында да шығындар болуы мүмкін, себебі әрбір сым қандайда бір 

электрлік токқа кедергі тудырады.  

Дроссель катушкасы оралатын сым диаметрі екі қарама қайшы негізгі 

компромис арқылы таңдалады: Сымның диаметрі үлкен болған сайын 

катушкадағы шығындар аз болады, бірақ қымбат мыста шығын көп болады, 
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яғни қымбат болған сайын дроссель ауыр болады. Практикада жұмыс кезінде 

дроссель қызуы берілген шамадан аспайтындай етіп сым диаметрін таңдайды. 

Дроссельдерге «С» бақылау нүктесі қойылады, ал дроссельдердің 

параметрлері  санына осы нүктедегі температура көрсетіледі, мысалы,                         

tc = 130 °С. Бұл осындай дроссельмен шамдалдың қалыпты жұмысы  кезіндегі  

температурасы жоғарыда көрсетілгеннен жоғары болатынын білдіреді. 

Дроссельдердегі қуаттар шығындары шам қуатынан (шамның қуаты 

үлкен болған сайын шығын үлесі аз болады) 10-нан 100% -ға дейін құрайды. 

Шет елдерде люминесценттік шамдарға арналған дросселдер шығын деңгейі 

бойынша үш топқа бөлінеді:  D тобы – «қалыпты шығындар» (қуаты 18 Вт – 

30% дейін, 36 Вт – 25%, 58 Вт – 20% шамдар үшін); С тобы – «төмен 

шығындар» (сәйкесінше 25, 20 және 15%); В тобы – «аса төмен шығындар» 

(20, 15 және 12%).  Электр энергиясын үнемдеу және қоршаған ортаны қорғау 

мақсатында Еуропалық Одақтың Халықаралық экономикалық 

комиссиясының шешімімен 2001 жылдың желтоксанынан D топты 

дроссельдерді шығару Еуропалық Одақтың барлық елдерінде жойылуы қажет 

еді, ал 2005 жылдың соңында С топты дросселдер де шығарылмауы тиіс 

болатын.  Алайда бұл мәселе толығымен шешілмеген, осы уақытқа дейін 

көптеген фирмалар әлі де С топты дроссельдерді шығарып сатуда (әсіресе 

Ресейге және ТМД елдеріне). Ресей МС-да қуат шығыны деңгейі бойынша 

дроссельдерді топқа бөлу жоқ. Тәжірибе көрсеткендей, барлық ресейлік 

дроссельдер D тобына жатады.  

19 суретте люминесценттік шамдардың – стартер дроссельдік 

қарапайым және кең тараған сұлбасы көрсетілген.  Қажетті деңдейде шам 

арқылы токты шектеу үшін дроссель 1 қолданылады.  Шамға параллель және 

оның екі электродына  стартер 2 қосылған. 

Стартер –  бұл бір шартты қанағаттандыратын разрядты құрал: разрядты 

жандыру кернеуі торап кернеуінен төмен болуы керек, бірақ шамның жану 

кернеуінен жоғары болуы қажет.  Стартердегі контактердің бірі биметаллдық 

лентадан, яғни кеңейтудің әртүрлі жылу коэффициенттерімен екі металдың 

қатаң түрде қосылу жолымен алынған лентадан жасалынады. Барлық елдерде 

стартерлер түбінде екі контактісі бар цилиндр түрінде бір конструктивті 

жасалумен шығарылады. Стартерлер  тораптың екі номиналды кернеуіне 

шығарылады: 110–130 В және 220–230 В. 



33 

 
 

19 сурет – Люминесценттік шамдардың қосылу сұлбасы (сол жағы) 

 

Дроссельдері бар разрядты шамдардың қосылу сұлбасы қарапайым, 

сенімді, және сондықтан да кең қолданысқа ие, ал жоғары қуатты шамдар 

үшін баламасыз болып  табылады. Алайда бұл сұлбалардың кемшіліктері бар:  

 1) Дроссельдерде қуат пайдасыз жоғалады (аз қуатты люминесценттік 

шамдары бар шамдалдар  дроссельдеріндегі шығындар шам қуаттарымен 

өлшемдес). 

2) Дроссельдер кернеу мен ток арасындағы фаза ығысуын тудырады, ол 

қосымша құрылғыларды  - өтемелеу конденсаторларын пайдалануды қажет 

етеді.  

3) Дроссельдер жұмыс кезінде гуіл дыбыстарын тудырады.  

4) Стартердроссельдік сұлбалардағы люминесценттік шамдарды қосқан 

кезде жыпылықтайды, ол көзге  жағымсыз, сонымен бірге  шамның қызмет 

етуін төмендетеді және қосымша радиокедергілерді туғызады.  

5) Барлық разрядты шамдар дроссельдермен жұмыс кезінде 

пульсациялаушы жарықты түрлендіреді, пульсация тереңдігі 100% жетуі 

мүмкін.  

6) Дроссельдер ауыр, ол разрядты шамдары бар шамдалдардың массасы 

мен құрылысына айтарлықтай әсер етеді. Өтемелеуші конденсаторларды 

пайдалану осы кемшілікті одан әрі ұлғайтады.  

 

Қосылудың электронды аппараттары.  

Люминесценттік шамдар мен дроссельдердің көптеген кемшіліктері 

қосылудың электронды жоғары жиілікті аппараттарын қолдану кезінде 

жойылады (ЭЖРА). 

Соңғы жылдары осындай аппараттар әдетті болып кетті: Еуропалық 

Одақ елдерінде люминесцентті шамдары бар шамдалдардың жартысы 
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қосылудың электронды сұлбаларымен жасалынады.  

20 суретте барлық негізгі түйіндері бар заманауи ЭЖРА құрылымдық 

сұлбасы көрсетілген: жоғары жиілікті кедергінің кіріс фильтрі 1, түзеткіш 2, 

ток торабынан қоректенетін форма корректоры 3, басқарушы каскад 4, қуат 

күшейткіші 5, шығыс каскады 6. ЭЖРА сұлбасының әртүрлігі негізінде 

басқарушы каскадтың принципиалды сұлбасына байланысты.  

Электр торабындағы ЭЖРА-мен туындайтын жоғары жиілікті 

кедергілерді төмендету үшін индуктивтіліктен бірнеше мГн және 

сыйымдылықтан 1000 нФ дейін П-тәрізді немесе екілік П-тәрізді фильтрлер 

қолданылады.  Осы мақсатта қосымша түрде қоректенуші өткізгіш (әдетте 

бейтарап) пен тұйықтаушы сымның біреуі арасындағы нФ бірлігі ретінде 

сыйымдылық қосылады. Түзеткіш ретінде сәйкесінше ток пен кернеуге 

есептелінген стандартты көпір пайдалануы мүмкін.  
 

 
 

20 сурет – Электронды жүргізу – реттеу аппаратының функционалды сұлбасы   

 

Тұтынылатын ток формасын түзету қуатты транзисторлармен және 

басқарылатын арнайы құрылғылар көмегімен іске асырылады. Ол үшін ток 

формасын қадағалайтын интегралды микросұлбалар жасалынып шығарылады.  

Әр ЭЖРА «жүрегі» басқарушы каскад 4 болып табылады. Қазіргі 

уақытта дискретті элементтерінде автогенераторлар қолданылатын қуатты 

күшейту күштік транзисторларды басқару үшін ЭЖРА сұлбалары әлі де 

кездеседі. Алайда қуатты күшейтуді басқару үшін көптеген ЭЖРА-да арнайы 

жасалған интегралды микросұлбалар қолданылады. Заманауи бірнеше сыртқы 

элементтері бар микросұлбалар (конденсаторлар мен резисторлар) шам 

электродын алдын-ала жылытуды, жандыруды, жұмыс режимін, жұмыс 

режимінде шам параметрлері қалыптылығын, апаттық жағдайлардан 

қорғанысын (ток бойынша қайта қосу, шығыс тізбегіндегі қысқа тұйықталу 

және т.б.) қамтамасыз етеді.  
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Интегралды микросұлбалар шығысындағы дыбыстар қуат күшейткішіне 

5 беріледі.  Қазіргі таңда күшейткіш ретінде негізінде өріс транзисторлары 

қолданылады,  кейбір кездері биөріс транзисторлардағы сұлбалар да кездеседі.   

Люминесцентті шамдарды электронды сұлбалардың 

стартердроссельдерден принципиалды айырмашылығы бұндай сұлбаларда 

шамдар 50 Гц  орына әдетте 20–40 кГц  жоғары жиілікті токпен қоректенеді. 

Шамдардың жоғары жиілікті қорегі келесідей оң нәтижелерді береді:  

1) Жоғары жиілікті разрядтың ерекшелігінен шамдардың жарық беруі 

жоғарлайды. Бұл кеңею үлкен болған сайын шам қысқа болады: қуаты 36 (40) 

Вт шамдарда жарық беруі 10%, қуаты 18 (20) Вт шамдарда 15%, қуаты  4 Вт 

шамдарда 40% өседі. 

2) Жиілігі 100 Гц  жарық ағнының пульсация тереңдігі шамамен 5% 

дейін төмендейді. 

3) Дроссельдермен пайда болатын дыбыстық кедергілер жойылады.  

4) Шамдарды қосу кезіндегі жыпылықтау жоғалады.  

5) Реактивті қуатты өтемелеу мүмкіндігі жойылады (cos φ түзету). 

6) Қосу кезінде жыпылықтаудың болмауынан  және электродтардың 

нақты қызуынан шамдардың қызмет көрсетуі жоғарлайды. 

7) Шамдардың жарық ағынын реттеу мүмкіндігі пайда болды.  

8) Электронды аппараттар дроссельдер мен өтемелеуші 

конденсаторларға қарағанда айтарлықтай жеңіл.  

Осылайша, ЭЖРА люминесценттік шамдардың стартердроссельдік 

қосылу сұлбасындағы көптеген кемшіліктерді жояды. Бірақ бұл 

аппараттардың өз кемшіліктері бар: қазір электронды аппараттардың бағасы 

дроссельдерге, стартерлерге және өтемелеуші құрылғыларға  қарағанда 

қымбат. Бірақ жоғарыда айтылып кеткендей, Еуропалық Одақ елдеріндегі 

электронды аппараттары бар шамдалдардың үлесі барлық люминесценттік 

шамдары бар шамдалдардың 50% жақындап келеді.  

Колбасының диаметрі 16 мм  қазіргі люминесценттік шамдар 

принципиалды тек электронды аппараттармен ғана жұмыс істейді. Бұл жағдай 

осындай шамдары бар шамдалдарға қосымша артықшылықтар береді.  

Соңғы жылдары сатылымда азиат-тынық мұхит елдерінде шығарылатын 

арзан ЭЖРА пайда болды.  Аппараттардың бағасын төмендету үшін олардың 

сұлбаларын қарапайым ету керек, бұл тек кейбір функцияларды алып тастау 

кезінде ғана мүмкін. «Арзан» аппараттар люминесценттік шамдардың 

жұмысын қамтамасыздандырады, бірақ бір қатар кемшіліктері бар:  

1) Шамдарды қосу алдын-ала электродтарды қыздыруынсыз жүргізіледі, 

көптеген жағдайда өызмет көрсету уақытын төмендетуге әкеледі.   

2) «Арзан» аппараттарда торап кернеуінің ауытқу кезінде шамның 

тұрақтылық режимі жоқ. 

3) «Арзан» аппараттарда  реактивті қуатты өтемелеу жоқ, ол сыртқы 

өтемелеуші конденсаторларды қолдануды қажет етеді.  

4) Тұтынылатын токты түзету формасы жоқ, сондықтан аппараттар 

электрмагниттік үйлесімділігі бойынша Еуропалық норма шарттарына сәйкес 



36 

келмейді.  

5) Көптеген «арзан» аппараттар тұрақты токта жұмыс істей алмайды, ол 

апатты жарықтандыру шамдалдарында оларды пайдалануда кедергі келтіреді.   

6) «Арзан» аппараттардың қызмет көрсетуі шамамен екі есе аз.  

7) Кейбір аппараттарда түзетілген тораптық кернеудің пульсациясын 

тегістеу жеткіліксіздігі шамға берілетін жоғары жиілікті кернеу 

модуляциясына алып келеді. Нәтижесінде стартердроссельдік сұлбаның басты 

кемшілігін –  жарық ағыны пульсациясы тереңдігінің үлкен болуын 

жоймайды.  

Бұл кемшіліктер осындай аппараттармен жарықтандыру 

қондырғыларындағы пайалану шығындарын жоғарлатуға алып келеді және 

жоғары жиілікті ЭЖРА салыстыру бойынша бағасында ұтылуға да келтіреді. 

Сонымен қатар, шамдалдарды өндірушілер ыңғайсыз жағдайларға қалып 

тұрады, себебі шамдалдар нормативтік құжаттардың талаптарына сай 

келмейді (көбінесе электрмагниттік үйлесімділік және cos φ бойынша). 

 

 

9 дәріс. Жарықтандыруды нормалау 

 

Дәрістің мазмұны: жарықтандыруды нормалау мақсаты мен 

тапсырмалары, түсті тарату коэффициенттері, пульсация тереңдігі және 

табиғи жарықтандыру коэффициенті.  

Дәрістің мазмұны: жарықтандыру нормасымен және түсті тарату 

сапасының бағасымен, пульсация коэффициентін және табиғи жарықтандыру 

коэффициентін есептеу әдісімен танысу.  

 

Жасанды жарықтандыруды нормалау –  бұл қондырғылардың сандық 

және сапалық көрсеткіштері деңгейін пайдалану процесіндегі қажеттілікті 

қамтамасыз ететін жарықтандыру қондырғыларыынң орнатылған нормасы  

мен ережесі. Жарықтандыру ережесі мен нормасы сәйкесінше нормативтік 

құжаттармен регламенттелінеді.  

Нормалау мақсаты мен тапсырмасы көру физиологиясын, еңбек 

гигиенасын, электр энергиясының аз шығындары кезіндегі техникалық 

қауіпсіздік және басқа материалдық ресурстарды, сонымен қатар 

жарықтандыру қондырғыларын монтаждау мен пайдалануға кеткен еңбек 

шығындары шарттары есебімен жарықтандыру қондырғыларының көрушілік 

тиімділігін қамтамасыз ететін жарықтандырылатын жарық ортасын құрастыру 

болып табылады.   

Жарықтандыру нормасын дайындауда екі жүйе қолданылады: 

– белгілі жұмыс орындары мен ғимараттар үшін жарықтандыру 

нормалары;  

– белгілі жұмыс орнын көрсетпейтін көру процесін сипаттайтын 

белгілері функцияларындағы жарықтандыру нормалары.  
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Жарықтандырудың нормаланған мәндері келесі шкала бойынша 

қабылданады: 0,2; 0,3; 0,5; 1; 2; 3; 4;5; 6; 7; 10; 15; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 

300; 400; 500; 600; 750; 1000; 1250; 2000; 2500; 3000; 3500; 4000; 4500; 5000 

лк. 

ҚНмЕ бойынша табылған жарықтандыруды жоғарлату шартына жұмыс 

күні ішінде көру жұмысының ұзақтығының жоғары болуы, бақылаушы көзден 

нысанды жою (0,5 м), табиғи жарықтандырудың болмауы және т.с.с. жатады.  

Жарықтылықты бір сатыға төмендету тұрақты қызмет етуді қажет етпейтін  

немесе адамдардың аз уақыт болуына арналған ғимараттарда, жабдықтары бар 

өндірістерде аз адам жағдайында болуы мүмкін.  

Өндірістік ғимараттардағы жарықтандыруды нормалау кезінде оның 

минималды шекті деңгейі сипаттамаға және көру жұмысының орындалу 

түріне байланысты регламенттелінеді.  

ҚНмЕ-ке сәйкес оптикалық құралдарсыз орындалынатын барлық көру 

жұмыстары сипатталынады:  

- көру жұмысының разрядымен, ол айыру нысанының өлшемі 

тәуелділігімен анықталынады, яғни көру жұмысының нақты орындалуына 

байланысты;  

- көру жұмысының разрядымен, фоны бар нысан кереғарлығымен және 

фонның жарықтылығымен анықталынады; көптеген көру жұмыстарының 

разрядтары үшін төрт разрядтары бар: а, б, в, г. 

Ғимараттың ішінде орындалынатын жұмыстың сипаты бойынша 

нақтылықтың 7 тобы  бөлінген: I – ең жоғары, II – өте жоғары, III – жоғары, IV 

– орта, V – аз нақты, VII – дөрекі жұмыс, VII –  өзіндік сәуле түсетін немесе 

қыздырылған нысандар жұмысы. Осы топтар үшін жарықтандырудың 

нормалау деңгейі 5000-ден 100 лк дейін. 

Көшелерді, автомобиль туннельдерін, жүру жолдарын жарықтандыру 

кезіндегі негізгі нормалау шамасы жол жабынының жарықтылығы болып 

табылады. Ол көше категориясына, қозғалыс интенсивтілігіне, қоршаған орта 

сипатына байланысты. Жарықтылық сонымен бірге архитектуралық 

ғимараттарды (ескерткіштер, ғимараттар және т.б.) декоративті 

жарықтандыру кезінде  нормаланады.  

Жарықтандыру мен жарықтлық  жарықтандырудың сандық жағын 

сипаттайды, қалған нормаланған параметрлер сапасын анықтайды.  

Өндіріс кәсіпорындарының жарықтандыру қондырғыларында көзді 

шағылыстыру көрсеткіші S нормаланады, ол көз алдында шағылыстыру 

көздерінің болуы мен болмауы кезіндегі нысан мен фон жарықтылығының 

әртүрлігі шегінің қатынасы.  

Қоғамдық ғимараттар үшін көзді шағылыстыру коэффициенті орнына 

жайлылық көрсеткіші М нормаланады, оның шамасы орындалынатын 

жұмыстың сипатына байланысты және 15 және 90 мәндерін қабылдауы 

мүмкін.  

Жайлылық немесе көзді шағылыстырудың ұйғарынды мәнінің шамасы 

жарықтандырудың екінші нормаланған параметрі болып табылады. 
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Еуропалық және Қазақстандық жарықтандыру нормаларында жалпыланған 

жайлылық көрсеткіші UGR  нормаланады.  

Жұмыс барысында заттардың әртүрлі түсінің және олардың 

бөлшектерінің нақтылығын қажет етеді. Бұл әсіресе өнім сапасының маңызды 

критериі болатын - полиграфияларда, токыма өнеркәсібінде, кейбір 

дүкендерде және т.б. керек. Сондықтан жұмыс орындарының реті үшін 

жарықтандырудың тағы бір сапалы көрсеткіші нормаланады – түсті тарату 

жалпы индексі Ra. 

Жарықтандыру бойынша халықаралық комиссиямен түс тарату 

сапасының жүйесі ұсынылған:  

- Ra ≥ 90 – өте жақсы; 

- 90 > Ra ≥ 80 – жақсы; 

- 80 > Ra ≥ 70 – жақсы; 

- 70 > Ra ≥ 60 – қанағаттанарлық; 

- 60 > Ra ≥ 40 – қолайлы; 

- Ra < 40 – нашар. 

Жарықтандыру нормасында полиграфия кәсіпорындары, токыма мен 

лак бояу өндірісі саласы үшін, сонымен бірге ауруханалардың хирургиялық 

бөлімдері үшін Ra 90 төмен болмауы керек.  

EN 12464-1-2011 Еуропалық номаларында жұмыстың барлық түрі мен 

қоғамдық ғимараттар типі үшін Ra 80 төмен емес нормаланады, 

полиграфиялық және токыма өнеркәсібі үшін, хирургиялық кабинеттер, 

кейбір сауда залдары үшін 90 төмен емес түсті тарату индексін қажет етеді. 

Түстердің әртүрлігін қажет етпейтін өндіріс ғимараттары үшін (металлургия, 

металлды өңдеу) түсті таратуы нашар  жарық көздерін пайдалануға рұқсат 

беріледі.   

Түсті таратудың жалпы индексінен басқа, еуропалық нормалар жарық 

көзінің түстік температурасын ұсынады. Сәулеленудің түстілігі бойынша 

барлық жарық көздері үш топқа бөлінген: жылы  (Ттүс ≤ 3500 К), орташа                 

(Ттүс = 3500 – 5300 К) және суық (Ттүс ≥ 5300 К). 

Жарықтандырудың тағы бір нормаланған параметрі көз алдында 

жарықтылықты тарату болып саналады. Жарықтылық айтарлықтай қиын 

есептелінеді, бірақ осыған қарамастан жарықтандыруды біркелкі емес 

таратуын нормалайды. Орындалған жұмыстың сипатына байланысты жұмыс 

орнындағы және жақын ортаның жарықтандыру қатынасы  1:0,3–1:0,7 болуы 

қажет.  

Қазақстан мен Ресейде жарықтандырудың сапалы көрсеткіші 

нормаланады - жарықтандыру пульсациясының коэффициенті. Бұл 

көрсеткішті номалау разрядты жарық көздерін  енгізумен қажет болды. 

Разрядты жарық көздерінде – люминесценттік, жоғары қысымды сынапты, 

металлгалогенді, натрийлі шамдарының жарық ағыны торап тогының екі 

еселенген жиілігімен өзгереді. 50 Гц жиілік кезінде шамдардың жарық ағыны 

секундына 100 рет өзгереді, барлық разрядты шамдар осындай жиілікпен 

жыпылықтайды. Көз мұндай жыпылықтарды байқамайды, бірақ олар 
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организммен қабылданады - жоғары шаршаңшылдық, бас ауруы. Сонымен 

қатар айналатын немесе дірілдейтін заттардың жарығын пульсациясын 

жарықтандыруда стробоскопиялық эффект пайда болады. Бұл адамдарда теріс 

реакцияларды тудырады және өндірістегі жарақаттардың (травматизмнің) 

бірден бір себебі болып табылады.  

Пульсация тереңдігі жарықтылық пульсациясының коэффициентімен 

өлшенеді кп: 
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мұндағы Еmах, Emin және Eор – максималды, минималды және орташа 

жарықтылықтың мәні.  

Нормалау бойынша жұмыс орнындағы жарықтылық пульсациясының 

тереңдігі 20% аспауы керек, ал кейбір өндіріс түрлері үшін 15%. 

Компьютерлермен жабдықталған ғимараттардағы  санитарлық ереже мен 

нормалау бойынша жқмыс орнындағы 5% аз болмауы қажет. 

Осылай, нормативтік құжаттарда бес параметр белгіленеді: жарықтылық 

шамасы, жарықтылықтың біркелкі еместігі, жайлылық көрсеткіші, түсті 

таратудың жалпы индексі және жарықтылық пульсациясының коэффициенті. 

Осы параметрлердің біріншісі жарықтандырудың сандық жағдайын, қалған 

төртеуі сапасын анықтайды.  

Табиғи  және біріктірілген жарықтандыру кезінде ҚНмЕ сай 

жарықтандырудың сипатына байланысты көру жұмыстарының әрбір разряды 

үшін табиғи жарықтандыру коэффициенті ТЖК нормаланады.  

Табиғи жарықтандыру коэффициенті е ғимараттың ішіндегі ЕІ белгілі 

нүктедегі табиғи жарықтанудың сыртқы тік жарықтандыру ЕС мәнінің 

қатынасын көрсетеді. ТЖК мына формуламен анықталады:  
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Табиғи жарықтандыру коэффициенті сыртқы жарықтандырудың 

диффузиялық жарығы ғимарат ішіндегі есептік нүктеде жарығының үлесін 

көрсетеді. Құрылыс нормасы мен ережесі көру жұмыстарының разрядына, 

жарықтандыру жүйесіне байланысты ТЖК минималды мәнін белгілейді.  
 

 

10 дәріс. Жарықтандыру қондырғыларын жобалау  

 

Дәрістің мазмұны: жарықтандыру қондырғысын есептеу тәсілдері. 

Дәрістің мақсаты: жарықтандыру қондырғысын есептеу тәсілдерін 

үйрену.  
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Қазіргі уақытта аз уақыт пен еңбек ішінде жарықтандыру 

қондырғылары параметрлерін есептеуде компьютерлік программалар қол 

жетімді болды.  Бірақ нақты есептеулерді жиі қажет ете бермейді, тек қана 

жарықтандыру құралдарының қажетті санын анықтауды, олардың қуатын 

немесе жарықтандыру нысандарының жарықтылығын анықтауды ғана қажет 

етеді. Іздестіріліп отырған шаманы табуды қажет ететін осы есептеулердің 

қарапайым екі түрі қолданылады: жарық ағынын пайдалану коэффициенті 

тәсілі және нүктелік тәсіл.  

Есептеудің формалары мен тәсілдерін таңдау кезінде олардың дұрыс 

пайдалану мүмкіндігін анықтап алған дұрыс.  

Жарық ағынын пайдалану коэффициенті тәсілі  орташа жарықтылықты 

нормалау кезінде көлденең кеңістіктің жарықтандыруын есептеу үшін 

ұсынылады.  

Нүктелік әдіс апаттық, сыртқы және жергілікті жарықтандыру үшін, 

жарықтандырудың біркелкі еместігі кезінде  ірі нысандарды жобалау кезінде 

қолдануда ұсынылады, сонымен қатар нүктелік әдіс иілген және тік 

кеңістіктерді есептеу үшін қолданылады.  

Жарықтандыру қондырғыларының жарықтехникалық бөлігін жобалау 

келесідей негізгі принциптермен базаланады:  

1) Жарықтандырудың түрі мен жүйесін таңдау.  

ҚНмЕ-ке сәйкес жасанды жарықтандыру жұмыстық, апаттық және 

эвакуациялық деп бөлінеді.  

Жұмыстық жарықтандыру барлық ғимараттарда орнатылады және 

жұмыс беттерінде нормаланған жарықтылықты тудырады.  

Апаттық жарықтандыру жұмыстық жарықтандыру кенеттен сөнген 

кезде, жарылыс немесе өрттің , массалық жарақаттың пайда болуы кезінде, 

технологиялық процестің ұзақ уақыт токтап қалуы мүмкін кезде керек. 

Авариялық режимде апаттық жарықтандыру жұмыс орындарында 2 лк  кем 

емес, жалпы жарықтандыру жүйесі кезінде жұмыстық жарықтандыру үшін 

нормаланған  жарықтылықтың 5%  құрауы керек.  

Эвакуациялық жарықтандыру жұмыстық жарықтандырудың апаттық 

өшуі кезінде адамдарды ғимараттан қауіпсіз шығару үшін қажет. 

Эвакуациялық жарықтандыру негізгі өтпелер мен баспалдақтар 

жарықтандыруын 0,5 лк кем емес қамтамасыз ету керек.  

Жарықтандыру қондырғыларын орнату кезінде жарықтандырудың екі 

жүйесінің қолданылады: жалпы және аралас жарықтандыру. Жалпы 

жарықтандыру жүйесі барлық ғимаратты жарықтандыру үшін қолданылады.  

Аралас жарықтандыру жүйесі (жалпы және жергілікті) көру жұмыстары 

жоғары жарықтандыруды қажет ететін ғимараттарда пайдаланылады. 

2) Жарықтылықты және қор коэффициентін таңдау.  

Ішкі және сыртқы жарықтандыру үшін минималды жарықтылықты 

таңдау ҚНмЕ бойынша жүргізіледі. Бұл нормада әр ғимарат үшін 

жарықтылық шамасы, ұсынылатын жарық көзі мен қор коэффициент, 

сонымен қатар жарықтандырудың сапалық параметрлері келтіріледі.  
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Жарықтандыруды нормалау көру жұмысының разряды сипатына, нысан 

өлшеміне, фонға, нысанның фон кертарпалығына байланысты.  

Қор коэффициенті – ТЖК төмендеуін және жарық көздерінің, 

шамдалдарды пайдалану процесіндегі жарықтылықты ескеретін есептік 

коэффициент.  

3) Шамдалдардың түрін таңдау. 

Шамдалдардың түрін таңдау олардың жарық тарату сипатын, 

экономикалық тиімділігін және қоршаған орта шарттарын ескере отыра 

жүргізіледі. Шамдалдар шам түріне, белгілі жарықтехникалық 

функцияларына (жалпы, жергілікті немесе аралас жарықтандыру), 

фотометрикалық дене формасына, жарықты тарату тобына және ЖКС түріне, 

пайдалану кезіндегі ауыстыру мүмкіндігіне, орнату тәсіліне, электр тогымен 

жарақтанудан қорғану тобына және шаң мен судан қорғаныс дәрежесіне, 

шамдардың қоректену тәсіліне, жарық техникалық сипаттамаларыынң өзгеру 

мүмкіндігіне сәйкес келуі қажет.  

4) Жарықтандыруды есептеудің негізгі тәсілдері. 

Жарықтандыру қондырғыларынының жарықтандыруын есептеу кезінде 

жарық көзі орнатылған беттің әр нүктесіндегі нормаланған жарықтандыруды 

тудыру үшін қажетті  жарық көзінің саны мен қуатын анықтайды. Есептеудің 

негізгі әдістерін қарастырайық. 

Жарықтандыруды жарық ағынын пайдалану коэффициенті әдісімен 

есептеу.  

Біркелкі жалпы жарықтандыру қарастырылатын ғимараттар үшін 

жарықтандыру жарық ағынын пайдалану коэффициенті тәсілімен 

есептелінеді.  

Пайдалану коэффициентіне келесі факторлар әсер етеді.  

- шамдалдың түрі мен ПӘК-і;  

- ғимараттың геометриялық өлшемдері;  

- жарықтандырылатын беттің үстінен шамдалды ілу биітігі;  

- қабырғалар мен төбені бояу.  

Жарық ағыны мына формуламен анықталынады:  
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мұндағы Е – нормаланған жарықтылық, лк; 

k – қор коэффициенті; 

Z – минималды жарықтандыру коэффициенті; 

S – ғимарат ауданы, м
2
; 

N – шамдалдар саны; 

η – жарық ағынын пайдалану коэффициенті. 
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Жарық ағынын анықтап болған  соң сәулеленудің стандартты жақын 

көзі таңдалынады және жарық ағынының есептік ағынына ауытқуы тексеру 

жүргізіледі, ол + 20% –10% аралықта болуы керек. 

 

Жарықтандыруды нүктелік әдіспен есептеу.  

Нүктелік әдіс пайдалану коэффициенті әдісіне қарағанда жұмыстық 

бетте кеңістікте орналасқан, мысалы көлденең, тік немесе иілгіш 

жағдайындағы,  әр нүктедегі жарықтылықты анықтауға мүмкіндік береді. 

Нүктелік әдісті  жарықтандырылған кеңістікте нақты жаықтандыруды 

таратуды бағалау қажет болғанда тексеріс есебі ретінде де қолданылады. Бірақ 

нүктелік әдіс біршама кемшіліктерге ие: қабырға мен төбеден жарқыраған 

жарық ағынымен болған жарықтылықты ескермейді, соған байланысты 

жарықтандыру біршама төмен болады.  

Әр нүктедегі шамдалдар тобы үшін жарық ағыны мына теңдіктен 

табылады:  
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, 

 

мұндағы Емин – минималды жарықтылық; 

k – қор коэффициенті;  

μ – алыстағы жарық көзі мен төбе мен торап шағылысуынан жарық 

ағынын ескеретін коэффициент;  

Σεi – «жақын» шамдалдардан салыстырмалды  жарықтандырудың 

шартты қосындысы;  

Σei –  жақын шамдалдардың қосынды шартты жарықтылығы.  

Есептеу кезінде көлденең шартты жарықтылықты және қисық 

салыстырмалды жарықтылықты анықтау үшін кеңістік изолюкстері 

қолданылады.  Әдістің мағынасы жоспарда бақылау нүктесі белгіленеді, 

шамдалдарғы шам  ағыны 1000 лм  тең деп қабылданады, ал жасалынатын 

жарықтандыру бақылау нүктесінде шартты деп саналады.  

Нүктелік әдіс жарықтандыру қондырғыларының белгілі параметрлері 

бойынша жарықтандыру мен жарықтылықты анықтауға мүмкіндік береді. 

Нүктелік жарықтандыру құралдарынан жарықтылық құралдан 

жарықтандыратын нүктеге дейінгі арақашықтықтың квадратына бөлінген 

және жарықтың құлау бұрышының косинусына көбейтілген құралдың жарық 

күшіне тең, яғни бұрыш пен жарық нүктесінен жарықтандыру құралына 

бағытталған және жарықтандырылатын бетке перпендикуляр  арасындағы  

бұрыш: 
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Жарықтандыру құралдарын көптеген жағдайда егер оның 
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жарықтандыру ортасынан есептік бетіне дейінгі арақашықтығы шамдалдың 

кем дегенде максималды бес өлшемін құраса  нүктелік деп санауға болады. 

Бұл кезде есептеудің қателігі 5% кем емес болады. Егер ғимаратта бірнеше 

жарықтандыру құралдары орнатылса, онда нүктелік әдіс бойынша әрбірінің 

жарықтылығы есептелінеді және одан кейін қарапайым арифметикалық 

қосулармен қосынды жарықтылық табылады.  

Жарықтандыру емес, ал нысандар жарықтылығы нормаланатын 

жерлерде жарықтандырудан жарықтылыққа өту мына қарапайым формуламен 

табылады: 
 

,


 E
L




 
 

мұндағы L – жарықтылық, кд/м
2
;  

ρ – жарықтандырылатын нысанның шағылысу коэффициенті (1 кесте);  

Е – жарықтылық, лк. 

 

1 кесте – Беттік шағылысу коэффициенттері  

Бет Шағылысу коэффициенттері 

Ақ 70-80 

Ашық 50 

Сұр 30 

Қара сұр 20 

Қараңғы 10 

 

 

11 дәріс. Жарық көздері және сыртқы жарықтандырудың 

жарықтандыру құралдары  

 

Дәрістің мазмұны: сыртқы жарықтандыру принциптері, сыртқы 

жарықтандыру үшін көздер мен құралдар. 

Дәрістің мақсаты: сыртқы жарықтандыру шарттарымен танысу. 

 

Сыртқы жарықтандыру үшін әр  жарық көзі қолданылуы мүмкін.  

Кәсіпорын территориясындағы күзеттік жарықтандыру үшін разрядты 

шамдарды қолданбау мына жағдайлар кезінде мүмкін: егер күзеттік 

жарықтандыру дұрыс қосылмаған жағдайда және кұзет дабылынан автоматты 

қосылатын болса.   

Сыртқы жарықтандырудың жарықтандыру құралдары (шамдалдар, 

прожекторлар) арнайы сыртқы жарықтандыру үшін арналған тіректерде, 1 кВ  

дейінгі әуелік желілер тірегінде, кернеуі 600 В дейінгі электрлендірілген 

қалалық көліктерінің барлық токтарының түйіспелік торабы тіректерінде, 

технологиялық эстакадаларда, технологиялық қондырғылар алаңдарында 

және мұржаларда, көпір жақтаулары мен қоршауларында, көлік 
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эстакадаларында, металдық, темір бетонды және басқа да ғимараттың 

құрылысында орнатылуы мүмкін, ғимараттар мен тіректер қабырғасына 

бекітілген арқандарға ілінуі мүмкін, сонымен бірге жер деңгейі мен одан 

төмен орнатылады.   

Сыртқы жарықтандыру шамдалдарын 1 кВ  дейін ӘЖ тіректерінде 

орнату мына шарттармен орындалуы керек:  

1) Оқшаулаушы буыны бар телескопиялық мұңарадан шамдалдарға 

қызмет көрсету барысында, ереже бойынша  ӘЖ сымдарынан жоғары немесе 

тіректің әртүрлі жағынан ӘЖ сымдарын жіне шамдалдарды орналастыру 

кезінде ӘЖ сымдары деңгейінен төмен. Шамдалдан ӘЖ жақын сымына дейін 

көлденең бойынша арақашықтығы 0,6 м аз болмауы керек.  

2) ӘЖ сымдары төмен басқа амалдармен шамдалдарға қызмет көрсету. 

Шамдалдардан ӘЖ сымына дейінгі вертикаль бойынша арақашықтығы 0,2 м 

шамдалдардан тірекке дейінгі арақашықтығы 0,4 м болуы керек. 

Арқандарға шамдалдарды ілу кезінде жел әсерінен шамдалдарды 

шайқалуын болдырмайтындай шаралар қолданылуы қажет. Көшелердің, 

жолдардың және алаңдардың жүру бөлігінен шамдалдар 6,5 м кем емес 

биіктікте орнатылуы керек.  

Шамдалдарды трамвайдың түйіспелік торабынан орнату кезінде 

шамдалдардың биіктігі рельстің басына дейін 8 м кем емес болуы қажет.  

Шамдалдардың орналастыру кезінде троллейбустың түйіспелік торабынан 

жүру бөлігі деңгейі 9 м. Көше жарықтануы желісінен түйіспелі торапқа 

дейінгі немесе иллюминационды тізбектерге көлденең ілінген шамдалдардың 

вертикаль бойынша арақашықтығы 0,5 м кем кем болмауы қажет. 

Бульварлар мен жаяу жүргіншілер жолының төбесінде шамдалдар 3 м  

кем емес биіктікте орнату керек.  

Ғимаратттардың көгалдары мен  қасбетті және сәндік 

жарықтандырулары үшін жарықтандыру қондырғыларының ең аз биіктігі 

6.1.15 шартын сақтаған кезде шектелмейді.  

Жарықтандыру қондырғыларын жер деңгейінен төмен 

жанасшұңқырларға орнату жанасшұңқырлардағы суды жою бойынша 

аналогты және дренажды құрылғылардың бар болуы кезінде рұқсат етіледі.  

Көлік жол айрығын, қалалық және басқа да алаңдарды жарықтандыру 

үшін олардың қызмет көрсетуінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету барысында  

(мысалы, шамдалдарды түсіру, алаңдар құрылғылары және т.б.) шамдалдар 

биіктігі 20 м  және одан жоғары тіректе орнатылуы мүмкін.  

Шамдалдардың ток өткізуші бөліктерінің жанасуынан қорғау шарты 

кезінде жүргіншілер бөлігінен 0,9-1,3 м биіктікте жанбайтын материалдардан 

эстакадаларда, көпірлер қоршауларында және қалқандарда шамдарды 

орналастыруға рұқсат етіледі.  

Алаңдар, көше, жолдар жарықтануы қондырғыларының тіректері 

борттық тастардың беттік шегінен интенсивті көлік қозғалысы бар 

магистральды көшелер мен жолдардағы  тіректер цоколінің бетіне дейін1 м  

арақашықтықта және басқа көшелер мен жолдарда, алаңдарда 0,6 м орналасуы 
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қажет. Бұл арақашықтықты қалалық маршрут көліктерінің және жүк 

машиналары болмауы кезінде 0,3 м дейңн төмендетуге рұқсат етіледі. 

Борттық тастардың болмауы барысында жүру бөлігі жиегінен тіректің цоколі 

сыртқы бетіне дейінгі арақашықтығы 1,75 м кем болмау керек.  

Өндіріс кәсіпорындары территориясындағы сыртқы жарықтандыру 

тіректерінен  жүру бөлілігне дейінгі арақашықтықты 1 м кем емес деп 

қабылдауды ұсынады.  Осы арақашықтықты 0,6 м дейін азайтуға рұқсат 

беріледі.   

Ені 4 м және одан жоғары бөлу жолақтары бар  көшелер мен жолдарды 

жарықтандыру тіректері бөлу жолақтарының ортасында орнатылуы мүмкін.  

Жыралары бар көшелер мен жолдарда егер тіректен жүру бөлігінің 

жақын шекарасына дейінгі арақашықтық 4 м аспаса тіректерді жырақтың арғы 

жағына орнатуға болады.  

Тіректер өрт гидранты мен жүру бөлігінің арасында болмауы керек.  

Көшелер мен жолдардың қиылысуы мен жанасуларында тіректерді 

тіректерді орнату сызықтарын бұзбай 1,5 м арақашықтықта орнатуға рұқсат 

етіледі.   

Инженерлік құрылыстардағы  сыртқы жарықтану тіректерін (көпірде, 

көліктік эстакадада және т.с.с.) инженерлік құрылыс элементтеріне бекітілетін 

мысты тұғыр немесе ернемекті қоршаулардың ортасынан ашылатын есігінде 

орнату керек.   

Аллеялар мен жүргіншілер жолдарын жарықтандыру шамдалдары үшін 

тіректер жүргіншілер бөлігінің шетінде орналасуы қажет.  

Ағаштарды отырғызу реті бар көшелер мен жолдарда шамдалдарды 

ұзартылған кронштейндерде ағаштар бояуының шетінде орнатылуы керек 

немесе шамдалдардың  сым ілінуін пайдаланған жөн.   

Сыртқы жарықтандыру қондырғыларын қоректендіру.  

Сыртқы жарықтандыру қондырғыларын қоректендіру тікелей 

трансформаторлы қосалқы стансадан, тарату пунктерінен және енгізу-тарату 

қондырғыларынан жасалынуы мүмкін.  

Көше жарықтандыруы немесе өндіріс кәсіпорындарының сыртқы 

жарықтандыруы шамдалдарын қоректендіру үшін жеке желілер салынуы 

керек.   

Шамдалдарды қоректедіру қосымша төселетін фазалық және жалпы 

қаланың, өндіріс кәсіпорындарының, тұрғылықты жердің әуелік электр 

торабының нөлдік сымынан жасалғана рұқсат беріледі.  

Қалалық көлікті және жүргіншілер тоннелдерінің жарықтандыру 

құралдары, А категориялы көшелер мен жолдардың, алаңдардың 

жарықтандыру қондырғылары электрмен жабдықтау сенімділігі бойынша 

екінші категорияға жатады, ал сыртқы жарықтандыру қондырғылары үшінші 

категорияға жатады.  

Микроаудандар территориясын жарықтандыру шамдалдарын 

қоректендіру сыртқы жарықтандыру пунктері қорегінен немесе көше 

жарықтануының торабы жанынан өтетін көзінен іске асырылуы керек. Бала –
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бақша, жалпы білім беру мектептері, мектеп-интернаттар, ауруханалар, шипа-

жайлар, демалыс үйлері территориясының сыртқы жарықтануының 

шамдалдары осы ғимараттардың енгізу құрылғыларынан немесе 

трансформаторлы қосалқы стансадан, талаптарды сақтау шарты кезінде 

сыртқы жарықтанудың жақын тарату торабынан қоректенуі мүмкін.  

Өндіріс ғимараттары кезінде ашық технологиялық қондырғыларды, 

жұмыс өндірісінің ашық алаңдарын, ашық эстакадаларды, қоймаларды және 

басқа да ашық нысандарды  жарықтандыру ғимараттың ішкі жарықтандыру 

желісінен қоректене алады.  

Күзеттік жарықтандыруды ережеге сай жеке желілер бойынша 

қоректендіру керек. 

Өртке қарсы су көздері подъездерінің жарықтандыру қондырғыларының 

қоректендіруін сыртқы жарықтандыру желісінің түнгі режимі фазасынан 

жүргізу қажет.  

Ғимараттың кірісінде орналасқан шамдалдарды ішкі жарықтандырудың 

топтық желісіне қосқан жөн, және біріншіден жұмыстық жарықтанумен бір 

мезгілде қосылатын қауіпсіздік немесе пайдалану жарықтануы торабына 

қосылады.  

Сыртқы жарықтандыру қондырғыларындағы разрядты көздері бар 

шамдалдарында жеке реактивті қуатты өтемелеуі болуы керек. Қуат 

коэффициенті 0,85 төмен болмауы тиіс. 

Разрядты жарық көздері бар прожекторларды пайдалану барысында 

топтық реактивті қуатты өтемелеу жіберіледі.  

Топтық өтемелеу кезінде қондырғыларды өтемелеуді өшірумен бір 

мезгілде өтемелеуші құрылғыларды өшіруді қамтамасыздандыру қажет.  

Сыртқы жарықтандыру желісін орындау және қорғау.  

Сыртқы жарықтандыру желісін өзіндік оқшауланған сымдарды 

қолданумен кәбілдік немесе әуелік сымдармен жасауды ұсынады. 

Жалпыланған жағдайда микро аудандар мен тұрғылықты жерлердің 

территориясын, көшелерді, жолдарды, алаңдарды жарықтандыруда әуелік 

тарату торабы үшін  оқшауланбаған сымдарды пайдалануға болады.  

Тұрақты токтың кернеуі 600 В дейінгі электрлендірілген көліктің 

түйіспелік желісі тірегі бойынша сыртқы жарықтандырудың жарықтандыру 

қондырғылары тіректерінде орнатылған қоректендіру үшін кәбілдік желілерді 

төсеуге рұқсат етіледі, өзіндік оқшауланған сымдарды пайдалануға болады.      

Ұшу кезінде 40 м аз емес көшелер мен жолдардың сызықтарын өтуді 

анкерлік тіректер мен сымдардың екіншілік бекітуін қолданбай жасауға 

болады.  

Оқшауланбаған сымдармен жасалынған жалпы қолдану торабының 

нөлдік өткізгіштері, сыртқы жарықтандыруда қолдану кезінде жалпы қолдану 

торабының фазалық сымдарынан және сыртқы жарықтандыру торабының 

фазалық сымдарынан төмен орналастыру керек.  

Сыртқы жарықтандыруды пайдаланумен айналыспайтын электр жүйесі 

ұйымдарына жататын тіректерді пайдалану кезінде жалпы қолдану 
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торабының нөлдік өткізгіштерінен төмен сыртқы жарықтандыру торабының 

фазалық сымдарын орналастыруға болады.  

Кәбілдік желілердің әуелік желілерге өту орнындарында 2,5 м биіктіктегі 

тіректерде орналасқан өшіру қондырғыларын қарастыру ұсынылады. Сыртқы 

жарықтандырудың қорек пунктерінен шығатын кәбілдік жерлерде, сонымен қатар 

кәбілмен жасалған жолдар өтпелерінде және бөгеттерді айналып өтетін жерлерде 

өшіру қондырғыларын орнату қажет емес.  

Өзіндік оқшауланған сымдардан жасалынған, қалалардың магистралды  

көшелеріне арналған шеткі шамдалдардың көрші бөліктерінің арасындағы  тарату 

кәбілдік желілерін немесе желілерді резервтеу мақсатында қалыпты өшіру  

қосқыштарын (резервті кәбілдік желілер) қарастыру ұсынылады.  

Көрсетілген қосқыштарды пайдалану кезінде жарықтандыру 

құрылғыларындағы кернеуді төмендету барысында номиналды кернеуден 10 

% дейін  жоғарлатуға болады.  

Сыртқы жарықтандырудың әуелік желілері резервтеудің есебінсіз 

орындалуы керек, ал олардың сымдары желінің ұзындығы бойынша әртүрлі 

қимада болуы мүмкін. 

Сыртқы жарықтандырудың кәбілдік желілерінен шамдалдарға 

тармақтауды кәбіл тарамдарын кеспеу арқылы жасау ұсынылады.  

Инженерлік құрылыстарда көрсетілген кәбілдік желілерді төсеу 

барысында тірекке кәбіл тармақтарын бөліп алу үшін және кәбілді 

бөліктермен ауыстыру мүмкіндігі үшін ыңғайлы әдістерін қарастыру керек.  

Тірекке кәбілдерді енгізу тірек цоколімен шектелуі қажет. Цоколдердің 

жарықтандыру қондырғыларының тармақтарына және эксплуатациялық 

қызмет көрсетуге арналған құлыпталған есіктерде орнатылған кәбілдік 

бөліктерін және сақтандырғыштарды немесе автоматты ажыратқыштарды  

орналастыру үшін жеткілікті өлшемі болуы керек.  

Сыртқы жарықтандырудың тіректері ішіндегі электр сымдары қорғаныс 

қабықшамен немесе кәбілмен оқшауланған сымнан жасалынуы керек.  

Сыртқы жарықтандыру тіректерінің ішінде және электрлендірілген қалалық 

көліктердің түйіселік тораптарында 660 В аз емес кернеуге оқшауламасы бар 

кәбілдер пайдаланылуы қажет.  

Арқан сымдарға ілінген шамдалдарды қоектендіретін желілер 2 

бөлімдегі шарттарды сақтау барысында оқшаулағыштарға салынған 

оқшауланған немесе оқшауланбаған сымдармен арқан сымдар бойынша 

бағытталынған кәбілдермен жасалынуы керек.  

Шамдалдарды ілуге және тораптың қоректендіруші желілеріне арналған 

арқан сымдарды ғимараттардың құрылысына бекіту ұсынылады. Арқан 

сымдарда амортизаторлар болуы тиіс.  

Разрядты шамдары бар жарықтандыру қондырғыларын қоректендіретін 

сыртқы жарықтандыру торабында, бір фазалы тізбекте нөлдік жұмысшы 

өткізгіштердің қимасы фазалыққа тең болуы керек.  
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Желілердің барлық фазалық сымдарын бір мезетте өшіру барысында 

үшфазалы торапта нөлдік жұмысшы өткізгіштердің қимасы шарттар бойынша 

таңдалуы тиіс.  

1) Өтемелеуші жүргізу-реттеу аппараттарымен шамнан ағатын ток 

арқылы тораптың бөліктері үшін  қимаға тәуелді емес фазалыққа тең болуы 

керек. 

2) Өтемеленбейтін жүргізу-реттеу аппараттарымен шамнан ағатын ток 

арқылы тораптар үшін фазалық өткізгіштердің қимасы кезінде фазалыққа тең 

немесе мыс үшін 16 мм
2
 және алюминий сымдары үшін 25 мм

2
 тең және қимасы 

үлкен кезде фазалық өткізгіштердің  қимасы 50 %  кем емес, бірақ мыс  

сымдары үшін16 мм
2
 және алюминий сымдары үшін 25 мм

2
 тең. 

 

 

12 дәріс. Сыртқы жарықтандырудың жарықтандыру 

қондырғыларын жобалау  

 

Дәрістің мазмұны: сыртқы жарықтанудың жарықтандыру 

қондырғыларын жобалау этаптары, нормалау мен басқару.  

Дәрістің мақсаты: сыртқы жарықтанудың жарықтандыру 

қондырғыларын жобалау әдісімен танысу.  

 

Сыртқы жарықтанудың жарықтандыру қондырғыларын жобалау кезінде 

қажетті жарық параметрлерін қамтамасыздандыру үшін бірінші кезекте 

жарықтандыру құрылғыларының түрі таңдалынады, одан кейін оларды 

орналастыру вариантары, сәулелену көздерінің қуаты және т.б. 

анықталынады.  

Жобаны дайындау кезінде әдетте келесідей этаптар орындалынады: 

– нысанмен танысу; 

– нормалатын жарықтылықты таңдау; 

– жарықтандыру жүйесін таңдау; 

– жарық көзі мен жарықтандыру қондырғыларын таңдау; 

– жарықтандыру аспаптарын орналастыру варианттарын дайындау; 

– жарықтандыру қондырғысын есептеу; 

– жобаның электртехникалық бөлігін дайындау; 

– жобаның технико-экономикалық бөлігін жасау және соңғы вариантты 

таңдау.  

Параметрлердің біреуі шамдалдарды орналастыру биіктігі болып  

табылады.  

Қорғаныс бұрышы 15°  үлкен немесе тең шамдалдар үшін орналастыру 

биіктігі 3,5 м кем болмауы керек (әр жарық көзімен). 

Қорғаныс бұрышы ≥ 15° шамдалдар үшін  адамдар жүретін алаңдарда 

және технологиялық жабдықтарға қызмет көрсететін жерлерде орналастыру 

биіктігі  шектелмейді.  
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Жарық ағыны 6000 лм дейін шашыраңқы жарықты аяқтаушы 

шамдалдар  3 м кем емес биіктікте орнатылады.  

Жарық ағыны 6000 лм жоғары кезінде шамдалдар 4 м кем емес биіктікте 

орнатылады.  

Ксенонды шамдарды пайдалану кезінде орнату биіктігі мынандай болуы 

қажет:  

– қуаты 10 кВт шамдар үшін 15 м аз емес; 

– қуаты 20 кВт шамдар үшін, 25 м кем емес; 

– қуаты 50 кВт шамдар үшін, 40 м кем емес. 

Есептеулерге арналған мәліметтер: 

– жарықтандырудың орташа және минималды нормалатын мәні; 

– сәулелену көзі мен шамдалдың түрі; 

– шамдалды орнатудың алдын-ала биіктігі. 

Есептеудің нәтижесінде сәулелену көзінің қуаты, қатар арасындағы 

және қатардағы шамдалдар арасындағы арақашықтық анықталынады.  

Магистралды, көліктік жолақтардың, үлкен ауданды көлік тұрағын, 

стадиондарды, әуежайларды, теңіз порттарын, шаңғы кешендірін 

жарықтандыруын ұйымдастыру үшін шамдалдар МО-16  типті (биіктігі 16 м); 

МО – 20 (биіктігі 20 м); МО – 25;30;35;40;45;50 матчталарымен; көше, 

жолдарды, алаңдарды жарықтандыру  үшін  ОГС-0,4-8 (биіктігі 8 м); ОГС – 

0,4-9 (биіктігі 9 м); ОГС – 0,4-10 (биіктігі 10 м); ОГС – 0,7; ОГС – 1; ОГС – 

1,3; ОГС – 1,8 типті тіректерімен жасалынады. 

Сыртқы жарықтандыру тірегі күштік мырышталған металды болып 

келеді. Жарықтандырумен бірге кернеуі 1 кВ дейін электр берілісінің әуелік 

желілерін ұйымдастыруға мүмкіндік туғызады.  Қоректендіруші іске қосу 

әуелік те, кәбілдік те болуы мүмкін.  

Көлік қозғалысының жоғары және орташа интенсивтілігі бар көшелерді, 

жолдарды (А және Б категориясы), алаңдар мен ашық кеңістіктерді 

жарықтандыру үшін металлгалогенді және натрийлі жарық көздері бар 

консольды шамдалдар қолданылады.  

Сыртқы жарықтандырудың нормалары.  

Сыртқы жарықтандыру қондырғыларының сандық жарықтехникалық 

және сапалық көрсеткіштерінің нормалары ҚНмЕ талаптарына сәйкес болуы 

қажет.  

Көшенің, жолдардың және қала, ауыл алаңдарының жүретін 

бөліктерінің сандық көрсеткіштері  көше мен жол категориясымен, оларды 

орналастырудың климаттық зонасымен, жолды жабу түрімен және екі 

бағыттағы қозғалыстың сағаттық интенсивтілігімен анықталынады.  

Асфальтбетондық төсемесі бар көшелер мен жолдардың жүру бөліктері үшін 

қалалар мен ауылдардағы  жарықтандыру деңгейі орташа жарықтылық 

шамасымен белгіленеді.  

Қалардағы, ауылдардағы және ауылдық округтердегі сыртқы 

жарықтандырудың барлық нысандары орташа жарықтылық шамасымен 

реттелінеді.  
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Сыртқы жарықтандырудың маңызды сапалық көрсеткіштері 

жарықтылық  және шағылыстыру әрекеттерін біркелкі тарату болып 

табылады.  

Көлік қозғалысы және жаяу жүргіншілер интенсивтілігінің азаюы түнгі 

уақыттағы нормаланатын жарықтандыру деңгейінің төмендеуін орташа 

жарықтылық мәндерімен 0,4 кд/м
2
 нормаланатын көшелерді, жолдарды және 

алаңдарды және шамдалдардағы шамның жарық ағынын азайту жолын  

немесе қондырғылардағы шамдалдардың жартысын өшіру жолдарын 

қарастыруға болады.  Соңғы жағдайда екі қатарда орналасқан шамдалдарды, 

сонымен бірге көшелер мен жолдарды, жаяу жүргіншілер өтпелдерін, 

қоғамдық көлік аялдамаларын жарықтандыратын шамдалдарды өшіруге 

болмайды.  

Орташа жарықтылық 0,2 кд/м
2
  немесе орташа жарықтандырғыш 2 

лкшамасымен нормаланатын жағдайда көшелер мен жолдардағы, жаяу 

жүргіншілер көпіріндегі, көлік тұрақтарындағы, ішкі қызметтік-шаруашылық 

және өрт жолдарындағы жарықтандыру деңгейін түнгі уақытта төмендетуге 

және  өшіруге болмайды.   

ҚНмЕ талаптарына сай 250 м кем емес арақашықтағы қалалардағы I 

және II категориялы көлік жолдарын жарықтандыру деңгейі 0,8 кд/м
2
 төмен 

болмауы қажет.  

Екі одан да көр жолы бар теміржол өтпелдерін жарықтандыру теміржол 

көлігі нысандарын жасанды жарықтандыру нормаларымен белгіленеді және 

теміржол қызметкерлеріне сәйкес қамтамасыздандырылады.  

Көшелер мен жолдардың, алаңдардың, микрорайондар 

территориясының сыртқы жарықтандыруын қосу табиғи жарықтандыру 

деңгейі кешкі мезгілде  20 лк  дейін төмендегенде, ал оларды өшіру таңертең 

10 лк жоғарлаған кезде қарастырылуы керек.  

Жаяу жүргіншілер туннелдерінің жарықтандыруын күндізігі режимнен 

кешкі немес түнгі режимге немесе түнгі режимнен күндізгіге өту көше, жол 

және алаңдарды жарықтандыруды қосып және өшірумен жүргізілуі тиіс.  

Көлік жер асты өтпелдерін жарықтандыру кешкі және түнгі режимге 

ауыстырп қосу кешкі мезгілде 100 лк  дейін табиғи жарықтандыру төмендеген 

кезде және сәйкесінше кешкі және түнгі режимнен күндізгі режимге  өту 

таңертең жарықтылық 100 лк  дейін жоғарлағанда жүргізілуі тиіс.  

Сыртқы жарықтандырудың даму жоспарын құру барысында көлік 

қозғалысының жоғары интенсивтілігімен А және Б категориялы көшелер мен 

жолдардың және жаяу жүргіншілер мен жер асты өтпелдерінің және оларды 

жөндеу кезінде, жарықтандыруы жоқ көшелер мен жолдардың сыртқы 

жарықтандырумен жабдықтағанда жарық қондырғыларының сандық және 

сапалық жарық техникалық көрсеткіштерін қамтамасыз етуде басты назар 

аударған жөн.   

Жарық көздері, шамдалдар, сыртқы жарықтандыру қондырғылары.  

Сыртқы жарықтандыруда жоғары қысымды газразрядты жарық көздерін 

қолданған дұрыс.  
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Сыртқы жарықтандыру қондырғылары үшін  жоғары жарық берілісі, 

қызмет көрсетуі жоғары және қанағаттанарлық түсті тарату барысында 

кызмет көрсетуінің соңына қарай жарық ағынының біршама төмендеуі бар 

ДНаТ шамдары перспективалық болып саналады.  

ДНат шамдарын қосу сұлбалары жоғарывольтты бір импульсті құру 

үшін қажетті импульсті қосу (жандыру) құрлғыларына ие.  Доға жанғаннан 

кейін шамдардағы импульсті қосу құрылғылары импульстерді түрлендіруін 

қояды.  Амплитуданы көбейту шамдардың алдын-ала істен шығуына, ал 

азайту олардың қосылмауына әкелетініне көңіл бөлу керек.  

Жарық көздері оптикалық жүйелері оларды пайдалануға есептелінген 

және қажетті жарықты тарату сипатын қамтамасыз ететін түсті жарық 

арматуларында пайдалануы қажет.  Шамдарды арматурасыз немесе 

арматурада, толық жиналмаған кезде қолдануға болмайды.  

Көлік қозғалысы бар А және Б категориялы көшелер мен жолдардың 

және жоғары шаңды зоналардың жарықтандыру қондырғыларының 

жарықтехникалық параметрлерін нормалауын қалыпты ұстап тұруды 

қамтамасыз ету үшін IР53 төмен емес шам бөлігінің  қоршаған ортадан 

қорғаныс дәрежесі бар шамдалдар, көлік туннельдерінде қорғаныс дәрежесі 

IР65 жабық шамдалдар қолданылуы тиіс. Сыртқы жарықтандыру шамдалдары 

үшін IР23 және IР55 қорғаныс дәрежесі қабылданған. 

Оптикалық жүйесі бар шамдалдарды қолдану кезінде жарық 

қондырғыларының нұсқауларында және орнату жобаларында көрсетілген 

жарық көздерінің,  шағылдырғыштың жағдайына сәйкес келуін қатаң түрде 

бақылау керек.  

Жарықтандырылатын аудан шамдарының жағдайы орнату жобасында 

қарастырылған сәйкестікпен бақылануы қажет.  

Шамдалдар элементттері мен тірек кронштейндерін бекіту 

шамдалдарды пайдалану процессінде өзгеру мүмкіндігін болдырмайтындай 

және жарық көзі мен шағылдырғыш жағдайы өзгермейтіндей сенімді болуы 

керек.  

Сыртқы жарықтандыру торабын бақылау және басқару.  

Сыртқы жарықтандыру торабн басқару олардың жағдайын бақылауды 

қамтамасыздандыратын телемеханикалық немесе дистанционды 

орталықтандырлыған болуы тиіс.  

Қаланың сыртқы жарықтандыру жүйесі оныі тұрғындар санына сай келу 

керек: орталықтандырылғын телемеханикалық – тұрғыны 50 мың адам; 

орталықтандырылғын телемеханикалық  немесе дистанционды 20-50 мың. 

адам кезінде; орталықтандырылған дистанционды тұрғыны 20 мыңға дейін 

адам. 

Қаланың сыртқы жарықтандыруын басқару бір орталықтан немесе 

бірнеше аудандық диспетчерлік пунктерден қамтамасыз етілуі керек. 

Аудандық диспетчерлік пунктер территориялары жергілікті бет-бедермен, су 

немесе орман  тосқауылдарымен ажыратылған үлкен қалаларда қарастырылуы 

тиіс.  
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Орталықтандырылған және аудандық диспетчерлік пунктері арасында 

тікелей телефондық байланыс қамтамасыздандырылуы керек.  

Орталықтандырылған телемеханикалық басқару жүйелерінде сыртқы 

жарықтандыру қондырғыларын қалыпты функциялау үшін диспетчерлік және 

орындаушы пунктері арасында екі жақты ақпараттармен алмасу қамтамасыз 

етілуі қажет.   

 

 

13 дәріс. Спорттық ғимараттарын жарықтандыру  

 
Дәрістің мазмұны: спорттық жарықтандырудың принциптері, спорт 

ғимараттарының жарықтандыру қондырғыларын жобалау.  

Дәрістің мақсаты: спорттық жарықтандыруды жобалау кезіндегі 

принциптері мен талаптарымен танысу.  

 

Спорттық жарықтандырудың принциптері. Рационалды спорттық 

жарықтандыруды құрастыру бірінші кезекте спортшылар, көрермендер мен 

төрешілер үшін оңтайлы көру шарттарын қамтамасыздандыруды талап ететін 

қиын және қарама-қайшылықты тапсырма болып табылады. Спортшылар 

үшін жарықтандыру жүйесі бақылау нысанын тез және сенімді анықтауын 

(доп, шайба және т.б.), бақылау нысанының бұрыштық өлшемдері кең шекте 

өзгере алатын ереже бойынша фонда айнымалы жарықтылықпен тез 

қозғалатындарды анықтауды қамтамасыз ету мүмкіндігі болу керек, ал 

бақылаушы өзі жиі еркін қозғалыста болады.  Спортшыға тез арада дұрыс 

шешімді таңдау үшін бақылау нысаны орналасқан жерін белгілеп қана 

қоймай, сонымен қатар оның қозғалыс сипатын бағалау керек– доптың айналу 

бағыты, оның мүмкін траекториясы сияқты және спортшыға ойын алаңында 

басқа ойыншылардың әрекетімен өзінің әрекетін үйлестіру керек. Спорттың 

ойналмайтын түрлері үшін толық жарықтандыру керекті спорттық 

программаларды орындауға мүмкіндік туғызып қана қоймай, сонымен бірге 

жарақаттануларды азайтады. Көрермендер мен төрешілер үшін әдетте 

бақылау ара-қашықтығы үлкен болуына байланысты болып жатқан спорттық 

оқиғаларды тез бақылау үшін қажет, әсіресе ол ірі ғимараттарда бақылау ара-

қашықтығы бірнеше жүздеген метрге жететін, нысанның бұрыштық өлшемі 

бірнеше бұрыштық минутты құрайды. Осыған байланысты спорттық 

жарыстарды көруді ескере отыра көрермендер үшін комфортты  шарттар 

қамтамасыздандырылуы керек: жарықтың біркелкі таралуы мен бақыланатын 

нысан жарықтылығының деңгейі ғана емес, сонымен қатар ЖК жыпылықтау 

әсерін шектеу және түстерді тарату дұрыс болуы қажет. Әртүрлі спорт түрлері 

үшін осы жалпы талаптарды орындау әртүрлі жолдармен іске асырылады.  

Түсті телевидение бағдарламары кезінде төрт тік жазықтықта, 

параллельді бойлық және көлденең спорттық арена осінде және горизонталды 

жазықтықта біркелкілік 1:2 кем болмауы керек.  Алаң мен трибуна 

арасындағы контрасты азайту үшін трибунаның бірінші қатарындағы тік 
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жарықтылық  30% құрауы қажет, ал спорттық ареналар үшін нормаланған 

артқы қатарларында 10% кем емес құрайды.   

Телевидение бағдарламасы болмаған кезде спорт ғимараттарының 

трибунасын жарықтандыру деңгейін жабық ғимараттарда 50 лк, ал ашық 

ғимараттарда 10% болуы керек.  

Кейбір жағдайларда спорттық технология жоғары жарықтандыруды 

қажет етеді (бокс, күрес, ауыр атлетика). Бұл кезде Ев және  Ег қатынасы 1:2  

шегінде бола алмайды және 1:3–1:4, одан жоғары болуы мүмкін.   

Жарықтандыру тәсілдері. Оңтайлы ЖҚ таңдаудың негізгі критерийі 

жарықтандыру тапсырмасын дұрыс шешуге көмектесетін жарықтехникалық 

параметрлер, пайдалану сипаттамалары, экономикалық көрсеткіштері және 

жарықтандыру құрылғыларының құрылымдық ерекшеліктері болып 

табылады. Осы критерийлер бойынша жарықтандыру құралдарының бағасы 

оларда пайдаланылатын жарыұ көздерінің артықшылықтары және 

кемшіліктерімен анықталынады: НШ және НГШ – ашық және жабық спорт 

ғимараттарында; ЛШ – жаттығу залдары; ДРШ – жаттығу алаңдары және 

түсті тарату талабы жоқ кезіндегі кіші спортзалдар; МГШ – ірі стадиондар 

және спортзалдар, әсіресе түсті телевидение бағдарламасы кезінде.  

Экономикалық тұрғыдан ҚШ, жоғары кернеуге ГҚШ қолданған жөн, 

әсіресе ЖҚ жыл бойына бар жоғы бірнеше жүз сағат жұмыс істейді. 

Экономикалық есептеулер мен практикада егер жылдық жұмыс сағатының 

саны 200 болса, 10 %  жұмыстық кернеу  номиналды кернеуден асуы керек, 

бұл 15% жарық көздерінің қуаты жоғарлаған кезде жарық ағынын шамамен  

35 %  жоғарлатуға болады. Жарық көздерінің қызмет көрсетуі 70% 

қысқарады, мысалы 1000 сағаттың орнына 300 сағат болады,  ЖК жұмыс істеу 

сағатының жылдық санын өсіреді. Егер жарықтандыру қондырғылары 

жылына 200-ден 500 сағатқа дейін пайдаланса, онда жұмыс кернеуі 

номиналды кернеуден 5 % жоғары болуын ұсынады.  Бұл кезде жарық ағыны 

шамамен 17 %, шамдар қуаты 7 % өседі, ал орташа қызмет көрсету мерзімі   

50 % қысқарады.  Егер ЖҚ жыл сайын 500 сағат істесе, онда номиналды 

кернеуді пайдалану ұсынылады.  

Қыздыру шамдарын қолдану кезінде жабық спорт ғимараттары үшін 

жарықтандыру пульсациясы коэффициентінің мәні 20 %- дан аспауы қажет. 

Ашық ғимараттар үшін бұл шама нормаланбайды, бірақ оны шектеу үшін 

тораптың әртүрлі фазасына жарықтандыру құралдарын қосу  жолдары 

амалдарын қарастыру керек.  

ЖҚ түрін таңдау кезінде қарапайым шамдалдарға қарағанда 

прожекторларды пайдалану  жоғары материалдық шығындармен байлансты. 

ЖҚ ойын алаңынан айтарлықтай алыста орналасқан жағдайда спорт 

ғимараттарында прожекторларды пайдалану экономикалық тиімді. 

Алысқашықтағы беттерді жарықтандыру үшін  аз өлшемді параболоидты 

шағылдырғышы бар және жарық көздері прожекторлары қолданылады.   Бұл 

жағдайда жарық ағыны концентрациясына емес,  кеңістікте оны біркелкі 

таратуына үлкен талаптар қойылады,  мысалы әйнекті немесе құрылымдық 
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шағылыстырғышы беті бар парабол цилиндрлік шағылдырғыштары бар 

прожекторлар пайдаланылады.  

Спорт ғимараттарының жарықтандыру қондырғыларын жобалау.  

ЖҚ жарықтехникалық бөлімін жобалау кезінде спорт ғимаратының 

ерекшелігі (спецификасын) есебімен келесідей тізбектік жұмысы мақсатты 

болып табылады.  

1) Тапсырыс берушімен бекітілген, жобалаудың техникалық 

тапсырмаларымен жасалынған спорт ғимараттарының технологиялық 

өзгешеліктерін анықтау.  

2) Жарықтандырылатын ғимараттың технологиялық ерекшеліктерін 

қанағаттандыратын жарықтандыру жүйесін анықтау. Көп мақсатты спорт 

ғимараттарын жарықтандыру кезінде әртүрлі спорт түрлеріне арналған 

жарықтандыру жүйесін құрастырған дұрыс.  ЖҚ жұмысы режимдерін өзгерту 

оның бөлек бөліктерінің қайта ауыстырылып қосылуы қамтамасыз етіліу 

керек.  

3) Авариялық жарықтандыру құрылғыларын анықтау. Эвакуациялық 

жарықтандыру ғимаратта бірден 50-100-ден аса адамдар болатын жағдайда 

(ғимараттан шығу жарық көрсеткіштерімен белгіленуі керек) адамдарды 

ғимаратан шығару үшін ғимараттың шығуында және баспалдақтарда, 

бассейндерде, велотректер мен шаңғымен секіру трамплиндерінде,  20 

қатардан асатын ашық ғимараттар трибуналарында  орнатылуы керек, 

эвакуационды жарықтандыру  негізгі өтпелер мен баспалдақтар сызығы 

бойынша еденде 0,5 лк, бассейн ванналары, велотрек полотнолары, шаңғымен 

секіруге арналған таулардың  бетіндегі жарықтандыру 5 лк қамтамасыз ету 

қажет.  

Жабық спорт ғимараттары үшін қор коэффициентін  ГШ кезінде 1,5, 

ҚШ кезінде 1,3, ал ашық спорт ғимараттары үшін  прожекторлардағы ГШ 

кезінде 1,5, ҚШ кезінде 1,3 деп қабылданады.  

Спорт ғимараттарының жарықтандыру қондырғыларын есептеуі, әсіресе 

прожекторлық жарықтандыруда көбіне ЭВМ қолданумен жүргізіледі.  

Спорт ғимараттарының электрлік жарықтандыру қондырғыларының 

электрмен жабдықталуы сенімділігі деңгейі бойынша келесі категорияларға 

жатады:  бірінші категорияға  800 орын санымен спорт ғимараттарының 

жабық авариялық электрлік жарықтандырылуы (ЖҚ қоректендіру үшін 

аккумуляторлық қондырғы немесе автоматты ауыстырылу қарастырылуы 

керек); екіншісіне 200-ден 800 дейін орын саны бар жабық спорт 

ғимараттарының және футбол, жеңіл атлетикаға арналған спорт 

ареналарының және 20 және одан аса қатарларымен стационарлық 

трубиналары бар хоккей мен қол ойындары үшін спорт ареналарының барлық 

жарықтандыру түрлері, сонымен қатар  800-ден аса орын саны бар жабық 

спорт ғимараттарының жұмыстық жарықтандырылуы; үшіншісіне басқа спорт 

ғимараттарының барлық жарықтандыру түрлері жатады.  

Егер ашық және жабық спорт ғимараттары республикалық жоғары 

масштабты спорт жарыстарына арналған болса, онда осы ғимараттың 
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авариялық эвакуациялық жарықтандыруы  олардың сыйымдылығына 

қарамастан бірінші категорияға жатады. Егер спорт ғимаратынан телевидение 

бағдарламасы қарастырылса, онда осы бағдарламаны қамтамасыздандыратын 

ЖҚ бас тарату щитінен  РАҚ (АВР) қондырғыларымен екі тәуелсіз электр 

энергиясы көзінен қоректендірілуі қажет.  

ПГП және ПГЦ типті әр прожектор басқа аппараттармен бірге шамды 

қоректендіру тізбектерін қорғайтын автоматтар орнатылынған басқару блогы 

жиналған.  Бұл прожекторларды пайдалану кезінде келесіні ескеру керек:  

- тораптың кернеуі 380/220 В болғанда қуаты 2000 және 3500 Вт 

шамдарды қоректендіру тізбегіне сызықты кернеу (380 В) беріледі,  қуаты 400 

және 1000 Вт шамдарды қоректендіру тізбегіне және басқа қуатты шамдарды 

қосу тізбегіне фазалық кернеу  (220 В) беріледі; 

- шамдарды қоректендіру және қосу тізбегінде осы тізбектерді 

қорғайтын жеке автоматтары болады, осының салдарынан Б топты желінің 

қорғаныс аппараттары тоғы 63 А  мәнімен шектелмеуі мүмкін;  

- шамдарды қоректендіру және қосу тізбектерін өзара бір басқару 

сұлбасымен байланысқан  үшфазалы топтық желіге қосу керек. Қуаты 400 

және 1000 Вт шамдарын қоректендіру және қосу тізбегінің фазалары сәйкес 

келуі керек, ал қуаты 2000 мен  3500 Вт шамдарын қосқанда қоректендіру 

және қосу тізбегінің фазалары  шам қоректендіруінің бір фазасына сәйкес 

келуі керек; 

- алдымен кернеуді шамның күштік тізбегіне беру, одан кейін қосу 

тізбегіне беру ұсынылады, ол ПП жіберудің басқару тізбегіне СП жіберудің 

бұғаттау контактісін енгізумен іске асады.  Шамның жануы нәтижесінде 

басқару блогының ББ түзетілген құрылғысы өшіріледі және К2 шамының 

қосылуының дабыл контактісі тұйықталады. Бір топты прожекторларының 

дабыл контактілерін тізбектей тізбекке қосу ұсынылады.  Шамның біреуінің 

қосылмауы барысында екінші рет қосу үшін қосу тізбегінен кернеуді алып 

тастау керек және 0,5–1 мин  өткеннен кейін қайтадан беру қажет; 

- ББ пайдалануды жеңілдету үшін оларды прожекторлардың жанына 

орнату керек;  

- қысқыштардың кіріс қалыбын қимасы 25 мм
2 

дейін мыс немесе 

алюминий сымдарына қосу мүмкіндіг қарастырылады.  ББ тораптан 

тармақтануын басқару блогынан тыс қораптарда орындау қажет.  ББ шығыс 

қалыбы ББ мен БМП арасындағы кәбілді байланыстыру үшін арналған және 

қимасы 4 мм
2 
дейін мыс сымдарды қосуға болады; 

- ББ мен БМП арасындағы байланыстыру кәбілі прожектордың 

жиынтығына кірмейді.  Байланыстыру ретінде қимасы 3×4+3×2,5 мм
2
 

КРПСН-0,66 кәбілін пайдалану ұсынылады (4 мм
2
 –  шамның қоректендіру 

тізбегінің екі тарамы, біреуі прожектордың корпусын жерлендіру үшін; 2,5 

мм
2
– қосу қорегінің екі тарамы және біреуі резервті); 

- прожекторларға торапты болатты су-газ құбырларына салу керек; бір 

топты прожекторлары шамның күштік тізбегі торабын, қосу және дабыл 

торабын  жалпы құбырға салу қажет;  
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- прожекторлардың саны көп болған жағдайда жарықтандырылатын 

нысанды тікелей қарау үшін терезелері бар басқарудың арнайы пунктерінен 

орталықтандырылған дистанционды ақпараттық басқару құрылғысы 

ұсынылады;  

- құрылғылардың жоғары қиындылығын және прожекторлардың 

сұлбасын ескере отыра  прожекторлар мен олардың визирлік құрылғыларына 

және басқару блоктарына қолжеткізуіне  ыңғайлылық пен қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету керек, оларды арнайы көпірлерде, прожекторлы мачталар 

алаңдарында немесе техникалық қабаттарда орналыстыру қажет.  

ПГП және ПГЦ прожекторларының электрлік параметрлері келесідей: 

ЖК қуаты – 400, 1000, 2000, 3500 Вт; ЖК қуаттары үшін қоректендіру кернеуі 

400, 1000 Вт – 220 В, ЖК қуаты  2000, 3500 Вт – 380 В; дроссельдердегі қуат 

шығындары – 3,2–8%; қуат коэффициенті – 0,85; қосылу тогының еселігі – 

1,75. Қосылу тізбегінің параметрлері: кернеуі – 220 В; қуаты – 0,77 кВт, қуат 

коэффициенті – 0,7. Бұл мәліметтер  электр торабын есептеу мен қорғаныс 

құралдарын таңдау кезінде қолданылуы мүмкін.  

Сәтті жаттығулар мен жарыстар үшін тек жарықтылық емес, сонымен 

қатар жарық сапасы маңызды. Спорт алаңдарындағы жарық көздерінің 

пульсация коэффициенті бадминтон, теннис, волейбол, гандбол үшін 10%-дан 

апауы керек және түсті тарату индексі Ra ≥ 50, жайлылық көрсеткіші               

UGR — 24 басқа спорт түрлері үшін 20%. Біркелкілік емес коэффициенті 

(минималды көлденең жарықтылықтың максималдығына қатынасы) 0,5  аз 

болмау қажет. 

Кемшіліксіз вариант шинасымдардағы жалпы жарық шамдалдарын 

прожекторлармен толтыру болып табылады. Бұл қажетті кезде жарықты 

бағыттауға мүмкіндік береді. Қосөлшемді үлгілерді қолдану жаттығулар мен 

жарыстарға арналған әртүрлі сценарийлердің көмескі жарықтандыруын 

жасауға мүмкіндік туғызып қана қоймай, сонымен қатар жарықтандыруды 

басқару жүйесін автоматтандырады.    

 

 

14 дәріс. Ішкі және сыртқы жарықтандырудың қоректену 

сұлбалары 

 

Дәрістің мазмұны: ішкі және сыртқы жарықтандыру тораптары.   

Дәрістің мақсаты: жарықтандыруды қоректендіру сұлбаларымен танысу.  

 

Ішкі жарықтандыру тораптары (ІЖ) қоректендіруші және топтық деп 

бөлінеді. Қоректендіруші торапқа трансформаторлы қосалқы стансасынан 

желілер немесе топтық қалқанға дейінгі қоректенудің басқа нүктесіндегі 

желілер жатады; топтық торапқа топтық қалқандардан ЖҚ дейінгі және 

ашалы розетка желілері жатады. Сыртқы жарықтандыру тораптары 

функционалды тағайындалуы бойынша қоректендіруші және таратушы болып 

бөлінеді.  Тарату торабы –  бұл сыртқы жарықтандыру ЖҚ қоректендіретін 
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электрлік торап. Ішкі жарықтандыру мен сыртқы жарықтандыруды 

қоектендіру сұлбалары мыналарды қамтамасыз ету қажет:  

- қоректендіру сенімділігінің қажетті дәрежесін;  

- өрт, жарылыс, электр тогымен зақымдануға қатысты қауіпсіздік;   

- зауытта дайындалынған монтаждық бұйымдарды пайдалану, 

зауыттарда торап элементтерін алдын ала жасау мүмкіндігі;  

- болатты және полиэтиленді құбырларды, мыс пен қорғасынды 

үнемдеу;  

- регламенттелінген деңгей және тұрақтылық кернеуі;  

- пайдаланудың қарапайымдылғы мен ыңғайлылығы;  

- жарықтандыруды басқару талаптары:  

- жарықтандыру қондырғыларының үнемділігі;  

- эстетика мен бірқатар гигиеналар жағдайларындағы талаптар.  

Жарықтандыру қондырғыларына және күштік электр жабдықтарына 

арналған қоректендіруші тораптарды бөлек жасау қажет. Қоректендіруші 

желінің  басында қорғаныс және өшіру аппараттары орнатылады. Топтық 

желілер басында барлық фазалық өткізгіштерінде (сақтандырғыш немесе 

автоматты ажыратқыш) қорғаныс аппараты міндетті, ал жарықтандыруды 

басқару қоректендіруші тораптың  желілерінде орнатылған өшіруші 

аппараттармен қамтамсыз етілетін немесе желінің ұзындығы бойынша 

осындай аппараттардың бар болуы кезінде  өшіруші аппараттарды орнатпауға 

болады. Жалпы басқару аппаратын тарату құрылғыларынан бөлінетін 

жарықтандырудың немесе қондырғының бір түрінің бірнеше желілері үшін 

орнату рұқсат етіледі.  

ТҚС немесе КТҚС орнатылған және жапсарлас салынған ішкі 

жарықтандыруды қоректендіру кезінде олардың жанына топтық қалқаншалар 

қоректенетін автоматты ажыратқыштары бар  магистральды қалқаншалар 

орнатылады.  Егер бір желімен  төрт немесе одан көп топтық қалқаншалар 

қоректенсе, онда қалқаншаның әр кірісіне өшіруші аппараттарды орнату 

ұсынылады.  

Қоректенуші желілер радиалды, радиалды -магистральды немесе 

магистральды болуы мүмкін. Қоректендіруші және топтық желілер 

қосылысында орналасқан топтық қалқаншалар  электрлік жарықтандырушы 

тораптарымен қорғаныс және басқару аппараттарын орнатуға арналған. 

Қалқаншалар түрін таңдауда  ғимарат ортасының шарттары, оларға 

аппараттарды орнату тәсілдері, коммутацияланушы  жарық жүктемелері мен 

токтар және т.б. ескеріледі. Қалқаншаларды мүмкіндігі бойынша жүктемеге 

жақын ортаға, қызмет көрсету үшін ыңғайлы жерлерде орнату керек. 

Қалқаншаларды орнату жерлерді таңдау кезінде ЭҚЕ ұсыныстары ескеріледі.  

Ғимараттардың және қоршаған ортаның сипатына байланысты 

электрлік жарықтандыру тораптарын дайындау мыс немесе алюминийлі 

тарамдары бар сымдармен, кәбілдермен, алюминийлі тарамдарымен және 

жарықтандыру шинасымдарымен (ЖШС) мүмкін. Мыс тарамдары бар 

токсымдары шектеулі пайдаланылады, мысалы В-I және В-Iа классты 
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жарылыс қаупі бар ғимараттарда қолданылады. ЖҚ шинасымдарының мына 

түрлері кең қолданылады:  

- қоректендіруші тораптарда – 250, 400 және 630 А токтарына ШРА-73 

шинасымдары; 

- топтық тораптарда – 25 А  тогына ШОС-67  шинасымдары және 63 А  

(алюминийлі шина) немесе 100 А тогына (мыс шиналары кезінде) ШОС-73 

шинасымдары. 

Ішкі жарықтандыру тораптарында жиі қолданылатын сымдар мен 

кәбілдердің маркалары:  

- АҚҚ, ПВ-1 оқшауланған сымдары (универсалды пайдалану); 

- АППВ, ППВ – жасырын алынбайтын сым; 

- АПРТО, ПРТО резиналы оқшауламасы бар – құбырларда төсеу; 

- арқан сымдар: АВТ, АВТУ, АВТВ, АВТВУ  ПВХ оқшауламасы бар, 

өзінің құрылымында тасушы арқаннан тұрады; 

- АВВГ, ВВГ  ПВХ оқшауламасы мен қабықшасы бар кәбілдер;  

- АВРГ және ВРГ ПВХ  қабықшасы бар және резиналы оқшаулама 

кәбілдері;  

- АНРГ және НРГ резиналы қабықшасы мен оқшауламасы бар кәбілдер;  

- ПСУ-155 и ПСУ-180 мысты тарамы бар қыздыруға төзімді сымдар;   

- ПРКА жарықтандыру қондырғыларын зарядтау үшін сымдар.  

Сымдар түрін таңдау (ашық, жасырын, ауыстырмалы және т.с.с.) 

ұсыныстар негізінде жүргізіледі. Бірақ та өндіріс кәсіпорындарының 

жарықтандыру тораптарының электрсымдары ашық, ал әкімшілік және 

тұрғын үй ғимараттары жасырынды және мүмкіндігі бойынша ауыстырмалы 

түрде жасалынады.  

 

 

15 дәріс. Жарықтандырудың электр торабының конструктивті 

орындалуы  

 

Дәрістің мазмұны: жарықтандырудың электр тораптарын қоректендіру. 

Дәрістің мақсаты: жарықтандыру тораптарының конструктивті 

орындалуымен танысу.  

 

Электр жарықтандыруының тораптары жарықтандыру қондырғыларын -  

қыздыру шамдары бар шамдалдар, ДРШ, люминесцентті шамдарды электрмен 

жабдықтау үшін арналған. Шамдалдар үшін кернеулерді оқшауланған 

бейтарабы бар кезде 220 В  және жерлендірілген бейтарап кезінде айнымалы 

ток  380/220 В  қолдануға рұқсат беріледі. Қауіпсіздігі жоғары ғимараттарда 

қолмен тасымалданатын шамдалдар үшін 50 В  жоғары емес кернеу 

пайдалануы керек. Қолайсыз жағдайларда, токпен зақымдану тарлықпен 

ушыққанда, жұмысшының ыңғайсыз жағдайымен, жерлендірілген металдық 

беттері бар жанасулар кезінде 12 В жоғары емес кернеу қолданылуы қажет.   

Жарық көздеріне өндіріспен шығарылған кернеу 220 В аспайды, ол 
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электр қауіпсіздігі талаптарына сай келеді. 380 В есептелінген газразрядты 

шамдар үшін 380/220 В  жүйесінің сызықты кернеуін 380 В және 660/380 В  

жүйесінің фазалық кернеуін пайдалануға болады.  Бұл тек қана келесі 

шарттарды сақтау кезінде мүмкін: 660 В  кем емес кернеуге оқшауламасы бар 

өткізгіштермен жарықтандыру құрылғыларына енгізуді жасау; жарықтандыру 

қондырғыларына жүйенің екі немесе үш әртүрлі фазаларын  660/380  енгізу 

рұқсат етілмейді.  

Жарықтандыру тораптары әдетте күштік тораптармен сәйкес келмейді. 

Соған қарамастан, жарықтандыру қондырғыларын қоректендіру  жалпыдан 

бейтараптың тікелей жерлендірілуі кезінде 380/220 В керенеуге  күштік және 

жарықтандыру тораптарының трансформаторлары үшін жүргізіледі. Жеке 

жарықтандыру трансформаторларын пайдалану аймағы шамдардың бірегей 

қоректендіру кезінде қажетті кернеуді қамтамасыз етпеу барысында өндіріс 

кәсіпорындарының күштік жүктемесі (қуатты дәнекерлеу аппараттары, қуатты 

электр қозғалтқыштары) сипатымен шектелінеді.  

Егер күштік электр қабылдағыштары жерлендірілген бейтарабы бар 

кернеуі 660/380 В тораптан қоректенсе, онда  осы торапқа 380 В  кернеуге 

есептелінген шамдалдар (газразрядты шамдар) қосылуы мүмкін.   

Басқа жарықтандыру құрылғыларын қоректендіру кернеуі 660/380 В  

аралық трансформаторлардан немесе керенеуі 10/0,4 кВ  жеке 

трансформаторлардан жүргізілуі мүмкін.  

Аварийялық жарықтандыруды қоректендіру мәселелерін шешу 

барысында (жұмыс жарықтандыруын өшіру кезінде минималды 

жарықтылықты қамтамасыз етуші жарықтандыру) ҚНмЕтер мен ЭҚОЕ 

талаптарын ескеру қажет. Ол жерде аварийялық жарықтандыру қауіпсіздігі 

шамдалдары, табиғи жарықтануы жоқ ғимараттардағы  эвакуациялық 

жарықтандырудың шамдалдары тәуелсіз қорек көзіне қосылуы керек немесе 

оған жұмыстық жарықтандыру кенеттен сөнген жағдайда автоматты түрде 

ауыстырылып қосылуы қажет (21 сурет, а және б). 

Табиғи жарықтануы бар ғимараттардағы эвакуациялық жарықтандыру 

шамдалдары қосалқы стансаның тарату құрылғысынан немесе ғимаратқа 

енгізуден бастап жұмыстық жарықтандырудан тәуелсіз тораптарға қосылады. 

(21 сурет, в). 
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21 сурет – Жұмыстық жіне авариялық жарықтандыруды қоректендіру 

варианттары  

 

Жалпы жағдайда электрлік жарықтандыру торабы келесідей буындарды 

қоса алады (22 сурет): 1 трансформаторлы қосалқы стансаның тарату 

құрылғысы, 2 қоректендіруші торап, 3 магистральды қалқан, 5 жұмыстық 

жарықтандырудың 4 аварийялық және топтық қалқандары, 6 топтық торап, 7 

жарық көздері. Жарықтандыру қондырғыларының нақты сұлбаларын іске 

асыру кезінде сол немесе басқа буындар болмауы мүмкін.  

 

 

1 

 2 
  3 

  4 

  5 

 6 
 7 

 2 

 
 

22 сурет – Жарықтандыру торабының құрылымы  

 
Көрсетілгендей жарықтандыру тораптары қоректендіруші және топтық 

деп ажыратылады. Қоректендіруші торапқа трансформаторлы қосалқы 

стансадан желілер немесе басқа қорек нүктесінен топтық қалқандардаға 

дейінгі желілер, топтық торапқа топтық тораптан жарықтандыру 

құрылғыларына дейінгі желілер жатады.  

Қоректендіруші желілердің басына қорғаныс және өшіру аппараттары 

орнатылады. Топтық желінің  басына қорғаныс аппараты міндетті, ал желінің 
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ұзындығы бойынша немесе жарықтандыруды басқару қоректендіруші 

тораптың желілеріне орнатылған аппараттармен іске асырылатын жағдайда  

өшіру аппараттары орнатылмауы мүмкін.  

Магистральды жарықтандыру қалқандары қосалқы стансадан бір қуатты 

желіден қоректенеді, одан кейін оларға топтық қалқандарының орналасуы 

арасындағы электр энергиясын таратуды жүзеге асырады. Сұлбада 

магистральды сұлбалардың болуы күрделі тармақталынған торапты икемді 

және құрылымды жасауға мүмкіндік береді. Бұл сондай-ақ қосалқы стансаның 

тарату құрылғысының шамадан тыс қиындықтарынан құтылуға мүмкіндік 

береді.  

Топтық желілерге арналған қорғаныс аппараттары орнатылған топтық 

қалқандар тікелей жарықтандыру қондырғыларын қоректендіру үшін 

арналған.  

Топтық қалқандарды ғимараттарға орналастыра, топтық тораптың 

ұзындығын  азайту үшін және өткізгішті материалдың шығындарын 

төмендету үшін топтық қалқандарды жүктеме орталығына орналастырады.  

Ыңғайлы қызмет көрсету үшін қалқандарды қызмет көрсетуші 

қызметкерлерге  қол жетімді жерлерге орналастырады.  

Қоректендіруші тораптар сұлбасы әртүрлілігімен ажыратылады. 

Сонымен бірге қоректенудің радиалды да магистральды сұлбасы 

пайдаланылуы мүмкін. Бұл сұлбалардың арасындағы айырмашылығы 

пайдалану аймағы аса көп емес. Жарықтандыру қондырғыларын қоректендіру 

мәселесін шешу кезінде негізінде ғимараттың құрастырылуымен басшылыққа 

алынады. Жеке желілермен өндірістік бөлімдерді немесе цехтарды 

қоректендіру керек.  Сонымен, біріншіден, радиалды желілердің көп санын 

қолдану кезінде тораптың жалпы ұзындығы көбейеді. Екінші жағынан, 

магистральдарды пайдалану  сымдардың қимасы өсіп кетуі мүмкін. Төменде 

жалпы трансформаторлардан жарықтандыру мен күштік электр 

қабылдағыштарын қоректендіру барысында жиі кездесетін сұлбалар 

келтірілген (23 сурет): 1 – жұмыстық жарықтандырудың топтық қалқандары,  

2 – күштік электр қабылдағыштарының бөліну желісі,  3 – аварийялық 

жарықтандырудың қалқандары, 4 –  магистральды жарықтандыру қалқандары, 

5 – бас магистральдар. 

Топтық тораптың желілері арасындағы  шамдалдарды орналастыру 

кезінде аппараттардың максималды тоғы мен қосылған шамдардың саны 

бойынша ЭҚЕ орнатқан шекті мәндерін негізге алу керек.  Мысалы, топтық 

желінің әр фазасына  20-дан артық емес қыздыру шамдары, 60...100 ДРШ 

немесе люминесценттік шамдар қосылады.  

Топтық желілерді бір, екі және үш фазалы етіп жасайды. Фазалардың 

өсуі жарықтылық пульсациясы деңгейін төмендетуге көмектеседі.  

Айнымалы токтың үшфазалы жүйесі үшін топтық тораптарды құру 

кезінде келесідей сұлбалар қолданылады.  
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а – қосалқы станса қалқанынан тікелей қоректендіру; б –  магистральды қалқанша арқылы 

қоректендіру; в – «трансформатор–магистраль»  блогы жүйесі кезінде қоректендіру.  
23 сурет – Жарықтандыру тораптарының қоректену сұлбалары  

 

Тікелей жерлендірілген бейтарап: 

– екі өткізгіштік бір фазалы (24 сурет, а, б); 

– екі өткізгіштік  екі фазалы (24 сурет, д); 

– нөлдік сымы бар үш өткізгіштік екі фазалы (24 сурет, в); 

– үш өткізгіштік үш фазалы (24 сурет, е); 

– нөлдік сымы бар  төрт өткізгіштік үш фазалы (24 сурет, г). 

Оқшауланған бейтарап: 

– екі өткізгіштік  екі фазалы (24 сурет, д); 

– үш өткізгіштік үш фазалы (24 сурет, е). 
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24 сурет – Топтық тораптардың сұлбалары  

 

Топтық желінің фазалары бойынша жарықтандыру құрылғыларын қосу 

амалдары ретінде A-B-C-A-B-C... ыңғайлы болып саналады.  Осы вариант 
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жарықтылық пульсациясын төмендету және жарықтылықты бірегей тарату 

көзқарасынан оңтайлы деп есептелінеді.  
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