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Кіріспе 

 

Толқын ұзындығының көрінетін ультракүлгін (УК) және инфрақызыл 

(ИҚ) диапазонының оптикалық сәулеленуі оны ұтымды пайдалану кезінде 

бірқатар технологиялық процестерді едәуір күшейтуге мүмкіндік беретіні 

белгілі [1]. 

Өндірістің технологиялық процестерін білмей жарықтандыру және 

сәулелендіру қондырғыларын таңдау және есептеу мүмкін емес. 

Ауылшаруашылық өндірісінде 20-дан астам технологиялық процестерде 

оптикалық сәулеленуі қолданылады: өнімдерді кептіру, тұқымдарды алдын-

ала өңдеу, өнімдер мен контейнерлерді зарарсыздандыру, Сүтті пастерлеу, 

мал шаруашылығы, құс шаруашылығы, Шошқа шаруашылығы, жануарлар 

мен құстар массасының орташа тәуліктік өсуін арттыру, жас жануарлардың 

қауіпсіздігін арттыру, олардың суық тиюін азайту, өнімнің өнімділігін 

арттыру және т.б. 

Жұмысты орындау кезінде қажетті жарықтандыруды қамтамасыз ету 

персоналдың еңбек өнімділігін 3% - ға арттырады, ал күрделі технологиялық 

процестерде ұсақ бөлшектер мен нысандардың пішінін ажырату қажет, еңбек 

өнімділігінің өсуі 15-20% жетуі мүмкін. Сиыр қораларды жарықтандырудың 

10–нан 100 лк-ға дейін артуы сиырлардың сүт өнімділігінің орта есеппен 8% - 

ға өсуіне әкеледі, 100 лк жарықтандыру кезінде мегежіндердің болуы олардың 

құнарлылығының 5,8% - ға артуына, 6-10 лк жарығы бар үй-жайдағы 

жануарлармен салыстырғанда торайлардың орташа салмағының 4,5-16% - ға 

артуына ықпал етеді. Құстың жасына, күндізгі жарықтың ұзақтығына 

байланысты сараланған қолдану оның өнімділігін 10% арттырады. Қажетті 

жарық режимін сақтай отырып, қыс айларында көшеттерді өсіру уақыты екі 

есе қысқарады, қызанақ өнімділігі 15-20% — ға, қияр 20-40%– ға және салат 

50-70% — ға артады. 

Жарықтандыру және сәулелендіру қондырғыларын сауатты пайдалану 

еңбек өнімділігін 5-ке арттыруы мүмкін...10%, жануарлардың өнімділігі – 8-

ге...15%, әсіресе қорғалған топырақты пайдалану кезінде дақылдардың 

жоғары өнімділігін қамтамасыз ету, өңдеу өнеркәсібі мен жөндеу 

кәсіпорындарының өнімдерінің сапасын жақсарту. Керісінше, сауатсыз 

қолдану жұмыс істейтін көру аппараттарының шаршауына, жарақатқа және 

жануарлардың өнімділігінің төмендеуіне әкелуі мүмкін (мысалы, тауықтарда 

өзара тістеу) [3]. 

Бұл оқу құралын жазудың мақсаты-ауылшаруашылық өндірісінде 

оптикалық сәулелену диапазонының сәулелендіру қондырғыларын қолдану 

туралы білімді қалыптастыру. 
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1 Жалпы мәліметтер 

 

Сәуле - энергияны шығаратын денеден сіңіргішке беру. Сәулелену 

ұғымын нөлдік тыныштық массасы бар және кеңістікте тұрақты 

жылдамдықпен қозғалатын зат ретінде анықтауға болады 

Радиациялық Энергия-материяның қозғалысының сандық өлшемі, 

энергияның сапалық сорттарының бірі. 

γ-сәулеленуден радиотолқындар диапазонына дейінгі электромагниттік 

сәулеленудің қасиеттері айтарлықтай ерекшеленеді және фотондардың 

энергиясымен анықталады. Толқын ұзындығы 1,0 нм-ден 1,0 мм-ге дейінгі 

сәулелер электромагниттік сәулеленудің жалпы спектрінен бөлініп, 

оптикалық сәуле деп аталады. Олар «оптикалық сәуле» жалпы атауымен 

біріктірілген, өйткені оптикалық сәулеленудің қозу принциптері, оның 

кеңістікте таралуы және энергияның басқа түрлеріне айналуы жалпы. Бұл 

диапазонға инфрақызыл, көрінетін және ультракүлгін сәулелер кіреді. [Еске 

салайық, 1 нм (нанометр) = 10
-9

м.] 

1.1 кестеде инфрақызыл сәулелерден рентгенге дейінгі сәулелену 

спектрінің жалпы сипаттамасы берілген [1]. 

  

1.1кесте - Инфрақызыл сәуледен рентгенге дейінгі аралықтағы сәулелену 

спектрі 
Сәулеленудің жалпы атауы Сәулеленудің жеке учаскесі Толқын ұзындығы, нм 

Инфрақызыл 
Декамикрон (100…10)10

3
 

Микрон 10000…760 

Көрінетін 

Қызыл 760…620 

Тоқсары 620…590 

Сары 590…560 

Жасыл 560…500 

Көгілдір 500…480 

Көк 480…450 

Фиолетовое 450…380 

Ультракүлгін 

А облысының УФЛ 380…320 

УФЛ облысы 320…275 

УФЛ облысы С 275…200 

Рентген 
Вакуумдық 200…10 

Жұмсақ, қатты 10…10
-5

 

 

Инфрақызыл сәуле (ИҚ) — толқын ұзындығы 760-тан 105нм-ге дейінгі 

сәуле. 

Тірі ағзаның немесе өсімдік тіндерінің беткі қабаттарына еніп, ол 

энергиясының көп бөлігін жылу шығаруға жұмсайды. Инфрақызыл 

сәулеленудің жануардың денесіне ену тереңдігі 2,5 мм-ге, дән — 1-ге 

жетеді...2 мм, шикі картопта-6 мм-ге дейін, пісіру кезінде нанда — 7 мм-ге 

дейін. 
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Ауыл шаруашылығында инфрақызыл сәулелер жас жануарлар мен 

құстарды жылыту, ауылшаруашылық өнімдерін (астық, жемістер, шай, 

құлмақ, темекі және т. б.) кептіру және дезинсекциялау, Сүтті пастерлеу, 

бояулар мен лактарды кептіру және сіңдірілген өнімдер және т. б. үшін 

қолданылады. 

Көрінетін сәуле (ВИ) - тікелей көру сезімін тудыруы мүмкін сәуле.      

1.1 кестеден көрініп тұрғандай, көрінетін сәулелену диапазонының 

шекаралары келесідей: төменгі — 380 нм, жоғарғы — 760 нм. Адамның 

көзімен жақсы қабылданатын толқын ұзындығы 550 нм болатын сәуле бірлік 

ретінде қабылданады 

Бұл диапазонның сәулеленуі ауыл шаруашылығында өндірістік және 

басқа да ауылшаруашылық үй-жайларында ұтымды жарықтандыруды құру 

үшін қолданылады. Электр жарығын қолдана отырып, қажетті Еңбек 

өнімділігі, қажетті өнім сапасы және қызмет көрсету персоналының 

қауіпсіздігі қамтамасыз етіледі. Бірқатар өндірістерде бұл маңызды өндірістік 

фактор: үйлерде — күндізгі уақытты көбейту үшін, жылыжайларда — 

өсімдіктерді қосымша жарықтандыру үшін және т.б. 

Дұрыс орындалған жарықтандыру қызметкердің көру және жалпы 

шаршауын азайтады, өндірістік және тұрғын үй-жайларда тазалық пен 

тәртіпті сақтауға көмектеседі. 

Көрінетін сәуле-бұл жеті негізгі түстердің сәулеленуінің үйлесімі: 

қызыл, қызғылт сары, сары, жасыл, көк, көк және күлгін. Қызыл сәулелердің 

алдында спектрде жылу (инфрақызыл) сәулелер, ал күлгін сәулелердің 

артында ультракүлгін сәулелер болады. 

Ультракүлгін сәуле (УК) - толқын ұзындығы 380 болатын сәуле... 10 нм. 

Ультракүлгін сәулеленудің қасиеттері толқын ұзындығына байланысты. 

Сондықтан барлық ультракүлгін диапазон үш шартты кіші диапазонға 

бөлінеді: А — 320 аймағы...380 нм, облыс В — 275...320 нм және облыс С-

200...275 нм. 

Ұзын толқынды ультракүлгін сәуле (А аймағы) жарқыл тудыруы мүмкін 

сондықтан ол негізінен өнімдердің химиялық құрамы мен биологиялық 

жағдайын люминесцентті талдау үшін қолданылады. 

Орташа толқынды ультракүлгін сәуле (В аймағы) тірі организмдерге 

күшті биологиялық әсер етеді. Ол эритеманы (терінің қызаруы) және 

тотығуды тудыруы мүмкін, жануарлар ағзасында өсу мен даму үшін қажетті D 

дәрумені сіңімді пішінге айналады және күшті антирахит әсеріне ие. 

Қысқа толқынды-ультракүлгін сәуле (С аймағы) күшті бактерицидтік 

әсерге ие, сондықтан ол су мен ауаны зарарсыздандыру үшін, бөлмелерді, 

түрлі жабдықтарды, жабдықтар мен ыдыстарды дезинфекциялау және 

зарарсыздандыру үшін кеңінен қолданылады. 

Сәулелену энергиясы «сәулелі энергия» деп аталады. Жарық энергиясы 

ғарышта электромагниттік толқындар арқылы беріледі деп саналады, олардың 

жиілігі Фотон энергиясымен анықталады, Дж: 
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                                                          (1.1) 

 

 мұндағы h-Планк тұрақтысы, 6,624 ∙ 10
-34

 Дж∙с; 

f -электромагниттік тербелістердің жиілігі, с
-1

 

Сәулеленудің толқын ұзындығы λ, нм және электромагниттік 

тербелістердің жиілігі f тәуелділікпен байланысты: 

 

  
 

 
                                                         (1.2) 

 

мұндағы c- 3·10
8
 м/с -қа тең жарық жылдамдығы. 

 

Сәуле шығаратын денеден денеге сіңетін сәулелі Q энергиясы фотондар 

санына байланысты болады. Сәулелі энергия бірлігі-джоуль (Дж). Джоуль 1 

Дж жұмысына тең радиациялық энергияға тең. 

Практикалық есептеулерде көбінесе барлық сәулелі энергияны емес, 

уақыт бірлігінде  τ  энергия шығаратын энергия мөлшерін сипаттайтын 

сәулелі Ф  ағынын білу қажет. 

Сәулелену ағыны, Вт (Дж/с): 

 

  
  

  
.                                                      (1.3) 

 

Сәулелену ағынының бірлігі-ватт (Вт). Ватт сәулелену ағынына тең, 

онда 1 с  уақыт ішінде 1 Дж: 1 Вт = 1 Дж/с энергия шығарылады. 

Сәулелену ағынының спектрлік тығыздығы Ф(λ), Вт/нм, әрбір 

монохроматикалық біртекті құрамдасқа сәйкес барлық сәулелену 

энергиясының спектр бойынша таралуын көрсетеді: 

 

 ( )  
  ( )

  
.                                             (1.4) 

 

Сәулелену ағынының спектрлік тығыздығының бірлігі - нанометрге 

ватт (Вт/нм). 

Сәуле ағыны интегралдардың спектрлік тығыздығымен байланысты: 

 

  ∫  ( )  
 

 
.                                                 (1.5) 

 

Қабылдағыш сіңірген және ондағы энергияның басқа түрінің пайдалы 

қуатына айналған сәулелену ағыны әдетте тиімді Феф ағыны деп аталады. 

Сіңірілген сәулелену энергиясын түрлендірудің келесі формалары бар 

[1]: 

1) фотоэффект-сіңіргіш дененің электр күйінің өзгеруі; 
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2) фотолюминесценция-сәулеленумен қозған молекулалардың энергия 

шығаруы; 

3) фотохимиялық әсер-сәулеленуді сіңіретін дененің химиялық күйінің 

өзгеруі;  

4) фотобиологиялық әсер — сәулеленуге (сәулеленуге) ұшырайтын тірі 

организмнің биологиялық жай-күйінің өзгеруі 

 Фэф-тің тиімді ағыны қабылдағышқа түсетін барлық Ф ағынының үлесін 

ғана құрайды: 

            ,                                        (1.6) 

 

мұндағы с-пропорционалдылық коэффициенті;  

α-сәулеленудің сіңіру коэффициенті; 

ηe-қабылдағышпен сәулеленуді түрлендірудің энергетикалықПӘК 

тиімділігі. 

 

Қандай да бір сәулелену қабылдағышының сезімталдығы-оған түсетін 

сәулелену қуатына жатқызылған қабылдағыштың «реакциясының» өлшемі: 

 

  
   

 
 

     

 
                                         (1.7) 

 

Белгілі бір үлгілі қабылдағыштың реакция деңгейіне сәйкес тиімді 

ағындарды анықтау үшін сәулелену энергиясын түрлендіру процестерін 

сандық бағалауды жеңілдететін және оны қолданумен байланысты 

есептеулерді жеңілдететін тиімді шамалар мен бірліктер жүйесі құрылды. 

1.2 кестеде келтірілген тиімді шамалардың қабылданған жүйелерінде 

радиациялық қабылдағыштар селективтілікке ие және спектрлік 

сипаттамаларында айтарлықтай ерекшеленеді. 

 

1.2кесте - Қабылданған тиімді шамалар жүйесі 

Тиімді шамалар 

жүйесі 

Стандартталған 

радиациялық 

қабылдағыш 

 

Спектрлік 

сезімталдық аймағы, 

максимумның 

жағдайы, нм 

Максималды 

спектрлік 

тиімділік 

Жарық Орташа адамның көзі 380…760, 50 683 лм/Вт 

Фотосинтез 
Орташа өсімдіктің 

жасыл жапырағы 
300…800, 680 1 фт/Вт 

Витальных Орташа адамның терісі 280…390, 297 1 вит/Вт 

Бактерицидтік Бактериялар 220…315, 254 1 бк/Вт 

 

Мысалы, адамның көзі мен өсімдіктің жасыл жапырағы радиацияны 

бірдей спектрлік аралықта қабылдайды. Алайда, жасыл өсімдік үшін көз 

жақсы қабылдайтын монохроматикалық сәуле (550 нм) аз тиімді. Бұл бір 

жүйенің бірліктері мен шамаларын, егер олардың арасындағы қатынастар 

белгісіз болса, екіншісінің бірліктері мен шамаларының орнына қолдануға 
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болмайды дегенді білдіреді. Бұл қатынастар радиацияның спектрлік құрамына 

айтарлықтай байланысты. Жарық техникалық шамалардың белгілері мен 

бірліктері 1.3 кестеде келтірілген. 

 

1.3 кесте - Жарық техникалық шамалардың белгілері мен бірліктері 
Шамасы Белгісі Бірлік 

                             Жарық шамалары жүйесі   

Жарық ағыны Фv лм 

Жарық күші Iv кд 

Жарықтық Mv лм/м
2 

Жарықтық Lv кд/м
2
 

Жарықтандыру Ev лк 

Жарық экспозициясы Hv лк·с 

Фотосинтетикалық шамалар жүйесі   

Фотосинтез ағыны ФФ фт 

Фотосинтетикалық сәулеленудің күші IФ фт/ср 
Фотосинтетикалық сәулелену MФ фт/м

2 
Фотосинтетикалық экспозиция HФ фт·ч/м

2 
Өмірлік шамалар жүйесі   

Өмірлік ағын ФB вит 

Өмірлік сәулелену күші IB вит/ср 
Виталді сәуле MB вит/м

2 
Виталдісәулелендіру EB вит/м

2 
Виталдіэкспозициясы HB вит·ч/м

2 
                           Бактерицидтік шамалар жүйесі   

Бактерицидті ағын ФБ бк 

Бактерицидтік сәулеленудің күші IБ бк/ср 
Бактерицидтік сәулелену MБ бк/м

2 
Бактерицидтік сәулелену EБ бк/м

2 
Бактерицидтік экспозиция HБ бк·ч/м

2 

 

Бірдей әріптермен белгіленген шамаларды ажырату үшін жарық 

техникасында индекстер қолданылады: е — Жарық үшін, V — Жарық үшін, ф 

— фотосинтез үшін, в — өмірлік үшін; б — бактерицидтік үшін. 

Жарық шамалары жүйесінде көзге әсер ететін ФV тиімді жарық 

ағынының бірлігі үшін люмен (лм) қабылданады. Толқын ұзындығы 550 нм-ге 

тең біртекті сәулелену кезінде 1 лм = 1/683 Вт. Басқа 1 лм толқын 

ұзындығында 1/683 Вт қуат тең болмайды 

Тағы бір анықтама бар: люмен — бұл платинаның қатаю 

температурасында (2042 К) ауданы 0,5305 мм
2
 болатын қара денемен 

шығарылатын ағын. Қарапайым түрде, мүлдем қара-бұл біркелкі және бір 

бағытта сәуле шығаратын дене, бірақ ол кіретін сәулелерді сіңіреді, яғни 

шағылысу қабілеті жоқ. 

Келесі мысалдар люменнің мағынасы туралы кейбір түсінік бере алады. 
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Жазда ашық Аспанмен жер бетінің 1 м
2
-ге түсетін ФV жарық ағыны 100 

000 лм-ге жетеді; 100 Вт, 220 В кернеуі бар қыздыру шамының жарық ағыны 

1000 лм құрайды; қалта шамының жарық ағыны шамамен 6 лм құрайды. 

ФV жарық ағыны туралы да айтуға болады, бұл дене (кеңістік) 

бұрышындағы жарық күшінің IV туындысы ω: 

 

        ,                                                (1.8) 

 

мұндағы ФV-қарапайым жарық ағыны, лм;  

IV-жарық күші, кд (кандела);  

dω-элементар кеңістіктік бұрыш, ср (стерадиан). 

 

Жарық күші IV-жарық ағынының кеңістіктік тығыздығы, яғни ФV жарық 

ағынының дене бұрышының ω мәніне қатынасы, онда ол біркелкі бөлінеді: 

 

   
  

 
                                                        (1.9) 

 

Көрінетін сәулелену күшінің бірлігі-кандела; 1кд=1 лм/1 ср 

Стерадиан (ср) — сфераның (шардың) ортасында шыңы бар және сфера 

радиусының квадратына тең ауданы бар сфера учаскесіне сүйенетін қатты 

бұрыш. 

Есептеулерде қолданылатын тағы бір анықтама: кандела — бұл 

платинаның қатаю температурасында абсолютті қара дененің 1 м
2
-ден 

шығарылатын жарық күшінің 1/60 бөлігі. 

Жарықтық MV-ФV жарық ағынының Sп жарқыраған бетінің ауданына 

қатынасына тең, бетінен шығарылатын жарық ағынының беттік тығыздығы: 

 

   
  

  
.                                                (1.10) 

 

Жарықтылық бірлігі-бір шаршы метрге люмен (лм/м
2
) 

LVжарықтығы-берілген бағыттағы жарық күшінің беттік тығыздығы, 

жарық күшінің IV -нің сол бағытқа перпендикуляр жазықтыққа жарық бетінің 

проекциялау ауданына қатынасына тең. 

 

   
  

       
,                                             (1.11) 

 

мұндағы α-жарқыраған бет пен Берілген бағыт арасындағы бұрыш. 

Жарықтық бірлігі-шаршы метрге арналған кандела (кд/м
2
). 

ЕVжарықтандыру-жарық ағынының беттік тығыздығы, яғниФV жарық 

ағынының S0 ауданына қатынасы, ол біркелкі түседі: 

 

   
  

  
.                                                 (1.12) 
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Жарықтандыру бірлігі–люкс( лк); 1 лк = 1 лм/м
2
. 

 

Жарықтық пен жарықтандыру жарықтың шағылысу коэффициенттеріне 

байланысты. 

Жарықтандыру шағылысу коэффициентіне байланысты емес. Жарықтық 

белгілі бір бағытқа байланысты, ал жарық пен жарықтық бағытқа байланысты 

емес. 

Кейбір шамалардың мәндері туралы физикалық идеялармынадай 

мысалдар: хирургиялық операция бөлмесіндегі Жарық 3000 лк тең болуы тиіс, 

кітапты оқығанда — 50 лк; күннің түсіндегі таза қардың жарықтылығы 80 000 

лм/м
2
 жетеді; қуаты 100 Вт, кернеуі 220 В, жіп температурасы T = 2700К 

вольфрам жіптің жарықтығы 17·106 лм/м
2
тең; зениттегі күннің жарықтығы 

150·107 кд/м
2
 құрайды, ақ қағаздың жарықтығы 50 лк 0,05 кд/м

2
-ге тең. 

Джоульмен өлшенетін жалпы сәулелену энергиясынан айырмашылығы, 

жарық энергиясы ФV жарық ағынының оның әрекетінің ұзақтығына 

көбейтіндісі ретінде жақсы көрінеді τ, люмен секундтарында (лм·с): 

 

      .                                                  (1.13) 

 

Жарық қайтару-бұл жарық көзінің жарық ағынының қатынасықуат көзі 

тұтынатын: 

   
  

 
.                                                  (1.14) 

 

Бірлік жарықтық қайтарым — люмен арналған ватт (лм/Вт). Сондай-ақ, 

белгіленген уақыт, сағ, яғни люкс-сағат (лк·сағ) үшін ЕV, лк белгілі бір 

жарықтандырудың әсер ету ұзақтығын анықтайтын HVЖарық экспозициясы 

туралы түсінік бар): 

      .                                                (1.15) 

 

Біз материалдардың жарық қасиеттері туралы кейбір ақпаратты береміз. 

Жалпы жағдайда кез келген бетке түсетін жарық ағыны ішінара 

шағылысады, жартылай өтеді және ішінара сіңеді. Егер ФV жарық ағыны 

бетіне түссе, онда беттік материалдың қасиетіне байланысты ол үш 

компонентке бөлінеді: шағылысқан ағын Фρ = ρФV, өткізілген ағын Фτ’ = 

τ'ФVФV және жұтылған ағын Фα = αФV. Сонымен, сомасында: 

 

                .                              (1.16) 

 

(1.16) өрнегінен шағылысу коэффициенттерінің қосындысы ρ болады, 

өткізу τ ' және α сіңіру 1-ге тең: 

 

        .                                           (1.17) 
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Денеден өтіп немесе одан шағылысқан кезде жарық ағыны белгілі бір 

дәрежеде таралады. Шашырау болмаған кезде ағынның шағылысуы немесе 

өтуі бағытталған деп аталады (мысалы, айна немесе терезе әйнегі). Жарық 

шашырап, беті барлық бағытта бірдей жарықтылыққа ие болатын шағылысу 

немесе өткізу диффузды деп аталады (мысалы, бор, гипс, «сүт» әйнегі). 

Ағаштың, қағаздың, матаның күңгірт беттері диффузияға жақын. Ең жақсы 

шағылысу қабілеті бар күкірт қышқылы барий (оған түсетін ағынның 95% 

дейін). Қорғасын ақтығы құлау ағынының 90% - на дейін көрсетеді. 

Сондықтан, бұл материалдар жарқын бейнені алу үшін кино экрандарын 

қамтиды. Айна құлаған ағынның 85%, қар 80% көрсетеді...98 %, шөп – 7%, 

қара тері – 1,5%. 

Фотосинтетикалық шамалар жүйесінде жасыл өсімдіктің сәулеленуіне 

реакциясы бойынша бағаланған тиімді ФФ фотосинтетикалық ағынының 

бірлігі үшін бір фит (фт) қабылданды — толқын ұзындығы 680 нм болатын 1 

Вт сәулелену ағыны. 

Өмірлік шамалар жүйесінде бір вит (вит) — толқын ұзындығы 297 нм 

болатын 1 Вт сәулелену ағыны өмірлік Фв деп аталатын тиімді ағынның 

бірлігі ретінде қабылданады. 

Бактерицидтік шамалар жүйесінде Фб тиімді (бактерицидтік)ағынының 

бірлігі ретінде бір бакты (бк) — толқын ұзындығы 254 нм болатын 1 Вт-тағы 

сәулелену ағыны қабылданған. 

Көрсетілген үш жүйе үшін қалған туынды шамалар мен олардың 

бірліктері 1.3 кестеде келтірілген [1]. 

Оптикалық сәулеленудің түрленуі оптикалық сәулелену 

қабылдағыштарында жүреді, олар оптикалық сәулелену энергиясы 

энергияның басқа түрлеріне айналатын шығу тегі мен агрегаттық күйіне 

қарамастан кезкелген нысанды түсінеді. Трансформацияның бастапқы 

процесі-қабылдағыштың оған түсетін сәулеленудің фотондарын сіңіруі. 

Сандық жағынан, бұл процесс α сіңіру коэффициентімен бағаланады, бұл 

қабылдағыш сіңірген оптикалық сәулелену энергиясының оған құлаған 

қатынасына қатынасы [2]. 

Оптикалық сәулелену үшін энергияның сақталу заңына сәйкес жалпы 

түрлендіру процесін келесі теңдеумен сипаттауға болады: 

 

   ∫  ( )  
 

  
      ,                            (1.18) 

 

мұндағы Qα-dτ уақыт аралығында сіңірілген оптикалық сәулелену 

энергиясы, Дж; 

α-қабылдағыштың сәуле сіңіру коэффициенті;  

Ф (τ) - уақыт функциясында қабылдағышқа түскен сәуле ағыны, Вт;  

Qэ-тиімді энергия, Дж;  

Qп-шығындар энергиясы, Дж. 
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Qэ және Qпшамалары түсіндіруді қажет етеді. Оптикалық сәулелену 

энергиясыол энергияның кез келген басқа түріне түбегейлі өзгеруі мүмкін: 

жылу, электр, химиялық байланыстардың энергиясы және т. б. 

Оптикалық сәулеленуді қолданатын қондырғылар оптикалық 

сәулеленуді қабылдағышқа әсер етуге арналған, ол адам, жануар, өсімдік, 

ауылшаруашылық өнімдері, фотокелл, фоторезистор және т. б. болуы мүмкін. 

Мұндай мәселелерді шешу кезінде оптикалық сәулеленудің энергия 

қабылдағышында энергияның белгілі бір басқа түріне айналу қарастырылған, 

бұл күтілетін оң нәтиже алуға мүмкіндік береді. Бірақ, кез келген 

процестегідей, энергияның бір түрін екіншісіне түрлендіру шығынсыз 

аяқталмайды, яғни радиациялық энергияның бір бөлігі осы мәселені шешу 

үшін қажет емес энергия түрлеріне айналады. Осылайша, Qэ деп күтілетін оң 

әсерді қамтамасыз ететін энергияның қажетті түріне айналған қабылдағыш 

сіңіретін сәулелену энергиясының бөлігін түсіну керек. Жанама түрде пайда 

болған энергияның басқа түрлерін Qп шығындарына жатқызу керек. 

Мал шаруашылығы үй-жайларына арналған жарықтандыру нормалары 

1.4 кестеде келтірілген. 

 

1.4 кесте - Мал шаруашылығы үй-жайларын жарықтандыру нормалары 

Бөлме 

Жарықтандыру 

нормаланатын 

жұмыс беті 

Жарықтандыру, 

лк Қосымша 

нұсқаулар Газразрядты 

шамдар 

Қыздыру 

шамдары 

1. Сүт бағытындағы ірі қара мал 

Сиырлар мен төлдерді 

жөндеуге арналған: 

азықтандыру аймағы; 

қоралар, секциялар, 

бокстар 

еден, бергіштер 

еден 

75 

50 

30 

20 

Сауу кезінде 

желіннің 

жарықтандыры

луы 150 лк кем 

емес 

Тұқымдық бұқаларды 

күтіп-бағу үшін 
-"- 75 30  

сиырлардың төлдеу; 

сан үшін. өңдеу; 

профилакторий 

-"- 

 

150 

75 

100 

 

100 

30 

50 

 

Бұзау -"- 100 50  

2. Етті бағыттағы ірі қара мал 

Бұзаулары бар 

сиырларға арналған и. 

секциялар 

пол 75 30  

Төлдерді бордақылауға 

арналған (қоралар, 

секциялар, бокстар) 

пол 50 20  
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1.4 кестенің жалғасы 

3. Шошқа 

Қабандарды ұстау үшін-

өндіріс., егістер, сосун-

торайлар 

пол 75 30  

Емізіктер мен ремаларды 

ұстау үшін. жас төл 
-"- 75 30  

Бордақылауды, мал 

басын ұстау үшін 
-"- 50 20  

4. Қой 

Аналықтарды, 

қошқарларды ұстау үшін 
пол - 30  

Перзентханасы бар 

Тепляк 
-"- 100 30  

5. Жылқы 

Племаларды, 

жылқыларды, төлдерді 

ұстау үшін 

-"- 75 30  

Жұмыс жылқыларын 

ұстау үшін 
-"- 50 2,0  

 

Мал шаруашылығы үй-жайларын жарықтандыру нормалары. 

Өндірістік мал шаруашылығы үй-жайларында «ауыл шаруашылығы 

кәсіпорындарын, ғимараттар мен құрылыстарды жарықтандырудың салалық 

нормаларына» сәйкес жануарлар мен құстардың қажетті өнімділігін, сондай-

ақ қызмет көрсетуші персонал үшін көрудің тиісті жағдайларын қамтамасыз 

ететін технологиялық жарықтандыру көзделеді. 

Бұл үй-жайларда технологиялық жарықтандырудан басқа түнгі уақытта 

жануарлар мен құстарды бақылау үшін кезекші жарықтандыру болуы тиіс. 

Кезекші жарықтандыру және сиыр қораларда нормаланатын жарықтандыруды 

қолдау үшін жалпы жарықтандыру шамдарының 10% - ы, перзентханада-15% 

- ы пайдаланылады.  

Құстарды күтіп - бағуға арналған үй-жайларда диапозондағы 

жарықтандыру деңгейі құстың жасына, түріне және өнімділік бағытына 

байланысты 5-75 лк құрайды. 

 

2 Сәулелендіру жарық техникалық қондырғылары 

 

2.1 Сәулелендіру қондырғыларын жіктеу 

 

Белгілі бір спектрлік құрамның және қарқындылықтың сәулелі 

энергиясын сәулелену көзінен сәулелену объектісіне беру үшін қызмет ететін 

құрылғылар сәулелендіру қондырғылары деп аталады. 
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         Дене сіңірген сәулелену энергиясы ішінара фотопродукцияға айналады, 

бұл фотодетекторда сапалы өзгерістер тудырады: суда және ауада 

бактерицидті ультракүлгін сәуле бактериялардың құрамын төмендетеді; 

өсімдіктердің жасыл жапырақтарындағы көрінетін сәуле көмірсулардың 

жиналуына әкеледі; ИҚ сәулесі беттерді қыздырады. 

Фотодетектор сіңірген және энергияның басқа түрлеріне айналдырған 

және фотодетектордың сәулеленген бетінің ауданы шамасына жатқызылған 

сәулелену энергиясын сәулелену дозасы немесе экспозиция деп атайды: 

 

,)(

0




dEH
эф  (2.1) 

егер .constE
эф
  


эф

EH . 

 

Осы арақатынастан сәулеленудің бірдей дозасы әртүрлі сәулелену мен 

уақыт қатынасы кезінде алынуы мүмкін. Біреуі, биологиялық нысандар үшін 

Арндт-Шульц Заңын ескеру қажет, оған сәйкес ұзақ уақыт аралығында әлсіз 

қарқындылықты қолдану қажет. 

Ауыл шаруашылығында қолданылатын барлық сәулелендіру 

қондырғылары келесі принциптер бойынша жіктеледі: мақсаты, 

қолданылатын көздің түрі, көздің және қабылдағыштың өзара орналасуы. 

Мақсаты бойынша. Электромагниттік тербелістер спектрінің қамту аймағына 

байланысты сәулелендіру қондырғылары: 

          а) ультракүлгін сәулелену; 

          б) көрінетін сәулелену; 

в) инфрақызыл сәуле; 

г) аралас сәулелену. 

Әрбір аймақ өзінің сәулелендіру қондырғыларына сәйкес келеді: 

- ультракүлгін аймақтар С (УК-С С толқын ұзындығы сәулелену λ = 100-

280 нм) 

- бактерицидтік сәуле (суды, ауаны, ыдысты зарарсыздандыру); 

- ультракүлгін аймақтарВ(УК-Втолқын ұзындығы λ =280-315 нм) 

- күшті биологиялық әсер ету аймағы (өмірлік (эритемалық) сәулелену, 

тірі организмдерді ынталандыру және емдеу); 

- ультракүлгін а аймағының қосындысы (толқын ұзындығы λ =315–380 

нм болатын УК– А) - тиімді люминесценция (люминесценттік талдау 

қондырғылары); 

- барлық ультракүлгін сәулеленудің нақты аймағы — толқын ұзындығы 

λ = 100 - 380 нм болатын ультрафиолет) - тұқым материалын егу алдындағы 

өңдеу қондырғылары; 

- фотосинтетикалық белсенді радиация (сәуле толқынының ұзындығы = 

400-700 нм) - физиологиялық белсенді радиация (өсімдіктерді сәулелендіруге 

арналған қондырғылар); λ 
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- көрінетін сәулелену аймағы (толқын ұзындығы λ = 380– 760 нм 

болатын ВИ) - жұмыс және технологиялық сипаттағы жарықтандыру; 

- жақын инфрақызыл сәулелену аймағы (толқын ұзындығы = 760– 10 

000 нм) —қыздыру, жылыту, кептіру; λ 

- сб-аралас сәулелендіру қондырғылары (УК және ИҚ-сәулеленуді, УК 

және көрінетін сәулеленуді бірлесіп пайдалану). 

Жалпы жағдайда сәулелендіру қондырғыларын 2.1-суретте 

көрсетілгендей жіктеуге болады. 

 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 сурет- Сәулелендіру қондырғыларының жіктелуі 

 

Қолданылатын көздің түрі бойынша. Қолданылатын көздің түріне 

айланысты сәулелендіру қондырғылары: 

- газ разрядты шамдармен: 

а) төмен қысымды, 

б) жоғары қысымды; 

- инфрақызыл шамдармен 

Өндіргіш пен қабылдағыштың өзара орналасуы бойынша. Сәулелену 

көзі мен қабылдағыштың өзара орналасуы бойынша сәулелендіру 

қондырғылары: 

– стационарлық қондырғылар - сәулеленудің барлық кезеңінде көз бен 

қабылдағыштың өзара орналасуының өзгермейтіндігі;  

Жасанды сәулелену 

көзімен 
Аралас әрекет 

Фотофизикалық 

әрекет 

Когерентті емес 

сәулелену көздерімен 

Когерентті сәулелену 

көздерімен 

 

Адам үшін 

Фотохимиялықәре

кеті 

Фотобиологиалық 

әрекеті 

Өсімдіктер үшін Жануарлар мен 

микроорганизмдер 

үшін 

Сәулелендіру қондырғылары 

Табиғи 

сәулеленумен 
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– жылжымалы қондырғылар - бір жұмыс циклі кезінде көз бен 

қабылдағыш өз орнын ауыстырғаннан кем дегенде бір рет;  

– жылжымалы қондырғылар - немесе сәулелендіргіш қабылдағыштың 

үстінен үздіксіз қозғалады немесе қабылдағыш сәулелену блогының астында 

үздіксіз қозғалады. 
 

2.2 Сәулелендіру қондырғыларын есептеудің жалпы принциптері 

 

Сәулелену дозасы: 

  EН ,  (2.2) 

 

мұндағы Е— сәулелену, мВит/м
2

. 

 

Сәулелендіру қондырғыларын есептеудің ерекшелігі, жарықтандыру 

ондырғыларын есептеуден айырмашылығы, бұл жағдайда ең жоғары 

сәулеленуді ескеру болып табылады [3]. 

ҒТП-СХ технологиялық жобалаудың тиісті салалық нормаларымен 

жануарлардың әрбір түрі мен жасы үшін сезілетін температураның мәні 

регламенттеледі. Бұл жағдайда қажетті ИК сәулеленуін сатып алу 

формуласынан анықтауға болады: 

 
kk

tt
E в

ик





1

0 , (2.3) 

 

мұндағы k1-  ИҚ-сәулеленуді қабылдау коэффициенті; 

k-ИҚ-сәулеленуді температурамен байланыстыратын коэффициент; 

tо, tв-температура, сәйкесінше, сезілетін және ауа. 

 

Барлық сәулелендіру қондырғыларын есептеу негізінде сәулеленуді 

анықтау жатыр. Қажетті сәулеленуді есептеу үшін жарық техникасында 

белгілі үш әдіс қолданылады. 

Сәулелену ағынын пайдалану коэффициенті әдісі. Орташа сәулеленуді 

анықтауға болады: 

 
з

cл

KS

nNФ
E









,  (2.4) 

 

мұндағы η—бөлме индексіне байланысты анықтамалық кесте бойынша 

анықталатын пайдалану коэффициенті. 

Нүктелік есептеу әдісі. Бақылау нүктесіндегі сәулелену: 

 

 iia

рз

ф
aI

НK

К
E 2

2
cos


    (2.5) 
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Меншікті сәулелену әдісі. Кестелерде сәулелендірілетін беттің 1 м
2 

меншікті сәулеленуі (Е
уд

) беріледі. 

 

2.3 Өсімдіктерді сәулелендіруге арналған қондырғылар 

 

Соңғы онжылдықтарда біздің елімізде өсімдіктерді сәулелендіруге 

арналған кең профильді көп мақсатты қондырғыларды дамытуға көп көңіл 

бөлінді. Олар сәулелендіру құралдары және басқару блогын жиынтығын 

қамтиды.  

Өсімдіктердің биотехнологиялық талаптарына, жылыжайлардың 

инженерлік, құрылымдық және ғарыштық жоспарлау шешімдеріне қатысты 

2.1-кестеде келтірілген осындай қондырғылардың он негізгі түрін бөлуге 

болады. 

Өсімдіктердің сәулелену жүйелері белгілі бір конфигурацияның жалпы 

шағылысатын бетімен біріктірілген бірнеше жарық көздерінің жиынтығы 

болуы мүмкін. Отандық өнеркәсіп осы типтегі бірқатар түпнұсқа оқыту 

жүйелерін құрды. Олардың ішіндегі ең қызықтысы - «жалпақ жарық» және 

«жарқыраған карниз». 

Жазық жарық өткізгіш түріндегі сәулелендіру қондырғысы. Бұл 

қондырғы өсімдіктерді біркелкі жарқыраған тегіс бет түрінде сәулелендіруге 

арналған кеңістіктік жүйе болып табылады, оған жарық ағыны одан тыс 

шығарылған оптикалық сәулелену көздерінен кіріспе құрылғы мен жалпақ 

шағылысатын экранның көмегімен беріледі (2.2сурет). Осы сәулелендіру 

қондырғысының негізгі кемшіліктерінің бірі 50 – 65% - дан аспайтын 

салыстырмалы түрде төмен жарық техникалық пәк болып табылады. 

 
1-электр блогы; 2-шағылысатын экран; 

3-жарық тарататын экран; 4-шам;5-өсімдіктер; 6-төсек 

 

2.2 сурет - «Жазық жарық өткізгіш» түріндегі сәулелендіру қондырғысы 

Бұл сәулелендіру қондырғысы жылыжайдың құрылымдық элементі 

болып табылады, өйткені жылыжайдың төбесі мен шағылысатын экран жарық 

көздерінің жарықтандыру арматурасы ретінде қызмет етеді. Орнату заманауи 

жарық көздерінің әртүрлі түрлерін қолдана алады. Олардың түріне 

байланысты шамдар мен шағылыстырғыштарды жылыжай 

конструкцияларына бекіту түйіндерінің тиісті конструкциялары қолданылады. 
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2.1 кесте - Жасанды климаттық қондырғыларда ауылшаруашылық өсімдіктерін өсіруге арналған сәулелендіру 

қондырғыларының түрлері 

Орнату 

түрі 

Көздің немесе 

сәулелендіргіштің 

түрі. Қуаты, Вт 

Қондырғы 

пайдаланылуы 

мүмкін 

құрылыстардың типі 

Мақсаты Анықтамасы 

1 2 3 4 5 

Ж
ар

қ
ы

н
 к

ар
н

и
з ДРИ-2000 

ДРВ-750 

ДНаТ-400 

ДРОТ-2000 

ДМ4-2000 

ДМ4-6000 

Өнеркәсіптік, 

селекциялық, 

вегетациялық 

жылыжайлар, 

бокстар, камералар 

Көшеттерді, 

көкөністерді, 

Гүлдерді 

өнеркәсіптік 

өсіру, 

селекция және 

т. б 

Оптикалық сәулелену көздерінен тұратын, 

аралықтың жиектерінде немесе жұтқыншақ 

аймағында екі қатарда орналасқан өсімдіктерді 

сәулелендіруге арналған құрылғы және 

жылыжайдың төбесіне бұрышта немесе параллель 

орнатылған жарық шағылыстыратын экрандар 

жүйесі 

С
в
ет

о
тр

о
 

ДРИ-3000 

ДМ3-3000 

ДМ4-3000 

Өнеркәсіптік 

жылыжайлар, 

бокстар 

Көшеттерді, 

көкөністерді, 

Гүлдерді 

өнеркәсіптік 

өсіру 

Субконькалық аймақта бір қатарда орналасқан 

оптикалық сәулелену көздерінен тұратын 

өсімдіктерді сәулелендіруге арналған құрылғы 

және 4-6 жарық шағылыстырғыш жалюзи 

экрандары, сондай-ақ субконкалық аймақта 

орнатылады 

С
в
ет

о
тр

о
н

н
ы

й
 

к
ар

н
и

з 

ДРИ-2000 

ДРВ-750 

ДНаТ-400 

ДРОТ-2000 

ДМ3-3000 

ДМ4-3000 

ДМ4-6000 

 

Өнеркәсіптік,  

селекциялық және  

вегетациялық  

жылыжайлар, 

бокстар,  

камералар 

Көшеттерді, 

көкөністерді, 

Гүлдерді 

өнеркәсіптік 

өсіру, 

селекция және 

т. б. 

Оптикалық сәулелену көздерінен тұратын 

өсімдіктерді сәулелендіруге арналған құрылғы, 

олар үш қатарда орналасқан: біреуі субконконды 

аймақта және екі қатар аралықтың жиектерінде 

немесе субаринсінде және жылыжайдың шатыр 

аймағына Орнатылатын жарық шағылыстырғыш 

экрандар жүйесі 
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2.1-кестенің жалғасы  

1 2 3 4 5 

С
в
ет

о
ф

и
зи

о
-

л
о

ги
ч
ес

к
ая

 ОТ-400 

ССП03-750 

ОТ-1000 

ДНаТ-400 

 

Селекциялық 

жылыжайлар, 

бокстар, 

камералар 

Селекция, ҒЗЖ 

Меншікті қуаттың кему (өсу) тәртібімен 

сәулеленетін беттің үстінде орналасқан 

сәулелегіштердің жиынтығы 

СОРТ-1-10 

ДКсТЛ-

10000, ОТ-

10000×6 

 

Өнеркәсіптік  

солтүстік 

аймақтардағы 

жылыжайлар 

Көшеттер мен 

көкөністерді 

өнеркәсіптік 

өсіру, гүл өсіру 

Дкст-10000 шамдары бар 6 от-10000 

сәулелегішінен және басқару шкафынан тұратын 

өсімдіктерді сәулелендіруге арналған құрылғы,  

ол орналасқан қашықтықта сәулелендіру 

құралдарын 

СОРТ-2-2 

ДРОТ-

2000, ОТ-

2000×6 

Өнеркәсіптік, 

селекциялық, 

вегетациялық 

жылыжайлар, 

бокстар, камералар 

Көшеттерді, 

көкөністерді 

өнеркәсіптік 

өсіру, гүл 

өсіру, селекция 

ДРТ-2000 типті шамдармен және басқару 

шкафтарымен ОТ-2000 12 сәулелендіргіштен 

тұратын өсімдіктерді сәулелендіруге арналған 

құрылғы (6 дана).) 

Жазық жарық 

өткізгіш (8 

секцияға 

арналған 

модуль) 

ДРИ-2000, 

ДНаТ-400, 

ДМ4-3000 

Өнеркәсіптік, 

селекциялық, 

вегетациялық 

жылыжайлар, 

бокстар, камералар 

Көшеттерді, 

көкөністерді 

өнеркәсіптік 

өсіру, гүл 

өсіру, селекция 

Өсімдіктерді сәулелендіруге арналған құрылғы 

жарық ағыны оның шегінен тыс шығарылған 

оптикалық сәулелену көздерінен енгізу 

камераларының (2 дана) және жазық Жарық 

шағылдыратын және жарық шашатын 

экрандардың көмегімен берілетін біркелкі 

жарқыраған бетті білдіреді 
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2.1-кестенің жалғасы  

1 2 3 4 5 

Сәулеленуді 

реттеу жүйесі 

бар қондырғы 

және  

аспа биіктігі 

ОТ-400, 

ССП03-750, 

ОТ-1000 

Селекциялық,  

вегетациялық  

жылыжайлар, 

бокстар 

Селекция, ҒЗЖ 

Сәулелегіштері бар көтеру панелінен, 

өсімдіктердің сәулелендіру деңгейін және 

сәулелегіштерді көтеру биіктігін бақылау және 

реттеу жүйесінен тұратын өсімдіктерді сәулелеуге 

арналған құрылғы 

УОРТ-1-6000 
ОТ-6000, 

ДМ4-6000 

Өнеркәсіптік,  

селекциялық,  

вегетациялық  

жылыжайлар, 

бокстар,  

камералар 

Көшеттерді, 

көкөністерді 

өнеркәсіптік 

өсіру, гүл 

өсіру, селекция 

және т. б 

Өсімдіктерді сәулелендіруге арналған, ДМЧ-6000 

шамымен бір ОТ-6000 сәулелегішінен және 

басқару шкафынан тұратын құрылғы 

ФОУ-1-6 

ОТ-6000×6,  

ДКсТВ-6000 

 

Селекциялық  

жылыжайлар, 

бокстар,  

камералар 

Өсімдіктер 

селекциясы, 

агрофизикасы, 

физиологиясы 

ДКсТВ-6000 шамдарымен 6000 ОТ-6 

сәулелегіштерден және басқару шкафынан 

тұратын өсімдіктерді сәулелендіруге арналған 

құрылғы 
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Жарқыраған карниз-аралықтың жиектерінде орналасқан оптикалық 

сәулелену көздерінен және жылыжай төбесіне бұрышта немесе параллель 

орнатылған шағылысатын экрандардан тұратын өсімдіктерді сәулелендіруге 

арналған кеңістіктік жүйе (2.3 сурет).  

Мұндай қондырғыларды өнеркәсіптік жарықтандыру дақылдары, 

жылыжай зауыттарының көшеттері, асылдандыру орталықтары үшін 

пайдалануға болады. 

Бұл екі жарық жүйесі Жарық мәдениеті жағдайында қолдануға болатын 

бірқатар оң ерекшеліктерге ие. Олардың кейбірін атап өтеміз:  

- шамдарды шеткері жерлерге шығару арқылы жарық көздерінен бос 

аймақтар құрылады, бұл өсімдіктермен технологиялық жұмыс жағдайларын 

жақсартады, осы жұмыстардың қауіпсіздігін арттырады;  

- жарық көздері қол жетімділігі шектеулі арнайы аймақтарда 

орналасқан, бұл оларды кездейсоқ механикалық және басқа зақымданудан 

қорғауды арттырады;  

- жарықтың шашырауына байланысты өсімдіктер олардың өсуі мен 

даму процестеріне жағымды әсер ететін сәулелі диффузды жарық ағынын 

алады;  

- арнайы желдетудің арқасында артық жылу радиациясы тиімді түрде 

жойылады;  

- техникалық қызмет көрсету және шамдарды ауыстыру кезінде өсімдік 

жамылғысының зақымдану қаупі азайтылды. 

 

 
 

1-шағылысатын экран; 2-сәулелену көзі; 3-айналмалы механизм (α – шамның 

бұрылу бұрышы); 4-ценоз; 5-қоректік орта;  

L - бір аралықтың ұзындығының шартты белгісі 

 

2.3сурет - Көп аралықты жылыжайға арналған «жарқыраған карниз» 

түріндегі сәулелендіру қондырғылары 

 

Светотрон түріндегі сәулелендіру қондырғысы. Бұл қондырғы 

жылыжайдың шатыр кеңістігіне орнатылған тар жолақты шағылысатын 
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экрандар мен жылыжайдың жотасының бойында орналасқан оптикалық 

сәулелену көздерінің жиынтығын білдіреді. Мұндай экрандардың көлбеу 

бұрышының өзгеруі жарық ағынының бағытын өзгертуге және осылайша 

өсімдіктердің сәулелену деңгейін реттеуге мүмкіндік береді. Мұндай 

хиароскуроның дизайнын жасаудың негізгі идеясы, мүмкін болса, өсімдік 

ценоздарының үстіндегі жарық ағынының біркелкі еместігімен байланысты 

жарық көздерінің нүктелік орналасуындағы кемшіліктерді жою болып 

табылады. Светотрондар жылыжайларда өсімдіктердің ұзартылған 

ценоздарын жарықтандыру кезінде қолданылды. Бұл жағдайда жарық көздері 

әдетте жылыжайдың жотасының астында болады, ал кеңістіктегі реттелетін 

бағдарлау бұрышы бар шағылысатын экрандар төменде орналасқан. 

Хиароскуро, көптеген басқа қондырғылар сияқты, бірқатар кемшіліктерсіз 

емес: хиароскуроның құрылымдық элементтерімен өсімдіктердің табиғи 

жарықтан көлеңкесін жою мүмкін болмады, жылыжайдың төбесі арқылы 

жарық пен жылудың едәуір жоғалуы, экранның тар жолақты элементтерінің 

әртүрлі ұшақтарда орналасуына байланысты.Экранды басқарудың 

автоматтандырылған жүйесін қолдану қиынға соғады. Дегенмен, ұзын Жарық 

ұшақтарының құрылуы үлкен жылыжай алаңдарын жарықтандырудың 

біркелкілігін едәуір жақсартуға, нүктелік сәулелендіргіштерді пайдаланумен 

салыстырғанда, жарықтандырылатын ауданның бірлігіне есептегенде жарық 

көздерінің санын азайтуға мүмкіндік берді 

Жарық диодты карниз түріндегі сәулелендіру қондырғысы. Бұл 

қондырғыны құру кезінде жарық тақтасы мен жарық карнизін құру 

принциптері қолданылды. Орнатудың негізгі элементтері – 

металдандырылған пленкадан жасалған тар жолақты экрандар, кеңістіктегі 

бағдарды өзгертуге мүмкіндік беретін олардың жетегі, үш қатарда орналасқан 

жарық көздері-жылыжай жотасының аймағында бір қатар және екішеткері 

(жылыжай науасының аймағында) болады. Экрандар бір профильге бекітілген 

және жеке перделердің толық қабаттасуына, яғни шатырдың шығатын 

тесігінің толық қабаттасуына дейін бұрылу мүмкіндігі бар. Сонымен қатар, 

жылыжайдың әр беткейінде экрандардың автономды жетегі бар, бұл қажет 

болған жағдайда оларды жоғары оқшаулау кезеңінде қызып кетуді жою үшін, 

сондай-ақ табиғи радиация болмаған кезде жарық ұстағыш ретінде 

пайдалануға мүмкіндік береді. Желбезек перделер (жалюзи) толығымен 

немесе ішінара жабылуы мүмкін. Түнгі уақытта жылу мен жарықтың 

жоғалуын азайту үшін жалюзи экрандарын толығымен өзара қабаттасуға 

дейін бұруға болады. Перделердің бұрылу бұрышы күннің аспандағы 

орналасуына, табиғи радиацияның қарқындылығына және басқа да бірқатар 

жағдайларға байланысты автоматты түрде өзгеруі мүмкін. Іске қосуды реттеу 

аппараттары өсу аймағынан тыс шығарылады және жалғау дәліздеріне 

орналастырылады. Бұл қондырғыны нүктелі сәулелендіргіштермен 

салыстырғанда пайдалану жылыжай фермаларына түсетін жүктемені азайтуға, 

өсімдіктердің көлеңкесін азайтуға, жарық шығыны мен жылу шығынын 20-

30% – ға азайтуға, өсімдіктерге агротехникалық күтім жасау кезінде 
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кедергілерді жою арқылы (жырту, суару, зиянкестермен күресу, өсімдіктердің 

қалыптасуы, егін жинау және т.б.) өндірістің технологиялылығы мен 

мәдениетін арттыруға мүмкіндік береді. 
 

3 Ауыл шаруашылығындағы жарықдиодты жарықтандыру 

 

Қазіргі уақытта халық шаруашылығының барлық салаларында, соның 

ішінде ауыл шаруашылығында, негізгі мәселелердің бірі энергияны үнемдеу 

болып табылады. Жарықтандыру жүйелерінде электр энергиясын ұтымды 

тұтыну негізгі рөл атқарады 

Жарықтандыру сапасы жануарлардың өнімділігі мен физиологиялық 

жағдайына тікелей әсер етеді. Жарықтың болмауы немесе оның артық болуы, 

әдетте, құс және мал шаруашылығы кешендерінің тиімділігінің төмендеуіне 

әкеледі. Сондықтан ауыл шаруашылығына арналған жарықтандыру жүйелері 

өте мұқият және кәсіби тәсілмен жобалануы керек. 

Саланың ерекшелігін ескере отырып, барлық шамдар тапсырманы жеңе 

алмайды және агрессивті орта жағдайында қалыпты жұмыс істей алмайды. Бір 

сөзбен айтқанда, бұл шамдар шаңнан, ылғалдан және кірден қорғалуы керек, 

коррозияға және агрессивті ортаға төзімді, ұзақ уақыт бойы үздіксіз жұмыс 

істеуі керек. Жарықдиодты шамдардағы шамдар бүгінде ауылшаруашылық 

кәсіпорындары үшін ең жақсы таңдау болып табылады, олар жарықтандыру 

мәселесін айтарлықтай энергия шығындарынсыз шеше алады 

Соңғы онжылдықта жарық диодтары тек электронды компоненттерден 

гөрі үлкен болды. Сигнал беру және индикатор функцияларын сақтай отырып, 

жаңа жарқын және қуатты жарық диодтары әдеттегі қыздыру шамдарын, 

люминесцентті және неон шамдарын алмастыра бастады. Мұның бәрі аз 

қуатымен  тұтынады. Қазіргі уақытта жарықдиодты жарық көздері еліміздің 

көптеген ауылшаруашылық кәсіпорындарында кеңінен қолданылады. Сиыр 

қоралары үшін жарықдиодты шамдарды қолдану күндізгі уақытты арттырады, 

бұл сүт шығымының өсуіне пайдалы әсер етеді. Шошқаның жарықдиодты 

жарықтандыруы да өте өзекті мәселе 

Мал шаруашылығының кез келген түрі нақты жарықтандыру 

жағдайларын қажет етеді. Сондықтан оңтайлы нәтиже алу үшін, өкінішке 

орай, жарықтандырудың бір әмбебап түрін қолдануға болмайды. 

Жарықдиодты жабдықты таңдауды анықтайтын негізгі артықшылықтар 

электр энергиясын тұтынудың едәуір қысқаруы, ұзақ қызмет ету мерзімі және 

жарықдиодты шамдардың жоғары сенімділігі, жарық ағынының жұмсақ және 

біркелкі таралуы мен жарық спектрін дұрыс таңдау арқылы өнімділік 

көрсеткіштерінің өсуі болып табылады. 

Ауыл шаруашылығында жарықдиодты шамдарды қолдану бірқатар 

артықшылықтарға ие: 

- электр тұтынудың айтарлықтай төмендеуі. Жарықдиодты шамдар 

разрядты және люминесцентті лампалармен салыстырғанда электр 

энергиясын 2-3 есе, ал қыздыру лампаларымен салыстырғанда 10 есе аз 
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тұтынады. Сонымен қатар, құстар мен жануарларды ұстауға арналған 

бөлмелерді жарықтандырудың өзіндік ерекшеліктері бар. Жарықтандырудың 

берілген деңгейі, әдетте, тікелей еденде орналасқан тамақтандыру, суару және 

қоқыс жүйелерінде қажет. Нәтижесінде төбелер мен қабырғаларды 

жарықтандырудың қажеті жоқ. Классикалық жарық көздерімен 

салыстырғанда жарықдиодты шамдар жарық көзінің қарқындылығын 

барынша тиімді пайдалануға мүмкіндік беретін бағытталған Жарық ағынына 

ие. 

- ұзақ қызмет мерзімі және сенімділік. Жарықдиодты шамдарды дұрыс 

жобалау кезінде қызмет ету мерзімі 100 000 сағатқа дейін жетуі мүмкін. 

Жарықдиодты жарық көздері кернеудің төмендеуіне төзімді, бірден жұмыс 

режиміне енеді және шексіз қосу/өшіру циклдеріне ие. Бұл ретте шамның 

қызмет ету мерзімінің соңына қарай жарық ағынының төмендеуі 30% - дан 

аспайды. Сонымен қатар, жарықдиодты шамдарда шығын элементтері жоқ, 

сондықтан оларға техникалық қызмет көрсету және шамдарды ауыстыру 

қажет емес, өйткені жарық көзі шам емес, жарық диоды. 

- жоғары беріктік және агрессивті ортаға төзімділік. Құстар мен 

жануарларды ұстауға арналған үй-жайлар химиялық құрамдардың көмегімен 

және әртүрлі агрессивті жуу құралдарын пайдалана отырып, жоғары қысымды 

аппараттармен жуу арқылы үнемі дезинфекцияланады. Жарықдиодты 

шамдардың дизайн ерекшеліктері шамның ішіндегі ылғалды, шаң мен кірді 

толығымен жояды, сонымен қатар олардың аммиак пен формалин буларына 

төзімділігін қамтамасыз етеді. 

- үзіліссіз жарықтандырудың күрделі бағдарламаларын іске асыру 

мүмкіндігі. Құстар мен жануарлардың өнімділігі мен өмірлік белсенділігіне 

әсер ететін негізгі параметрлер-оны біркелкі реттеу мүмкіндігімен 

жарықтандыру деңгейі, сонымен қатар сәулелену спектрі мен күндізгі жарық 

ұзақтығы. Жарықдиодты шамдар таңның атысы функциясын жүзеге асыруға, 

яғни жарық ағынының қарқындылығын 0-ден 100% - ға дейін реттеуге 

мүмкіндік береді. Сонымен қатар, қосу кезінде жарықтың жоғарылауы және 

өшіру кезінде сөну секірулерден гөрі тегіс және біркелкі жүреді. 

- экологиялық қауіпсіздік. Жарықдиодты шамдарда денсаулық пен 

экологияға қауіп төндіретін сынаптың немесе басқа ауыр металдардың буы 

жоқ, сонымен қатар арнайы қайта өңдеу жағдайларын қажет етеді. 

Осылайша, ауыл шаруашылығында жарықдиодты жарықтандыруды 

енгізудің пайдасы айқын. Жарықдиодты технологиялар басқару функциясы 

бар ең тиімді, сенімді және берік жарықтандыру құрылғыларын жасауға 

мүмкіндік береді. 

Энергия үнемдеу. Теориялық зерттеулер және практикалық 

пайдаланудың бес жылдан астам тәжірибесі ауыл шаруашылығында 

қолданылатын жарықдиодты жүйелер қыздыру шамдарымен салыстырғанда 

құстар мен жануарларға арналған корпустарды жарықтандыруға электр 

энергиясын тұтынуды едәуір қысқартады, сонымен қатар флуоресцентті 
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шамдармен салыстырғанда электр энергиясын тұтынуды 1,8-2,2 есе азайтады 

деген қорытынды жасауға мүмкіндік береді. 

Мұндағы мәселе жарық диодтарының өздері тиімдірек және энергияны 

аз тұтынатындығында ғана емес. Мұнда жарықдиодты шамдардың басқа 

сипаттамалары, атап айтқанда жарық ағынының бағыты маңызды рөл 

атқарады. Құстар мен жануарлар бар бөлмелер үшін, әдетте, фидерде, ішетін 

ыдыста және қоқыста белгілі бір жарық деңгейін жасау керек, мұның бәрі 

еденде. Осылайша, төбелер мен қабырғаларды жарықтандыру қажет емес. 

360º жарық ағынының бағыты бар қыздыру шамдары мен люминесцентті 

лампалармен салыстырғанда, 120º-140º жартылай жарықтылық бұрышы бар 

жарық диодтары жарық көзінің қарқындылығын тиімді пайдалануға 

мүмкіндік береді. 

Сонымен қатар, мұндай бөлмелерде жарықтандыру тұрақты деңгейде 

ұсталмайды, бірақ жеткілікті кең ауқымда өзгереді. Мысалы, бройлер 

тауықтарын өсіру кезінде максималды жарықтандыру деңгейі 40-60 люкс 

алғашқы 1-3 күнде ғана қажет, ал қалған 37-40 күнде ол біртіндеп төмендейді, 

ал 20-25 күн 15-20 люкс деңгейінде қалады. Бұл жағдайда ендік-импульстік 

модуляция (ШИМ) негізіндегі жарық диодтарының жарықтығын басқару 

жүйесі үй-жайлардың жарықтандырылуына байланысты (100% - дан 0% - ға 

дейін) электр энергиясын тұтынуды іс жүзінде сызықтық төмендетуге 

мүмкіндік береді. Сонымен қатар, қыздыру шамдары мен люминесцентті 

лампалардың жарықтығын басқару әдістері белгілі бір кернеу мен ток 

деңгейімен шектеледі, онда қыздыру лампалары үшін белгілі бір 

температураға дейін қыздырылған вольфрам жіптерінің жарқырауы пайда 

болады, люминесцентті лампалар үшін сынап буымен шамның ішіндегі аймақ 

арқылы электр тогы ағып кетеді. Сонымен қатар, жарықдиодты шамдар үшін 

импульстік кернеудің немесе тұрақты токтың берілу режимі олардың жұмыс 

істеу ерекшеліктеріне байланысты қолайлы. Сондай-ақ, құстар мен 

жануарларды ұстайтын бөлмелерде шамдарды салыстырмалы түрде төмен 

биіктікте 0,4 м-ден (тормен) 2,5-4 метрге дейін (құстар мен жануарларды 

еденмен ұстаған кезде) орналастыруға болатындығын атап өткен жөн, бұл 

шамдарда аз қуатты ультра жарық диодтарын тиімді пайдалануға мүмкіндік 

береді, олардың жаппай өндірісі қазіргі уақытта жарықдиодты жарықтандыру 

жүйесінің айтарлықтай төмен құнын анықтайды, ол қыздыру лампаларымен 

немесе флуоресцентті лампалармен салыстырғанда бір жылдан үш жылға 

дейін. 

Электр және өрт қауіпсіздігі. Құстар мен ауыл шаруашылығы 

жануарларын өсіру және күтіп-ұстау жөніндегі талаптарды негізге ала 

отырып, үй-жайлар белгілі бір уақыттан кейін агрессивті жуу және 

дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, жоғары қысымды 

аппараттармен қарқынды сумен жуылады. Мысалы, бройлер тауықтарын 

өсіру кезінде барлық жабдықты толық өңдеу және жуу процесі әр 40-50 күн 

сайын жасалады. Қоректендіру тізбегінде 220 В өнеркәсіптік желі кернеуі 

пайдаланылатын шамдарды (қыздыру шамдары немесе люминесцентті 
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шамдар) қолдану Шамшырақ корпусының герметикалығының жоғалуы 

немесе қоректендіру кәбілдерінің зақымдануы салдарынан қызмет көрсетуші 

персоналдың электр тогымен зақымдануы немесе өрт туындауы мүмкін 

жағдайлардың туындау қаупіне әкеп соғады. Жарықдиодты шамдарда 

жарықтандыру жүйесін пайдалану және пайдалану кезінде электр және өрт 

қауіпсіздігін қамтамасыз ететін төмен кернеуді қолдануға болады. 

Өндірістік көрсеткіштерді арттыру мақсатында үзіліссіз 

жарықтандыруалгоритмдерін қолдану. Жетекші ауылшаруашылық 

институттарында жасалған ауылшаруашылық үй-жайларын үзіліссіз 

жарықтандыру алгоритмдері бройлер тауықтарын өсіру, тауықтарды төсеу, 

жас жануарларды жөндеу, ата-аналық табындар мен жануарларды өсіру 

кезінде өндірістік көрсеткіштерді тиімді арттыруға мүмкіндік береді. Атап 

айтқанда, соңғы жылдары тауық жұмыртқаларын өндіруде үзіліссіз 

жарықтандыру режимдеріне қызығушылық айтарлықтай өсті. Бұл тұрақты 

жарықтандыру режимдерінен айырмашылығы, үзіліссіз жұмыртқа өндірісін, 

жұмыртқа массасын, қабықтың беріктігін, тауықтарды пайдалану ұзақтығын 

арттырып қана қоймай, сонымен бірге жем шығынын, мал басын, электр 

қуатын тұтынуды азайтуға мүмкіндік береді. Қыздыру лампаларында үзіліссіз 

жарықтандыру режимдерін енгізу электр энергиясын тұтыну тұрғысынан 

тиімділігі төмен технологияларды қолдануға әкеледі, бұл сонымен қатар 

мұндай шамдардың қызмет ету мерзімінің қысқаруына әкеледі. «Балласттар» 

деп аталатын арнайы элементтерді қолданбай люминесцентті лампалар 

бөлмедегі жарық деңгейін максимумның 30-50% - ынан төмен реттеуге 

мүмкіндік бермейді. Мұндай реттеу мүмкіндігі бар шамдардың құны бірнеше 

есе артады және электр энергиясын тұтыну 2-2, 5 есе аз және қызмет ету 

мерзімі 5-8 есе көп жарықдиодты шамның құнымен салыстырылады. 

Импульстік ендік модуляциясын (PWM) қолдана отырып, жарықдиодты 

шамдарды пайдалану жабдықтың төмен құны мен жоғары сенімділігі бар 

энергияны тұтыну тұрғысынан үзіліссіз жарықтандыру режимдерін 

мүмкіндігінше тиімді жүзеге асыруға мүмкіндік береді. 

Шамдардың қызмет ету мерзімі. Кез келген жабдықтың экономикалық 

тартымдылығы жұмыс сенімділігі мен ұзақтығымен анықталады. Қазіргі 

уақытта жарықдиодты жарықтандыруға деген қызығушылық ең сенімді, 

қауіпсіз және экономикалық тиімді болып табылады. Жарықдиодты өндіріс 

технологияларының, қуат көздерінің (драйверлердің) және олардың 

негізіндегі шамдардың үнемі дамуы ұзақ қызмет ету мерзімі мен сенімділігін 

сақтай отырып, жабдық құнының едәуір төмендеуін анықтайды, егер дұрыс 

жобаланса және жарықдиодты пайдалану талаптары орындалса 75 000 — 100 

000 сағат (8-11 жас). Қыздыру шамдары үшін бұл көрсеткіш 1000 сағатқа, ал 

люминесцентті шамдар үшін 10 000 сағатқа дейін шектеледі. 

Жарықдиодты жарықтандыру жүйесі-бұл техникалық құралдардың 

күрделі кешені, оны жасау және өндіру кезінде көптеген өзара ерекше 

факторларды ескеру қажет. Мысалы, жарықдиодты шамдарды қарастырыңыз. 

Оларды жобалау және өндіру кезінде жарық диодтарының жұмысына белгілі 
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бір электрлік және температуралық талаптарды сақтау қажет. Жарықдиодты 

жарық көздерінің қызмет ету мерзімі кристалдағы температураға және жұмыс 

тогына тікелей байланысты: температура және/немесе жұмыс тогы неғұрлым 

аз болса, жарық диоды соғұрлым ұзақ жұмыс істейді. Мысалы, 3.1-суретте 

Seoul Semiconductor жарық диодтары туралы мәліметтер негізінде ақпарат 

берілген 

 

 
 

3.1 сурет - Жарық диодты кристалдағы температураға байланысты жарық 

ағынының 50% - ға төмендеуіне дейінгі жарық диодтарының қызмет ету 

мерзімінің тәуелділігі 

 

Егер жарық диодты кристалдағы температура ұзақтығын +70 °C (2 

нүкте) және + 80 °C (3 нүкте) салыстырсақ, температураның тек 10° - қа 

жоғарылауы жарық диодының қызмет ету мерзімін шамамен 20,000 сағатқа 

қысқартады (екі жылдан астам үздіксіз жұмыс). Бұл жағдайда температураның 

шамалы төмендеуі тұрақты жұмыс тогымен жарықдиодты өмір сүру 

уақытының едәуір артуына әкелетіні маңызды. 

Жарық диоды жұмысының температуралық режимін сақтау қоршаған 

орта мен жарық диоды температурасының айырмасын барынша төмендетуге 

бағытталған арнайы техникалық шешімдерді қолдану арқылы қамтамасыз 

етіледі. 

Құс ұсталатын бөлмелер үшін бұл өте маңызды, өйткені үйдегі 

температура +40...+45 °C-қа дейін жетуі мүмкін. Бұл жағдайда ең 

экономикалық және техникалық тұрғыдан тиімді әдіс-алюминий радиаторын 

шамның корпусында қолдану, оған жарық диодтары бар тақтайша 

орнатылады, ол қоршаған ортамен тікелей байланыста болады. Осылайша, 

жарықдиодты Кристалл температурасының әр дәрежесі мұнда қалпына 

келтіріледі, бұл оның қызмет ету мерзімін барынша ұзартуға мүмкіндік 

береді. Егер сіз жарықдиодты жабдықтың жетекші әлемдік өндірушілерінің 

жарықдиодты шамдарының дизайнын талдайтын болсаңыз, шамның қуаты 5-

10 Вт және одан жоғары болған кезде, алюминий жылытқышы міндетті түрде 

шамның корпусының құрылымына енетінін көруге болады (3.2 сурет). 

Корпустың алюминий бөлігі жарық диодтарының оңтайлы жылу режимін 
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сақтауға мүмкіндік береді, ал полимерлі материалдардан жасалған қақпақтар 

IP-66 қорғаныс класына сәйкес тығыздықты қамтамасыз етеді. 

Алайда, жарықдиодты жабдықтың кейбір өндірушілері сыртқы 

корпусты пайдалану кезінде 10-20 Вт немесе одан да көп шамдардағы жарық 

диодтарының тез тозуы мәселесін шешеді.жылу өткізгіштігі нашар, Шамдағы 

жарық диодтарының шамадан тыс мөлшері бар полимерлі материалдардан 

жасалған. Кейбір жағдайларда, бастапқы кезеңде мұндай шамдардың 

жарықтандыру деңгейі белгіленген деңгейден бір жарым-екі есе асады. 

 

 
 

3.2 сурет - «Хамелеон» ИСО жарықдиодты шамының нұсқаларының 

бірі 

 

Бұл әдіс экономикалық тұрғыдан тиімсіз, өйткені жабдықтың құны 

артады. Сонымен қатар, жарық диодтарының тозуының температураға 

сызықтық тәуелділігіне байланысты мұндай шамдардың қызмет ету мерзімі 

әлі де 20-30% төмендейді. Жұмыс тогының талаптарын сақтау толығымен 

жарық диодтарының қуат жүйесіне түседі, ол белгілі бір шектерде кернеу мен 

токтың мәнін сақтап қана қоймай, сонымен қатар жарық диодтарын, мысалы, 

өнеркәсіптік желінің кернеу лақтыруларынан қорғауды қамтамасыз етуі керек. 

Сонымен қатар, ол бөлмеде орнатылған басқа жабдыққа әсерін болдырмау 

үшін ГОСТ және МЭК электромагниттік үйлесімділік және өнеркәсіптік 

желінің кернеу параметрлерін бұрмалау талаптарына сәйкес келуі керек. Бұл 

үйде күрделі электрониканың болуына байланысты өте маңызды, оның 

жалған іске қосылуы немесе істен шығуы, мысалы, желдету жүйесінің 

ажыратылуына және нәтижесінде бірнеше сағаттан кейін құстың өліміне 

әкеледі. Өнеркәсіп шығаратын аз қуатты драйверлердің көпшілігі бұл 

талаптарға сәйкес келмейді. Мұнда тиісті көрсеткіштер бойынша 

сертификатталған толық қуат көздері қажет. 

Жарықдиодты шамдардың сапасы туралы ұмытпау керек. Жарықдиодты 

жарықтандыру жүйелерін ұсынатын кейбір компаниялар әлемдегі жетекші 

өндірушілердің жарықдиодты шамдарын пайдаланады, өндірушінің атауы 

бірнеше ай сайын өзгеріп отырады 

«Хамелеон» ИСО жарықдиодты жабдықтарының сенімділігі мен 

беріктігінің айқын мысалы-Ставрополь өлкесінің Балахоновская алаңында 

2012 жылдың 1 тамызында жасалған өлшеу нәтижелері (3.3 сурет). 
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Бройлер тауықтарын еденге орналастырудың он корпусындағы 

жарықтандыру орташа есеппен 45-46 люкс құрады, жұмыс басталғаннан бері 

үш жылға жуық уақыт ішінде жарық ағынының төмендеуі 2009 жылдың 

қыркүйегіндегі бастапқы деңгейден 8-9% құрады (50 люкс), шамдарды іліп 

қою биіктігі 2,4–2,5 м. Бұл көрсеткіш өте жақсы жарықдиодты шамдар үшін 

өте жақсы, оларды пайдалану өте қолайсыз жағдайларда жүзеге асырылады. 

Кәсіпорынға қажет 35-40 люкс болса, жарықдиодты жарықтандыру жүйелерін 

тағы үш-төрт жыл пайдалануға болады. Пайдалану кезеңінде әртүрлі 

себептермен істен шыққан шамдардың саны 1-2 дананы құрады. Бір үйге 120 

немесе одан да көп шамдар. 

 

 
 

3.3 сурет - Балахоновская алаңындағы бройлерлерді еденге ұстау 

корпусы 

 

Әртүрлі толқын ұзындығы (түсі) және түс температурасы бар 

жарықдиодты шамдарды қолдану. Дәстүрлі қыздыру лампаларының, ықшам 

және қарапайым ақ суық (4500 — 6500 К) және жылы (2700) люминесцентті 

лампалардың салыстырмалы тиімділігін зерттеу — Қызыл (625-635 нм), 

жасыл (525-545 нм) және көк (460-475 нм). Жарық түсіне сәйкес келетін 

бірдей түсті температура мен жарық диодты шамдардың қызыл, көк, жасыл 

және жарық диодты шамдары, атап айтқанда, өнеркәсіптік табынның 

жұмыртқа тауықтарын ұстаған кезде, ең тиімдісі-жылы ақ (2700-3500 К) 

спектрдің жарықдиодты шамдары екендігі анықталды. Бұл шамдарды басқа 

сыналған жарық көздерімен салыстырғанда пайдалану тауықтарды төсеу үшін 

өнеркәсіптік табынның өндірістік көрсеткіштерін едәуір арттыруға мүмкіндік 

береді, ұқсас нәтижелер бройлер тауықтарын өсіру үшін алынды. 

Жылыжайларды жарықтандыру үшін жарықдиодты шамдарды 

қолдану. 

Жылыжай перспективалары. Жылыжай шаруашылығында жаңа 

технологияны қолдану перспективалары әлдеқайда қызықты. Табиғаты 

бойынша жарық диодтары 350-ден 750 нм-ге дейін сәуле шығарады. Бүгінгі 

таңда өнімділікті арттыру үшін жасанды жарықтандыруды оңтайландыру 

үшін жарық көзінің спектрлік сипаттамасын дәл таңдауға болады. Әртүрлі 
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толқын ұзындығымен жарық диодтарының комбинациясы өсімдік өнімдерін 

жаңа сапалы деңгейге шығару үшін қажетті жарықтандыру жағдайларын 

жасауға мүмкіндік береді. Мысалы, спектрдің шектелуі голландиялық 

бағбандарға жылыжайларда ұзын сабақта раушан өсіруге мүмкіндік берді. 

Зауыт үшін орманның төменгі деңгейіне ұқсас жағдайлар жасалды-өсімдік 

созылып жатыр. 

Жабық жердегі жарықтандырудың әртүрлі спектрлік құрамы белгілі бір 

белгілерді күшейте отырып, өсімдіктердің даму сипатына әсер етуге 

мүмкіндік береді. Осылайша Гербера жапырақшаларының сынғыштығы 

мәселесі шешілді. Дәрілік өсімдіктерді өсіру кезінде гүлдерде, жемістерде 

немесе тамырларда белсенді заттардың концентрациясын арттыру үшін 

арнайы таңдалған жарықдиодты жарықтандыру қолданылады. 

Жалпы, әлемде жарықдиодты жарықтандыру шамамен 700 га жабық 

жерде қолданылады. Арнайы жарық өндірушілер қазірдің өзінде 

мамандандырылған қауымдастық құрды және өз шешімдерін нарыққа 

шығаруға ниетті 

Жарықдиодты жарықтандыру флуоресцентті фитолампалармен 

салыстырғанда энергия шығынын едәуір азайтуға көмектесті. Натрий 

шамдары мен жарықдиодты шамдардың арнайы таңдалған спектрмен үйлесуі 

отандық жылыжай шаруашылығында жиі қолданылатын натрий газ 

шығаратын шамдармен салыстырғанда қызанақтың өнімділігін 15-20%-ға 

арттыруға мүмкіндік береді. 

Қатты күйдегі жарық көздері (жарық диодтары) өсімдіктердің дамуына 

мүмкіндік береді және электр энергиясын тұтынуды азайтады. Жарықдиодты 

шамдар өсімдіктердің оңтайлы өсуі үшін жарықтың нақты толқын ұзындығын 

қамтамасыз ете алады. Дүние жүзіндегі көптеген институттар мен 

университеттер жақсы нәтижелерге қол жеткізуге тырысуда. Жарықдиодты 

жарықтандыру өсімдік шаруашылығында да басқа артықшылықтарға ие: 

өсімдіктер бірнеше қабаттарда, бір-бірінен жоғары, жарық көзі өсімдіктер 

арасында орналасқан. 

Өсімдік шаруашылығында жарықдиодты шамдарды пайдалануды 

дамытудың 2 негізгі нұсқасы бар. Өсімдіктері бар әр сөреде 2 шам бар: 

жарықдиодты және люминесцентті. Жапонияда өсімдіктер шығаратын 

зауыттар күн сәулесі енбейтін жабық жерлерде орналасқан. Зауытта сіз 

көкөністерді қабаттарға орналастыра аласыз, бұл 3.4-суретте қолданылатын 

аумақты барынша пайдалы пайдалануға мүмкіндік береді. Бұл жер қоры аз 

аймақтар үшін өте маңызды. 

Жапонияда бірнеше жүздеген ұқсас зауыттар бар. Бірақ жарықдиодты 

жарықтандыруды қолданатын зауыттар жақында пайда болды. Олардың 

көпшілігі люминесцентті жарықпен жабдықталған. Мұндай зауыттардың тағы 

бір артықшылығы-өсімдіктер мен жәндіктерді бүлдіретін зиянды 

кеміргіштердің болмауы. Нәтижесінде-химиялық заттарды қолданудың қажеті 

жоқ; жемістерді алдын-ала емес, жеуге болмайды. Сонымен қатар, бөлмеде сіз 
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қажетті ылғалдылықты, температураны және басқа факторларды сақтай 

аласыз. 

 
 

 

3.4 сурет - Жарықдиодты шамдармен жарықтандырылған өсімдіктер 
 

Еуропа елдерінде күн сәулесі мен жасанды жарықтандыру бір уақытта 

қолданылатын көкөніс зауыттарында жарықдиодты жарықтандыруды 

пайдалану әлдеқайда тиімді. Бірінші және екінші жағдайларда жарық 

диодтары электр қуатын үнемдеуге және жақсы нәтижелерге қол жеткізуге 

көмектеседі. 
 

4 Фотобиологиялық әсер ететін сәулелендіру қондырғылары 

(жануарлар, өсімдіктер) 

 

4.1Сәулеленудің фотобиологиялық әсері 

 

Оптикалық сәулеленудің адамдарға, жануарларға, микроорганизмдер 

мен өсімдіктерге әсері фотобиологиялық әрекет деп аталады. Сәулеленудің 

фотобиологиялық әсерінің барлық процестеріне ортақ-бұл сәулеленуді сіңіру 

нәтижесінде тірі жасуша затында пайда болатын фотопрепараттар. 

Фотобиологиялық процестердің үлкен саны физиологиялық және 

деструктивті-модификациялық болып бөлінеді [5]. 

УК-сәулеленудің тірі ағзаға әсері.  

Ежелгі заманнан бері күн сәулесінің тірі ағзасына пайдалы әсері белгілі. 

Ультракүлгін сәуле-толқын ұзындығы 200-ден 380 нм-ге дейінгі оптикалық 

сәуле. 

Әртүрлі биологиялық әсері бар толқын ұзындығына байланысты 

ультракүлгін сәулеленудің үш аймағы бар:  

- 315 нм-ден 380 нм-ге дейінгі сәуле (А ұзын толқынды аймақ) 

биологиялық белсенді емес;  
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- 280-ден 315 нм-ге дейінгі сәуле (В орта толқынды аймақ) жануарлар 

мен құстардың өсуіне және дамуына ықпал ететін D дәрумені түзетін ең 

белсенді;  

- 200-ден 280 нм-ге дейін (қысқа толқынды аймақ С) күшті 

бактерицидтік әсерге ие. 

Ультракүлгін сәулеленудің биологиялық әсері фото және физика - 

химиялық әсерлерге, сондай-ақ фотоэлектрлік әсерге байланысты жүзеге 

асырылады.  

УК-сәулеленудің фотохимиялық әсерінің сыртқы көрінісі терінің 

қызаруы (эритема) болып табылады, бұл ацетилхолин, гистамин және 

гистамин тәрізді заттар сияқты биологиялық белсенді өнімдердің пайда 

болуына әкеледі [5]. 

Физика-химиялық процестер қысқа толқындық сәулеленудің, 

фотолиздің басым химиялық өзгерістері-ұзын толқындық сәулеленудің 

негізінде жатыр және протоплазмаға, ал қысқа толқындық – ядролық затқа 

көбірек әсер етеді, ал ұзын толқындық ультракүлгін сәулеленудің әсерінен 

белсенді ыдырау өнімдерінің мөлшері қысқа толқындарға қарағанда бірнеше 

есе көп. УК сәулесі тірі ағзаға негізінен екі жолмен әсер етеді: гуморальды 

және нейро-рефлекторлық. Жүйке және гуморальды факторлар бір-бірімен 

тығыз байланысты біртұтас кешен болып табылатын бұл екі механизм іс-

әрекеттің физиологиялық бірлігінің мысалы болып табылады. Гуморальды 

әсер ету механизмі организмде провитаминнен D дәрумені түзілуі арқылы 

көрінеді. Күн радиациясының әсерінен витаминдеу дененің қалыпты өсуі мен 

дамуын анықтайтын маңызды биологиялық процестердің бірі болды. D 

витаминінің физиологиялық рөлі-бұл ішектің сіңуіне және кальцийдің сіңуіне 

ықпал етеді. Кальций сүйектердің құрамына кіреді, қанның ұюына қатысады, 

жасуша мен тіндік мембраналарды тығыздайды, әртүрлі ферменттердің 

қызметін реттейді және көптеген басқа маңызды функцияларды орындайды. 

Сондықтан қандағы кальций иондарының концентрациясының 

тұрақтылығы өте маңызды. Егер организмде D дәрумені жеткіліксіз болса, 

кальций сіңірілмейді және оған қажеттілік сүйек кальцийінің есебінен 

толтырылады (D витаминінің жетіспеушілігімен сүйектердің зақымдануы жиі 

кездеседі). 

Нерв-рефлекторлық жол терінің сыртқы қабаттарында орналасқан 

жүйке ұштарының УК-сәулеленуінің әсерінен қозу және бұл қозудың орталық 

жүйке жүйесі арқылы ішкі органдарға берілуі арқылы жүзеге асырылады. 

Ультракүлгін сәулеленудің әсерінен бірқатар органдар мен жүйелердің 

функциялары рефлекторлық және гуморальды түрде өзгереді. Бұл әрекет 

дененің бастапқы күйіне, оның реактивтілігіне, сондай-ақ сәулеленудің 

қарқындылығы мен ұзақтығына байланысты әртүрлі көрінеді. 

УК-сәулеленудің жануарлар организміне әсерін зерттеу табиғи және 

жасанды сәулеленудің айқын жан-жақты биологиялық әсерін анықтады. 

Өнеркәсіптік кешендерде ауылшаруашылық жануарлары жыл бойы 

жабық жерлерде болады. Сондықтан оларды дәрумендердің қажетті 
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мөлшерімен, атап айтқанда D дәруменімен қамтамасыз ету қиын мәселе 

болып табылады, оның жетіспеушілігі әсіресе аналық мал мен жас 

жануарларда өткір сезіледі, бұл рахит пен остеомаляцияның пайда болуына 

әкеледі. Осы аурулардан және метаболикалық аурулардан қорғау үшін 

жануарларға D2 және D3 дәрумендері беріледі немесе витаминді тері астына, 

бұлшықет ішіне енгізеді. Алайда, бұл күрделілік пен еңбек сыйымдылығына 

байланысты кең қолданылмайды. Сондықтан D витаминінің жетіспеушілігін 

өтеу үшін ауылшаруашылық жануарлары мен құстардың барлық түрлеріне 

профилактикалық ультракүлгін сәулелену ұсынылады. 

Ультракүлгін сәулелену кезінде қан түзілуі жақсарады, 

байланыстырушы жіп физиологиялық жүйесінің функциялары, фагоцитоз 

белсендіріледі, иммундық қасиеттер, ағзаның төзімділігі артады, метаболизм 

жақсарады, жануарлардың өнімділігі артады, дененің қолайсыз экологиялық 

факторларға төзімділігі артады, гипофиз, бүйрек үсті бездері, қалқанша без, 

ұйқы безі, сондай-ақ гонадтар белсенділігі артады. Вегетативті жүйке жүйесі 

мен эндокриндік бездердегі функционалды ауысулардың салдарынан барлық 

өмірлік маңызды органдар мен жүйелердің жұмысы өзгереді. 

Осылайша, ультракүлгін сәулелену ағзаның биохимиялық және 

метаболикалық процестерінің күшеюіне, тотығу реакцияларының деңгейін 

жоғарылатуға және ауылшаруашылық жануарларының клиникалық жағдайын 

жақсартуға, ауруларға төзімділікке ықпал етеді және жақсы қауіпсіздік пен 

өнімділікті қамтамасыз етеді. 

 
1-эритеманың пайда болуы( МКҰ); 1' – МКҰ бойынша эритема (1935 ж.); 

2-тікелей пигменттену; 3-УК-сәулеленудің рұқсат етілген дозасы; 4-D витаминінің 

түзілуі; 5-бактерицидтік әсер 

 

4.1 сурет - Фотобиологиялық реакциялардың спектрлік сезімталдығы 

 

Тағы бір фоторецептор-бұл тері, оның беткі қабаты әртүрлі дәрежеде 

сәуле шығарады. Тері ең төменгі эритемалық дозадан 4-8 есе артық дозамен 
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сәулеленген кезде бұзылу белгілері және тіпті жасуша цитоплазмасының 

вакуоляциясы, ядро тығыздығының өзгеруі, сондай-ақ бүкіл беткі 

эпидермисте диффузды таралған «күйген жасушалар» айқын көрінеді. Осы 

әсерлерден кейін гиперплазия және эпидермистің максималды мәніне дейін 8-

14 күн ішінде арту байқалады. Бұл өзгерістер зақымдануды қалпына келтіреді, 

ал гиперплазия ультракүлгін сәулеленуден қорғайды. Кератинделген қабатта 

және мальпигиялық жасушаларда меланин түйіршіктері жиналады, олар 

қорғаныс экраны ретінде қызмет етеді, кератинделген қабатқа қарағанда одан 

да маңызды (радиациядан қорғау тұрғысынан). 

Қорытындылай келе, қазіргі уақытта қабылданған сәулеленудің 

салыстырмалы бактерицидтік тиімділігінің қисығы(яғни 

микроорганизмдердің өлімін немесе инактивациясын тудыратын) 4.1-суретте 

көрсетілген. Бактерицидтік ағынның бірлігі 1 Вт қуаты бар с =254 нм УК-

сәулелену ағынына сандық тең бакт болып саналады. 

Жер бетіндегі тірі организмдер мен күн сәулесі жағдайында 

серуендейтін адамдар олардың өмірлік белсенділігіне жағымды әсер ететін 

фотобиологиялық реакциялардың барлық кешенін жасады. 

Оптикалық сәулелену, атап айтқанда спектрдің УК-аймағының 

сәулеленуі симпатикалық-адреналин жүйесінің тонусын жоғарылатады, 

қорғаныс механизмдерін белсендіреді, митохондриялық және микросомалық 

ферменттердің белсенділігін және спецификалық емес иммунитет деңгейін 

арттырады, сондай-ақ бірқатар гормондардың секрециясын арттырады. 

УК сәулеленуінің әсерінен гистамин және оған ұқсас заттар пайда 

болады, олар вазодилирующие әсерге ие, тері тамырларының өткізгіштігін 

арттырады. 

 

4.2 Оптикалық сәулеленудің биологиялық объектілерге әсер етуінің 

жалпы заңдылықтары 

 

Ауылшаруашылық жарықтандыру және сәулелендіру қондырғыларында 

пайда болатын сәулелену энергиясы көп жағдайда тірі организмдерге тікелей 

әсер етеді. Радиацияның адамдарға, жануарларға, өсімдіктер мен 

микроорганизмдерге әсері фотобиологиялық деп аталады. Қазіргі уақытта 

сәулеленудің фотобиологиялық әсерінің келесі түрлері белгілі 

Жарық әсері. Бұл адамның немесе жануардың көзіне әсер ететін 

көрінетін сәуле визуалды сезім тудырады. Оптикалық сәулеленудің Жарық 

әсерінің арқасында адамдар мен жануарлар көру қабілетіне ие. 

Фотосинтетикалық әрекет. Көрінетін және ұзын толқынды 

ультракүлгін сәулелерді сіңіретін өсімдіктер минералды заттардан 

органикалық заттарды синтездеуге қабілетті. 

Фотопериодикалық әрекет (фотопериодизм). Жарық пен қараңғылық 

кезеңдерінің әртүрлі кезектесуімен және әртүрлі спектрлік құрамымен 

сәулелену (жарықтандыру) өсімдіктердің өсуі мен дамуына, сондай-ақ 
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жануарлардың физиологиялық жағдайына, мінез-құлқы мен дамуына үлкен 

және әртүрлі әсер етуі мүмкін. 

Терапиялық әсер (өмірлік, антирахит, тоник). 

Адамдар мен жануарларды ультракүлгін, көрінетін және инфрақызыл 

сәулелермен сәулелендіру организмдегі зат алмасуды жақсартады, тіршілікті 

арттырады, сондай-ақ ағзаның ауруларға төзімділігін арттырады 

Бактерицидтік әсер немесе өлім (деструктивті). Сәулеленуультракүлгін 

және жоғары дозада көрінетін және инфрақызыл сәулелену бактериялардың, 

өсімдіктердің және ұсақ жануарлардың өліміне әкеледі 

Мутагендік әрекет. Ультракүлгін сәуле арқылы жануарлар мен 

өсімдіктерге ұзақ уақыт әсер ету (және үлкен сәулелену және көрінетін) 

тұқым қуалайтын өзгерістерге әкелуі мүмкін. Мутагендік әсер жоғары өнімді 

өсімдіктер мен басқа организмдерді өсіру үшін қолданыла алады. 

Фотохимиялық реакциялар. Сәулеленудің фотобиологиялық әсерінің 

барлық процестеріне ортақ-бұл тірі жасушалардың заттарында олардың 

сәулеленуі нәтижесінде пайда болатын фотохимиялық реакциялар. Фотонды 

сіңіру кезінде белсенді сіңіргіш заттың молекулалары қозған күйге өтеді, 

содан кейін белгілі бір химиялық реакцияларға түсе алады, бұл белгілі бір 

биологиялық өзгерістерге әкеледі. Кері бағытта реакцияның жүруі кері 

реакцияның үлкен энергетикалық тосқауылымен жойылады. 

Эйнштейннің кванттық эквиваленттілік заңына сәйкес фотохимиялық 

процестің кванттық шығуының мәні бірліктен аспауы керек. Бірақ іс жүзінде 

бұл ереже жиі сақталмайды. Кванттық эквиваленттілік заңының айқын 

бұзылуы қайталама реакциялардың пайда болуына байланысты пайда болады. 

Сәулеленудің фотохимиялық әсерінің өзара алмасу заңы деп аталатын 

реактивті заттың сәулелену жағдайларына сандық тәуелділігі фотохимиялық 

реакцияның шығуы мен реактивті заттың сәулелену мөлшері арасындағы 

байланысты анықтайды: 

 

 1p

kl

eф e фM Q        ,               (4.1) 

 

мұндағы Mp-сәулелену кезінде реакцияға түскен бастапқы зат 

молекулаларының саны т;  

α-фотохимиялық реакция жылдамдығының тұрақтысы;  

Qα-оптикалық сәулеленудің сіңірілген энергиясы; 

Зат сіңірген және оған түскен сәулеленудің Фα және Фе — ағындары;  

e-табиғи логарифмдердің негізі, ≈ 2,7 тең;  

k -заттың сәулеленуін сіңіру көрсеткіші;  

l-заттағы сәулелену жолының ұзындығы. 

 

Сәулелендірілген зат көлемінің бірлігі үшін бұл өрнек болады: 

 

 1p

km e E        (4.2) 
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мұндағы mр-Мр - мен бірдей, бірақ сәулеленген зат көлемінің бірлігі 

үшін;        

 

Е-реакцияға түсетін заттың сәулелену тығыздығы (сәулелену). 

Бұл өрнектен сәулеленудің фотохимиялық әсері оның 

қарқындылығымен емес, толық тиімді дозамен, яғни әсер ету уақытына 

сәулеленудің көбейтіндісімен анықталатынын көруге болады 

Әдетте фотобиологиялық реакциялардың көпшілігінде бірінші 

фотохимиялық кезеңнен кейін бірқатар аралық, қайталама болады. Олардың 

кейбіреулері уақытқа және басқа факторларға байланысты болуы мүмкін, бұл 

өзара алмасу заңынан айтарлықтай ауытқуларға әкеледі. 

Фотохимиялық реакциялардың жылдамдығы сіңірілетін сәулелену 

энергиясының мөлшеріне, '79{реактивті заттардың концентрациясына, 

температураға және басқа да факторларға байланысты. Қарапайым 

фотохимиялық реакциялар үшін ол Фα сіңірілген сәулелену ағынына 

пропорционал: 

pdM

d




  ,                                                   (4.3) 

 

мұндағыФα -реактивті затқа түскен біртекті сәулелену ағыны. 

 

Жұтылған ағын мен радиациялық заттың сіңу жылдамдығы арасындағы 

теңдікті ескере отырып, (4.3) теңдеуді келесідей жазуға болады 

 

pdM dQ

d d








      (4.4) 

 

Фотохимиялық реакцияның жылдамдығы сәулеленудің тығыздығына, 

бастапқы өнімдердің концентрациясына және бастапқы және қайталама 

реакциялардың жүруін сипаттайтын тұрақтыларға байланысты. 

Қайтымды фотохимиялық реакциялар белгілі, оларда соңғы өнімдер 

бастапқы заттарға қайта айналады. Мұндай реакцияға тән мысалыкөздің тор 

қабығындағы фотосезімтал заттың фоторазиясы 

Тірі биологиялық объектілерде болатын фотохимиялық реакциялар үшін 

олардың бастапқы өнімдердің ұйымдасқан, бағытталған қозғалысы кезінде 

пайда болуы тән. Фотобиологиялық реакцияның әртүрлі кезеңдерін әртүрлі 

мамандандырылған орталықтарда жүргізуге болады. Мұндай реакциялардың 

соңғы кезеңі радиациялық энергияны сіңіру орнынан алыс болуы мүмкін. 

Осыған байланысты фотобиологиялық реакциялардың жылдамдығы бастапқы 

өнімдердің орталықтарға қозғалу жағдайларына және реакция орындарынан 

соңғы заттардың кетуіне байланысты болады. 

Сәулеленудің фотобиологиялық әсерінің тиімділігі. Тиімділік 

сәулеленуді дененің беткі белсенді қабаттарының сіңіруі нәтижесінде немесе 
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олардың сәулеленуін көрсетуі нәтижесінде айтарлықтай төмендеуі мүмкін. 

Біржасушалы организмдер (бактериялар, протозоидтар және т.б.) радиацияға 

әсіресе сезімтал, өйткені олардың қалыңдығы аз және фотондар өмірлік 

маңызды орталықтарға жетуі мүмкін. Адамдарда және ірі жануарларда сәуле 

дененің беткі аймақтарына ғана ене алады. 

Әрбір фотобиологиялық процесс үшін процестің қарқындылығының 

сәулеленудің толқын ұзындығына тәуелділігін құруға болады. Мұндай 

графикалық тәуелділік процестің әрекет ету спектрі деп аталады. Ең үнемді 

сәулелену көздері мен қондырғыларын құру кезінде әсер ету спектрін білу өте 

маңызды 

Кейбір жағдайларда фотобиологиялық процестердің тиімділігі 

фотореактивация құбылысына үлкен әсер етуі мүмкін, ол келесідей. Егер 

объект осы процеске қатысты белсенді сәулемен сәулелендірілсе және 

сонымен бір мезгілде оған осы процеске қатысты белсенді емес сәулемен әсер 

етсе, онда соңғысы сәулеленудің тиімділігін арттыруы немесе төмендетуі 

мүмкін. Мысалы, жануарлардың ультракүлгін сәулеленуін қарқынды 

жарықпен алып жүру кезінде ультракүлгін сәулеленудің тиімділігі қарқынды 

жарықтандырусыз бір сәулеленуден әлдеқайда аз болады. 

 

4.3 Оптикалық сәулеленудің өсімдіктерге әсері 

 

Барлық организмдердің ішінен тек жасыл өсімдіктер оптикалық 

сәулелену энергиясын және органикалық заттардың химиялық энергиясын 

өздігінен өзгерте алады. Химиялық энергияға бай өсімдіктерде радиациялық 

энергияның әсерінен минералды заттардан органикалық заттарды жасау 

процесі фотосинтез деп аталады. 

Оптикалық сәулеленудің өсімдіктерге әсері көп жақты. Фотосинтез ғана 

емес, сонымен қатар өсімдіктердің көптеген басқа физиологиялық процестері 

сәулелену жағдайларына байланысты: өсімдіктердің өсуі мен дамуы, 

жапырақтары мен басқа мүшелерінің пайда болуы 

Алайда, жасыл өсімдіктердің негізгі, ең тән процесі фотосинтез болып 

табылады. 

Өсімдіктерге сәулеленудің әсерінен екі жағын ажыратуға болады. 

Біріншіден, сәуле өсімдік үшін таптырмайтын энергия көзі болып табылады. 

Сәулеленудің өсімдіктерге жалпы энергетикалық әсері фотосинтетикалық 

және жылу әсерінен тұрады. Өсімдіктер сіңіретін сәулелену энергиясы 

ішінара фотосинтезге, ішінара суды жылытуға және буландыруға 

(транспирация) кетеді. Тек толқын ұзындығы 300-ден 750 нм-ге дейінгі 

сәулелер фотосинтетикалық әсерге ие. Өсімдіктерге жылу әсері көрінетін 

және ультракүлгін ғана емес, сонымен қатар инфрақызыл да әсер етуі мүмкін. 

Радиацияның бұл әрекетін белгілі бір дәрежеде өсімдіктерді қоршаған ортадан 

жылыту арқылы ауыстыруға болады 

Радиация өсімдіктерге энергия көзі ретінде ғана емес, сонымен қатар 

реттегіш немесе тітіркендіргіш ретінде де әсер етеді. Мұндай сәулелену 
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әсерінің тән мысалы-өсімдіктердің фотопериодтық реакциясы. Оны іске қосу 

үшін фотосинтезге қарағанда бірнеше есе аз энергия қажет. 

Фотосинтетикалық белсенді емес сәуле, мысалы, инфрақызыл, өсімдіктердің 

фотопериодтық реакциясын тудыруы және оған әсер етуі мүмкін. 

Толқын ұзындығы 295 нм-ден қысқа ультракүлгін сәулелер жасуша 

протоплазмасын сіңірген кезде ақуыз заттарының ыдырауына әкеледі. Үлкен 

дозалардағы бұл сәуле өсімдіктерге зиянды (деструктивті) әсер етеді 

Радиациялық жапырақтардың сіңуі оның спектрлік құрамына, парақтың 

қалыңдығына, ішкі құрылымына және бетінің күйіне, сондай-ақ пигменттер 

парағындағы құрамы мен концентрациясына байланысты. Фотосинтез 

өсімдіктердің жапырақтарында жүреді, сонымен қатар әртүрлі физиологиялық 

белсенді заттар түзіледі. 

Өсімдіктің жасыл жапырағы 80...90 %  сіңіредіоған түсетін жалпы 

фотосинтетикалық белсенді сәулеленудің  5-ті көрсетеді... 10% және шамамен 

бірдей. Барлық жасыл өсімдіктерде оптикалық сәулеленудің сіңіру спектрінің 

табиғаты бірдей. Табиғи жағдайда өсімдіктерге түсетін барлық энергияның 

шамамен 2% - ы фотосинтезге түседі, қалған сіңірілген сәулелену энергиясы 

өсімдікке жылуға айналады. 

Фотосинтездің жалпы теңдеуі әдетте көмірқышқыл газы мен судың 

гексозға айналу реакциясы ретінде жазылады: 

 

6СО2 + 6Н2О + nhv + хлорофилл → С6Н12О6 + 6О2. 

 

Бұл теңдеу тыныс алудың кері жиынтық процесіне сәйкес келеді, бұл 

осы процестердің қарама-қайшылығын көрсетеді. Фотосинтезден 

айырмашылығы, тыныс алу кезінде органикалық заттардың тотығуы және 

көмірқышқыл газы мен судың шығуы жүреді. 

Жалпы теңдеу күрделі көп сатылы реакция болып табылатын 

Фотосинтездің ерекшеліктерін білдірмейді. Фотосинтездің қарапайым 

реакцияларының бір бөлігі тек жарықта, ал бір бөлігі қараңғыда жүре алады. 

Осыған байланысты Фотосинтездің жарық және қараңғы кезеңдерін 

ажыратыңыз. Фотосинтездің соңғы өнімдері әртүрлі органикалық заттар 

(көмірсулар, ақуыздар, майлар және т.б.) болуы мүмкін. 

Фотосинтез кезінде радиациялық энергияны барлық өсімдік 

түрлеріндегі химиялық энергияға айналдырудың жалпы жолы бірдей. Қазіргі 

тұжырымдамаларға сәйкес, кез-келген фотосинтетикалық пигмент сіңіретін 

жеке сәулелену кванттарының энергиясы қозған күйге өтетін "а" хлорофилл 

молекулаларына беріледі. Осы молекулалардың әрқайсысының ішкі 

энергиясы толқын ұзындығы 680 нм болатын сәулелену кванттарының 

энергиясына тең болады. 

Сондықтан, толқын ұзындығына қарамастан, квант энергиясының тек 

осы бөлігінің сәулеленуі химиялық энергияға айнала алады, ал қалған квант 

энергиясы жылуға айналады. Басқаша айтқанда, фотосинтез кезінде толқын 

ұзындығы 680 нм болатын сәуле барынша толық қолданылады 
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Толқын ұзындығы төмендеген сайын фотосинтезге жұмсалатын әр 

кванттың энергия үлесі төмендейді. Алайда, біртекті монохроматикалық 

сәулелену көздері астында толыққанды өсімдіктерді алу мүмкін емес. 

Өсімдіктерді жасанды сәулелендіруге арналған қондырғыларда гетерогенді 

сәулеленуі бар шамдар қолданылады. 

 
 

1-өсімдіктің орташа жапырағы, 2-фитофотометр 

 

4.1 сурет - Спектрлік сезімталдық 

 

Жақсы дамыған өсімдіктер мен Фотосинтездің жоғары өнімділігін алу 

үшін сәулелендіру қондырғыларының шамдары өз спектрінде 300 аймақтың 

барлық сәулеленуін қамтуы керек...750 нм. Бұл жағдайда көп бөлігі көк-күлгін 

сәулеленудің қызғылт-қызыл аймағына түскені жөн. Әр түрлі толқын 

ұзындығының энергиясы фотосинтезге әр түрлі мөлшерде жұмсалады. 

Әр түрлі авторлардың тәжірибелік мәліметтері бойынша 

Фотосинтездің әсер ету спектрі 4.1-суретте келтірілген. Спектрдің қысқа 

толқындық аймағында әртүрлі авторлардың мәліметтерінің үлкен алшақтығы 

осы аймақтағы қажетті қуаттың біртекті монохроматикалық сәулеленуін 

алудың қиындығына және Фотосинтездің көптеген сыртқы жағдайлар мен 

өсімдіктердің жағдайына күрделі тәуелділігіне байланысты. 

Әр түрлі өсімдіктердің фотосинтезінің спектрлік қарқындылығы әртүрлі 

болуы мүмкін. Бұл бір түрдің өсімдіктері үшін бірдей болмауы мүмкін, бірақ 

әртүрлі жағдайларда өсіріледі немесе әртүрлі жастағы немесе даму кезеңі бар 

Өсімдіктерді жасанды сәулелендіру шамдары мен қондырғыларын 

жасау үшін Фотосинтездің орташа спектрін білу өте маңызды. 4.2-суретте 

фотосинтетикалық пигменттердің сіңу спектрлері және олардың жапырақтағы 

орташа концентрациясы бойынша есептеу арқылы алынған өсімдіктің 

ортаңғы жапырағы деп аталатын әсер ету спектрі көрсетілген. 
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1 – 20
0
 С температурада, 2-10

0
 С температурада 

 

4.2 сурет - Фотосинтездің жарық қисығы 

 

Өсімдіктерде фотосинтез процесімен қатар тыныс алу процесі жүреді. 

Органикалық заттарды ыдырату арқылы өсімдіктер тыныс алуға энергия 

жұмсайды, ал олар көмірқышқыл газын шығарып, оттегін сіңіреді. 

Сәулеленудің төмен мәндерінде Фотосинтездің қарқындылығы соншалықты 

аз, сондықтан оның тыныс алу шығынын жабу үшін сіңірілетін энергия 

жеткіліксіз. 

Төмен сәулелену кезінде тыныс алу процесі фотосинтезден басым 

болуы мүмкін. Сәулелендіру жоғарылаған сайын, оның белгілі бір мәні 

бойынша фотосинтез арқылы жинақталған энергия мөлшері тыныс алуға 

жұмсалатын энергияға тең болады. Сәулеленудің бұл мәні өтемақы деп 

аталады. Тренингтің жоғарылауымен, өтемдік мәннен бастап, Фотосинтездің 

қарқындылығы сәулеленуге пропорционалды түрде артады. 4.2 суреттен көріп 

отырғанымыздай, Фотосинтездің Жарық қисығының түзу сызықты бөлімі 

сәулеленудің белгілі бір мәнімен аяқталады және тегіс иілу басталады, содан 

кейін ол қанықтыру үстіртіне өтеді. Сәулеленудің мәні, оның одан әрі ұлғаюы 

фотосинтез қарқындылығының жоғарылауына әкелмейді, қанықтыру деп 

аталады 

Әртүрлі өсімдіктер үшін сәулеленудің өтемдік және қанықтылық мәні 

әртүрлі болуы мүмкін және өсімдіктердің сыртқы өсу жағдайларына және 

олардың физиологиялық жағдайына байланысты 

 

4.4 Культивациялық құрылыстарға арналған сәулелендіру 

қондырғылары 

 

Сәулелендіретін электротехнологиялық қондырғылар фотобиологиялық 

әрекеттің технологиялық процестерін қамтиды. Фото-биологиялық 

реакциялар бастапқы фотофизикалық реакциялар – бастапқы фотохимиялық 

реакциялар – биохимиялық реакциялар сұлбасы бойынша жүреді. 

Фотобиологиялық реакциялардың ерекшеліктері радиацияны сіңірудің 

алғашқы кезеңдерінде пайда болады, яғнибиологиялық радиациялық 
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қабылдағыштардың фото бейімделуі, био объектінің өмір сүруіне және 

көбеюіне мүмкіндік беретін жарық жағдайларына бейімделу. Өсімдіктердің 

сәулеленуі фотосинтезді (энергетикалық процесс), хлорофилл биосинтезін 

(биосинтетикалық процесс) қамтиды морфогенез, периодизм, тропизм 

(ақпараттық процестер) [6]. Бұл био объектілердің күрделілігін және 

қорғалған топырақтың радиациялық электротехнологиялық қондырғыларына 

қойылатын жан-жақты талаптарды растайды. 

Қорғалған топырақ құрылыстары үшін сәулелендіру қондырғыларының 

жаңа түрлерін әзірлеу және жобалау кезінде мынадай ерекшеліктер мен 

талаптарды ескеру қажет: 

1) Сәулелендіру қондырғысының параметрлері көбінесе сәулеленуге 

ұшырайтын өсімдіктің мәдениеті мен сортын таңдауға байланысты. Сондай-

ақ, сәулелендіру қондырғысы вегетациялық дамудың қай кезеңінде 

қолданылады. 

2) Өсімдік дақылдары мен сорттарын (гидропоника және т.б.) таңдауға 

байланысты жылыжай дақылдарын өсірудің агротехнологиясын таңдау. 

3) Сәулеленуге ұшырайтын жұмыс бетінің кеңістіктік орналасуын 

таңдау.  

4) Сәулелендіру тәсілін таңдау: тұрақты, ауыспалы, импульстік, аралас. 

5) Сәулелендіргіштердің типін және ілеспе жарық техникалық 

жабдықты таңдау (спектр, шамның қарқындылығы, қызмет ету мерзімі, 

шағылысатын беттердің типі). 

Әдеби көздерді талдау қолданыстағы радиациялық қондырғылардың 

әртүрлі түрлерін жалпылауға және жоғары талаптарға сай қорғалған жерге 

арналған қондырғыларды жіктеуге мүмкіндік берді: 

1) Дамудың белгілі бір кезеңінде белгілі бір дақыл өсіруге арналған 

қондырғылар: 

- көшеттер, көшеттер үшін, ересектер мәдениеті, жасыл өсіру үшін 

торлы сәулелену. 

2) Әртүрлі Агротехнологиялық тәсілдерді пайдаланатын қондырғылар: 

- гидропоника, минералды жүн, түрлі топырақ алмастырғыштар, 

топырақ. 

3) Жұмыс бетінің әртүрлі орналасуын пайдаланатын қондырғылар: 

- еденде өсіру, әртүрлі типтегі сөрелерде өсіру. 

4) Сәулелендіру тәсілі бойынша қондырғылар: 

- тұрақты сәулелендіру қондырғысы, ауыспалы сәулелендіру 

қондырғысы, импульсті сәулелендіру қондырғысы, құрамдастырылған 

сәулелендіру қондырғысы. 

5) Пайдаланылатын сәулелену көзінің типі бойынша қондырғылар: 

- қыздыру шамдары, жоғары қысымды газ разрядты шамдар, төмен 

қысымды газ разрядты шамдар, Жарықдиодты шамдар, металл галогенді 

шамдар. 

Қорғалған топырақтың радиациялық қондырғыларының жіктелуі 

жасалған белгілерді талдағаннан кейін, мұндай қондырғыларды жобалау жан-



43 

жақты міндет екенін атап өткен жөн. Әзірлеу кезінде белгілер мен 

параметрлердің әртүрлі комбинациясы жасалады, қандай мақсаттарға 

байланысты бұл сәулелендіру қондырғысы қызмет етеді. 

Қазақстанда қорғалған топырақ тәжірибесінде бір технологиялық 

қағидат – жылыжай көлемінде көшет өсіру үшін бір жеміс беретін қабат, яғни 

едендік өсіру кеңінен қолданылады. Сонымен қатар, сәулелендіргіштерді 

орналастырудың ең көп таралған және қолданылатын әдісі – үздіксіз 

жарқыраған төбені жасау. Сәулелендіру қондырғыларының осы түрінің 

қарқындылығын реттеу сәулелендіргіштердің бір бөлігін қосу және ажырату 

арқылы жүргізіледі. Немесе шамдарды басқа қуатқа, басқа спектрге ауыстыру. 

Бұл өсіру әдісінің негізгі кемшіліктері-бұл аумақты ұтымды пайдалану және 

техникалық қызмет көрсетуді және пайдалануды қажет ететін 

сәулелендіргіштер мен жарық жабдықтарының көп мөлшері емес. Жұмыс 

бетінің сәулеленуінің біркелкілігі мәселесі шешілген жоқ 

Жылыжай өндірісіндегі маңызды мәселелердің бірі бірнеше бағыттарды 

қамтитын қорғалған топырақ алаңын ұтымды пайдалану жүйелерін әзірлеу 

болып табылады. Бағыттардың бірі-көп деңгейлі технологияға көшу. Сөренің 

әр деңгейінде өсімдіктер бар науа болды, олардың үстінде тұрақты шамдар 

ілулі тұрды. Бұл технологияны енгізуге әртүрлі агротехникалық әдістердің 

дамуы ықпал етті. Атап айтқанда, гидропоника бул минералды жүнде 

өсімдіктерді өсіру, қоректік топырақтың ерітіндіде пайдалаған технологиясы. 

Стеллаждарда жылыжай дақылдарын өсіру технологиясын пайдалану 

кезінде жарық ағынының кеңістіктік таралуы және өсімдіктерді қосымша 

сәулелендіру үшін жарық техникасын қолдану туралы мәселе толық 

шешілмей қалады. [7]. В. А. Косинский, В.В. Лычкин, С. С. Османов, Л. Г. 

киім-кешек ауыспалы сәулеленудің өнеркәсіптік қондырғыларын әзірледі, 

онда өзара қозғалыс емес, айналмалы қолданылады. Карусель қондырғылары 

деп аталады [9]. Жылжымалы және Карусельді қондырғыларды пайдалану 

туралы әдеби деректер жоғары және төмен сәулеленудің кезектесуіне қандай 

әдістермен қол жеткізілгеніне қарамастан ауыспалы сәулеленудің 

артықшылығын көрсетеді. 

Қазіргі уақытта көп деңгейлі тар қабырғалы технологияларды дамыту 

жүріп жатыр. Жылыжайдың бір көлемінде жеміс беретін өсімдіктер санының 

көбеюі, яғни көп деңгейлі тар қабырғалы гидропониканы (Кдткг) дамыту 

(Гипронисельпром) [8]. 

Деңгейлер бір-біріне қатысты сатылы және әр деңгейде бір қатар 

орналасқан. Мұндай әзірлемелердің негізгі кемшілігі-стационарлық сәулелену 

көздерін пайдалану, бұл өсімдіктер үшін әр деңгейде бірдей жағдай 

туғызбайды. ФГОУ ВПО «Азов-Қара теңіз мемлекеттік агроинженерлік 

академиясы»әзірленді вегетариандық орнату стеллажтипті қозғалатын тік 

жазықтықта сәулелендіру және технологиялық беті орналасқан бұрышында 

көлденеңінен өндіру үшін көшет өнімдерін, оның негізіне жататын құрылғы 

теңестіру дәрежесін сәулелендіру [9]. 
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1 - металл жақтау; 2– сөре; 3– блок жүйесі; 4-мотор– редуктор; 5– электронды 

түрлендіргіш; 6–шамдар; 7– іске қосу құрылғысы; 8–автоматты  ажыратқыш; 9– магниттік 

стартер; 10– есептегіш; 11– соңғы қосқыш; 12-уақыт релесі 

 

4.3 сурет - Көкөніс көшеттерін өсіру үшін тік жазықтықта қозғалатын 

сәулелендіргіштері бар стеллаж түріндегі вегетациялық қондырғының 

принципті сұлбасы 

Тік жазықтықта қозғалатын сәулелегіштері бар зерттелетін стеллаждық 

қондырғы 4.3-суретте көрсетілген. Орнатуда жоғарғы және төменгі науалар 

(деңгейлер) бар, қажет болған жағдайда деңгейлер санын көбейтуге болады. 

Әр науаның технологиялық кеңістігі 12 қатарға бөлінеді, әр қатардың 

көкжиекке қатысты өзіндік көлбеу бұрышы бар, іргелес қатарлар арасындағы 

айырмашылық 2˚ құрайды. Бұрыш 00-ден 220-ға дейін өзгереді. 4.4-суретте 

жолдардың орналасуы және әр қатардың көлбеу бұрыштары көрсетілген. Бұл 

техникалық шешім зерттеу барысында көкөніс көшеттерінің максималды 

өнімділігін алу үшін науаның жұмыс бетінің ұтымды бұрышын табуға 

мүмкіндік береді. 

 

4.4 сурет - Науа бойымен жолдардың орналасуы және әр қатардың 

көлбеу бұрыштары 
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Әзірленген қондырғы белгілі қондырғылармен салыстырғанда бірқатар 

артықшылықтарға ие:  

1) Орнату өсірілетін мәдениетті таңдағанда әмбебап болып табылады, 

яғни сөренің бұрышын өзгертуге болады сөрелер арасындағы қашықтық және 

сөрелердің өздері. 

2) Сәулелену көздерінің қозғалысы және сәулелену көзіне қатысты 

жұмыс бетінің кеңістіктегі орналасу бұрышын таңдау көлемді сәулелену 

әсерін жасауға және сәулеленудің біркелкілік коэффициентін арттыруға 

мүмкіндік береді. 

3) Стеллаж түріндегі қондырғыны пайдалану көкөніс көшеттерін өсіру 

кезінде бір шаммен сәулеленетін технологиялық ауданды ұлғайтуға мүмкіндік 

береді. Өсірілетін өсімдіктердің бір қатары бар тар қабырғалы 

қондырғылармен салыстырғанда, зерттелетін қондырғыда осындай бес қатар 

бар. 

4) Ауыспалы сәулеленудің жылдамдық режимін реттей отырып, 

сәулеленудің қажетті қарқындылығын және белгілі бір мәдениетке тән 

фотопериодизмді орнатуға болады. 

5) Алынған өнім бірлігіне электр энергиясының шығындары 

төмендейді. 

6) Көкөніс көшеттерінің сапасы жақсарады. 

7) Күрделі электр сұлбалары жоқ. Орнату техникалық қызмет көрсету 

және пайдалану оңай. 

Осылайша, осы қондырғының негізгі мақсаты оны өсіру процесінің 

энергия сыйымдылығын төмендету арқылы көкөніс көшеттерінің сапасын 

арттыру болып табылады. 

 

5 Ультракүлгін сәулелену қондырғылары 

 

5.1 УК-сәулеленудің жануарлар мен құсқа әсері 

 

Ультракүлгін сәулелер жануарлар мен құстардың физиологиялық 

жағдайына үлкен әсер етеді. Сонымен, ультракүлгін сәулеленудің болмауы 

метаболизмнің бұзылуының негізгі себебі, дененің қорғаныс функциясының 

төмендеуі және оның әртүрлі ауруларға төзімділігі болып табылады. 

Зоотехникалық нормаларда, әсіресе күзгі-қысқы кезеңде ауыл шаруашылығы 

жануарлары мен құстарының өсуіне, дамуына, зат алмасуына, өнімділігіне 

және өсімін молайту функцияларына әсер ету мақсатында жасанды 

ультракүлгін сәулелену көзделеді. Бұл жағдайда ағзадағы химиялық және 

метаболикалық процестердің күшеюі жүреді, тотығу реакцияларының деңгейі 

және ауруларға төзімділік жоғарылайды, жүйке жүйесінің функционалды 

белсенділігі қозғалады және гормоналды күй өзгереді, ауаның бактериялық 

ластануы төмендейді және бөлмедегі микроклимат жақсарады. 

Ультракүлгін сәуле сонымен қатар терідегі, шырышты қабаттардағы 

және көру мүшелеріндегі фотохимиялық реакциялар арқылы, сондай-ақ 
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ультракүлгін сәулені ауамен сіңіру кезінде пайда болатын озон, озон 

оксидтері мен аэроиондардың әсерінен көрінеді. Ультракүлгін сәулеленудің 

әсерінен тірі ағзаның тері астындағы қабаттарында метаболизмді реттейтін 

белсенді d_3 дәрумені пайда болады, ол рахит сияқты аурудың алдын алады 

және емдейді. Сонымен қатар, басқа биологиялық белсенді фитопродуктар 

теріде және тері астындағы қабаттарда пайда болады: ацетилхолин, гистамин, 

бос радикалдар, май қышқылдарының асқын тотығу өнімдері, 

простагландиндер. Нәтижесінде ауылшаруашылық жануарлары мен 

құстардың клиникалық жағдайы мен төзімділігі жақсарады, олардың 

қауіпсіздігі мен өнімділігі артады. 

 

5.2 УК-сәулелегіш қондырғылардың конструкциялары және 

олардың сипаттамалары 
 

СУК-сәулеленуге арналған қондырғылар:  

а) стационарлық (ЭО1-30М, ОЭ1, ОЭ2 Лэ 30-1 шамымен);  

б) тасымалды (ОРК-2, ОРКШ ДРТ-400 шамымен);  

в) жылжымалы (төрт ДРТ-400 шамымен УО-4М, екі ДРТ-400 шамымен 

УОК-1). 

Стационарлық сәулелендіру қондырғылары. Негізінен стационарлық 

сәулелендіргіштер корпустан, бір немесе екі шамнан, рефлектордан, ПРА 

тұрады. Қазіргі уақытта келесі сәулелендіргіштер таратылды (5.1–5.2 

суреттер): 

 
 

1-виталий шам; 2-лампа ұстаушы; 3-шағылыстырғыш; 4-қорғаныс торы; 5-іске қосу-реттеу 

аппаратурасы 

 

5.1 сурет - ЛЭ-30 шамымен ЭО1-30 сәулелендіргіші 
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5.2 сурет - Сәулелендіру құралы ОЭСП02-2×40 шамдармен 

ЛБР-40 және ЛЭР-40 

 

Портативті сәулелендіргіштер. Тасымалды бұл сәулелендірудің 

барлық кезеңінде сәулелендірілетін бетке қатысты өз жағдайын кемінде бір 

рет өзгертетін сәулелендіргіштер (5.3–5.4суреттер): 

 

 

 
 

5.3 сурет - ДРТ-400 шамымен ОРКШ-6 сәулелендіргіші 

 

 
3-шағылыстырғыш; 6-іске қосу-реттеу құрылғысы 

 

5.4 сурет - ДРТ-400 шамымен ОРК-2 сәулелендіргіші 

 

Жылжымалы сәулелендіру қондырғылары. УО-4М типті ауыл 

шаруашылығы жануарларын УК-сәулелендіруге арналған қондырғының ДРТ–
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400 шамдары бар төрт сәулелегіші бар (5.5 сурет), сәулелегіштің қозғалу 

жылдамдығы ν = 18 м/сағ. 

 
 

1-сәулелендіргіштер; 2 — мырышталған сым; 3 — кабель; 4 — қуат беретін шланг 

кабелі; 5 — таратушы; 6 — сәулелендіргішті бекіту торабы;  

7 — жетек станциясы; 8 — басқару шкафы; 9 — керме ролик;  

10-керме түйреуіш 

 

5.5 сурет – УО-4М ультракүлгін сәулелендіру қондырғысының сызбасы 
 

 

УО–4М қондырғысын басқару сұлбасы ДРТ–400 шамдарды қосу 

аппаратурасын (шамдар 380 В — қа ретімен қосылған) және 

сәулелендіргіштердің орын ауыстыруын басқару аппаратурасын-электр 

қозғалтқыштың айналу бағытын және сәулелендіргіштің орын ауыстыруын 

басқаратын соңғы Ажыратқышты қамтиды (5.6 сурет). 
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5.6 сурет - УО-4М ультракүлгін сәулелендіру қондырғысын басқарудың 

принципті электр сұлбасы 

 

УОК-1 жасушалық құрамы кезінде тауықтарды ультракүлгін 

сәулелендіруге арналған қондырғы өзіне ДРТ-400 шамдары бар екі 

сәулелендіргішті қамтиды, қондырғының жылжу жылдамдығы ν = 43,8 м/сағ 

(5.7 сурет). 

 
 

1-өздігінен жүретін шасси; 2-жетек; 3–ДРТ — 400 шамдары бар сәулелендіргіштер; 

4 — штанга; 5 — басқару панелі; 6-соңғы ажыратқыштар 

 

5.7 сурет - УОК-1 тауықтарының ультракүлгін сәулеленуін орнату сұлбасы 

 

УОК–1 қондырғысын автоматтандыру сұлбасы (5.8 сурет) қондырғыны 

бастапқы нүктеге автоматты түрде реверсиялауды (қайтаруды) және ДРТ 

шамдарын ажыратуды көздейді. 
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5.8 сурет - УОК-1 ультракүлгін сәулелендіру қондырғысын басқарудың 

принципті электр сұлбасы 
 

Оларды таңдау және есептеу кезінде басшылыққа алынатын 

сәулелегіштер мен қондырғылардың негізгі сипаттамалары мыналар болып 

табылады:  

- орнату түрі;  

- шамдардың түрі мен қуаты;  

- сәулелену күшінің таралу қисығы. 

Орнату түрі бойынша: стационарлық, портативті және жылжымалы. 

Стационарлық сәулелендіргіштерді жануарлар мен құстарды еркін ұстау 

кезінде қолдану ұсынылады. Портативті сәулелендіргіштер ауру және 

әлсіреген жеке тұлғаларды немесе жануарлар топтарын жеке оқыту үшін 

қолданылады. Жылжымалы сәулелендіру қондырғыларын жануарларды 

қораларда, торларда және т.б. ұстаған кезде қолдану ұсынылады. Мысалы, 

шошқа өсіретін үй-жайлардың ұзындығы 70 м — ден асқан кезде УО-4М 

қондырғыларын қолдану экономикалық тұрғыдан ақталған, ұзындығы 30-60 м 

— ДРТ-400 шамдары бар стационарлық сәулелендіргіш, Ұзындығы 30 м-ден 

аз-ЛЭ-30 шамдары бар стационарлық сәулелендіргіш. Шамның түрі оның 

сәулелену спектріне әсер етеді, қуат — бөлмедегі сәулелендіргіштердің 

санын, оларды орналастыру биіктігін және сәулелену ұзақтығын анықтайды. 
 

5.3 Виталдық әсер ететін УК-сәулелендіру қондырғыларын есептеу 

 

УК-сәулелендіру қондырғыларын орналастыруды есептеу. 

Стационарлық сәулелендіргіштерді орналастыру. 

Сәулелендіргіштерді ілудің есептік биіктігін анықтайды: 
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   √
  

    
       (5.1) 

 

мұндағы   — өмірлік сәулеленудің осьтік күші;  

                                 —  рұқсат етілген өмірлік сәулелену. 
 

Сәулелендіргіштер (5.9 сурет) салыстырмалы ең қолайлы қашықтықты 

ескере отырып, λ
э
 (λ

э
 = 1,4 қабылдайды; ал z біркелкі емес коэффициенті 1,15-

1,25-ке тең қабылданады). 

 
 

5.9 сурет - Стационарлық сәулелендіргіштерді орналастыру 

 

Диапазондағы сәулелендіргіштер арасындағы қашықтықты есептеңіз 

 

         .     (5.2) 

Жолдар арасында: 

 

              (5.3)  

 

Қашықтық шеткі сәулелендіру құралының қатарынан қабырғаға дейін 

анықтайды: 

 

   (       )    .    (5.4) 

 

Радиаторлардың шеткі қатарынан қабырғаға дейін 

 

   (       )         (5.5) 

 

Диапазондағы сәулелендіргіштердің санын табыңыз: 

 

   
      

  
  .     (5.6) 

 

Сәулелендіргіштер қатарының саны: 
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           (5.7) 

 

мұндағы A, B-тиісінше сәулелендірілетін алаңның ұзындығы мен ені, м; 

 

Сәулелендіргіштердің жиынтық санын анықтайды: 

 

              (5.8) 

 

Жылжымалы сәулелендіргіштерді орналастыру. УО–4М орнату үшін 

сәулелендіргіштер ілмегінің есептік биіктігін анықтайды (5.10сурет): 

 

   √
  

    
       (5.9) 

 

мұндағы   -өмірлік сәулеленудің осьтік күші;  

                                  - рұқсат етілген өмірлік сәулелену. 
 

Үй-жайдың жоспарында сәулелендіргіштердің қозғалыс трассасын 

белгілейді, сәулелендіргіштің жүру ұзындығын анықтайды: 

 

   
 

 
                   (5.10) 

 

мұндағы A -бөлменің ұзындығы, м. 

 

 
 

5.10 сурет - Жылжымалы сәулелендіру қондырғысын орналастыру жоспары 
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5.4 Тиімді ағынды пайдалану коэффициенті және нүктелік әдіспен 

стационарлық УК-сәулелендіру қондырғыларын жарық техникалық 

есептеу 

 

Есептеудің міндеті-HΣ тәуліктік дозасын алу үшін сәулеленуді және 

сәулелену уақытын анықтау. Есептеуді үш әдіспен жүргізуге болады — 

өмірлік ағынды пайдалану коэффициенті, нақты сәулелену, нүктелікөмірлік 

ағынды пайдалану әдісі. 

Есептеу тәртібі.Тиімді ағынын пайдалану коэффициентін индексті ескере 

отырып кестелер бойынша анықтайды: 

 

  
 

   (   )
      (5.11) 

 

мұндағы S-сәулеленетін беттің ауданы, м
2
;  

                          A, B-бетінің өлшемдері, м;  

                              -сәулеленетін бетінен аспаның биіктігі, м. 

 

Жергілікті күйіктерді болдырмау үшін    биіктігін мыналарды ескере 

отырып таңдайды: 

 

                    (5.12) 

 

мұндағы   -қор коэффициенті;  

                                -объектінің орташа сәулеленуі, мвит / м
2
;  

                                - рұқсат етілген сәулелену (жануарлардың түрі мен жасына 

байланысты). 

Орташа сәулеленуді анықтаңыз: 

 

    
              

    
     (5.13) 

 

мұнда   — сәулелендіргіштердің жиынтық саны;  

              — сәулелендіру шамының ағыны;  

   —жануарлар пішінінің коэффициенті 

 (  =0,5 — сфера;   =0,64 — цилиндр);  

               - қор коэффициенті (  = 1,5–2,0);  

               -сәулелегіштегі шамдардың саны. 

 

  тәуліктік дозасын алу үшін τ қондырғының жұмыс уақытын 

есептеңіз: 

  
  

   
        (5.14) 
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 Меншікті сәулелену әдісі.  

Меншікті сәулелену әдісі бір сәулелендіргіштен шамамен есептеу үшін 

қолданылады. Бұл ретте кестелерден Eср-дің орташа сәулеленуі сәулелегіштің 

түріне және оның ілу биіктігіне байланысты анықталады. 

Сәулелену уақыты: 

  
  

      
     (5.15) 

 

мұндағы   = 1,2–1,4 — арматураның сәулелі ағынды дұрыс бағытта 

қайта бөлуге әсерін ескеретін коэффициент. 

 

Нүктелік әдіс.  

Максималды сәулеленумен бақылау нүктесін белгілеңіз. Осындай нүкте 

ретінде бөлменің ортасындағы сәулелендіргіш астындағы нүктені алыңыз. 

Бақылау нүктесіндегі сәулеленуді анықтаңыз: 

 

   
    

  
    

         
        (5.16) 

 

мұндағыесепке алынбаған сәулелегіштер тудыратын қосымша 

сәулелендіру коэффициенті (μ ≈1,1-1,3); 

   — сәулелендіру құралының симметриясының тік осіне α 

бұрышындағы сәулелендіру күші (сәуле шығару күшінің кеңістіктік таралу 

қисығынан анықталады) вит/ор;  

                  - қор коэффициенті (  = 1,5–2,0). 

 

  тәуліктік дозасын алу үшін τ қондырғының жұмыс уақытын 

есептеңіз: 

 

  
  

   
      (5.17) 

 

Жануарларды сәулелендірудің біркелкілігі, жануарлардың 

экспозициясы мен сәулелену дозалары қолданылатын ультракүлгін 

сәулелендіру көздерінің түрі мен қуатына байланысты болады. Ультракүлгін 

сәулелену көздері ретінде эритемалық және сынап-кварцтық шамдар 

қолданылады 
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5.1 кесте - УК сәулелену көздерінің техникалық сипаттамалары 

Шам түрі 
Қуаты, 

Вт 

Қорек 

кернеуі,В 

 

Жарық 

ағыны, лм 

Өмірлік ағын, 

мвит 

Бактер. 

ағын, мб 

Қызмет 

мерзімі 

ЛЭ-15 15 127 40 300 55 1500 

ЛЭ-30 30 220 110 580 125 5000 

ЛЭР-40 40 220 230 1600 150 1500 

ДРВЭД 

220-160 
160 220 1200 350 - 1500 

ДРВЭД 

220-250 
250 220 3150 550 - 1500 

ДРТ-400 400 220 8000 4750 10500 2500 

ДРТ-1000 1000 220 32000 16500 39500 1200 

ДБ- 15 15 127 60 2 2000 2000 

ДБ-30 30 220 140 35 6000 3000 

ДБ-60 60 .220 180 41 8000 2000 

 

ЛЭ және ДРТ шамдарының сәулелену спектрінің таралуы 5.2-кестеде 

келтірілген. 

 

5.2 кесте - Ультракүлгін сәулелену үшін қолданылатын шамдардың сәулелену 

спектрін бөлу 
 

 

Шам түрі 

 

 

Шамның қуаты, 

Вт 

Сәуле ағынының қуаты, облыс % 

С В А көрінетін 

ДРТ-400 400 14,6 25,8 20,0 40,0 

ДРТ-1000 1000 14,9 22,2 18,9 43,8 

Эритемные (ЛЭ, ЛЭР) 15 - 40 - 35,0 45,0 20,0 

 

5.3 кесте - Ауыл шаруашылығы жануарлары мен құстарының ультракүлгін 

сәулеленуінің болжамды тәуліктік дозалары 

 

 

Жануарлардың түрі мен жасы 

 

 

 

 

Тәуліктік доза, 

мвит / м
2
 

 

 

 

 

Сәулелендіру 

құралының 

түрі 

 

 

Сәулелену режимі 

Тәулігіне 

сәулелен

діру 

құралын

ың өту 

саны 

Жылдамдық 

қозғалыс,  

м/мин 

1. Тауықтар еденге арналған. 

ілінісу құрамында 

15-20 

20-25 

УО-4М УОК-

1 

2 

2 

0,3 

1,0 

2. Мекиен тауықтар  

торлық мазмұныеден мазмұны 

 

40-50 УО-4М 1.3 0,3 

3.Шошқалар: сорғыштар 

 

20-25 

60-80 

УО-4М 

-"- 

1 арқылы 

тәулігіне 

0,3 

_"_ 
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5.3 кестенің жалғасы 

 

 

Жануарлардың түрі мен жасы 

 

 

 

 

Тәуліктік доза, 

мвит / м
2
 

 

 

 

 

Сәулелендіру 

құралының 

түрі 

 

 

Сәулелену режимі 

Тәулігіне 

сәулелен

діру 

құралын

ың өту 

саны 

Жылдамдық 

қозғалыс,  

м/мин 

4.   Бордақылаудағы Егістер 

мен торайлар 

 

 

80-90 _"_ _"_ " 

     

 120-140 УО-4М 2 0,3 

5. Бұзау6 айға дейін 

6 ай. 
160-180 -"- 2 0,3 

6. Сиырлар мен бұқалар 270-290 -"- 3 0,3 

7. Саулық 245-260 _"_ 3 0,3 

8. Қозы 220-240 -"- 3 0,3 

 

Бұзауларды ультракүлгін сәулелермен сәулеленудің тәуліктік уақыты 

ИКУФ немесе «ЛУЧ» қондырғылары ілу биіктігіне байланысты (5.4 кесте). 

 

5.4 кесте - Бұзауларды УК сәулеленудің тәуліктік уақыты, сағат 

 

УК шам түрі 

Сәулелендіргіш ілмегінің еденнен биіктігі, см 

120 130 140 150 

ЛЭ-15 2 4 5 6 

ЛЭО-15 6 12 15 18 

 

Ультракүлгін шамдар күніне 3 рет - күндізгі уақытта біркелкі қосылады. 

Қозыларды тәулік ішінде УК сәулелендіру уақыты сәулелегіштердің аспа 

биіктігіне байланысты 5.5 кестеде келтірілген. 

 

5.5 кесте - Сәулелендіру құралының биіктігіне байланысты қозыларды УК 

сәулеленудің тәуліктік уақыты, мин 
УК шам түрі 

 

 

Сәулелендіргіш ілмегінің еденнен биіктігі, см 

 

80 

90 100 110 120 130 

ЛЭ-15 120 160 210 260 330 420 

ЛЭО-15 360 480 600 780 - - 

 

Жас құстардың ультракүлгін сәулелену режимі құстың жасына және 

сәулелендіру құралының биіктігіне, шамның түріне байланысты. 

Ультракүлгін лампалар күніне 2-3 рет қосылады, сәулелену тең бөліктерде 
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жүзеге асырылады. Өсіру және сәулелену процесінде жас жануарлардың 

мінез-құлқы мен физиологиялық жағдайын бақылау қажет. 

 

5.6 кесте - Сәулелендіру құралының биіктігіне байланысты күркетауықтың, 

үйректердің және қаздардың тәуліктік сәулелену уақыты, сағат 
УК шам түрі Сәулелендіргіш ілмегінің еденнен биіктігі, см 

60 70 80 90 100 

ЛЭ-15 1сағ 20мин 1 сағ 40мин 2 сағ 15мин 2 сағ 35мин 2 сағ 30мин 

ЛЭО-15 4 сағ 5 сағ 6 сағ 6 сағ 40мин 7 сағ 30 мин 

 

Тауықтардың ультрафиолет сәулелену уақыты 1,5 есеге қысқаруы керек. 

 

6 Көрінетін сәулеленудің сәулелендіру қондырғылары 

 

6.1 Фотосинтез туралы түсінік және жылыжайды сәулелендіру 

қондырғыларына қойылатын талаптар 

 

Таяу болашақта адамзаттың маңызды мәселелерінің бірі-жасанды 

жағдайда тамақ өнімдерін өндіру. Бұл, ең алдымен, жылыжайлардың 

(өнеркәсіптік және селекциялық), көкөніс және гүл фабрикаларының одан әрі 

өсуі. Бұл, өз кезегінде, өсімдіктердің сәулелену нормаларын және ең аз металл 

сыйымдылығын, сондай-ақ энергия сыйымдылығын дамытуды талап етеді. 

Бір негізгі функцияларын, оны орындауға тиіс және жарық техникалық 

құрылғылар селекциясы кезінде агро өсімдіктер, бұл, ең алдымен, қамтамасыз 

ету максималды шығу пайдалы биомасса. 

Оптикалық сәуле барлық фотосинтетикалық пигменттермен алынады, 

бірақ А және В хлорофиллдері ең тиімді болып табылады. 

 

6CO2 + 6H2O ⎯⎯ћν⟶ (C6H12O6) + 6O2 ↑ , 

 

мұндағы ћν – сіңірілген кванттың энергиясы, жиілігі; 

               ћ-Планк тұрақтысы. 

 

Өсімдіктердіңжапырақтарысіңіретіноптикалықсәуле: 

- жылу беру және транспирация (90-96 %); 

- фотосинтез (1-5 %); 

- жапырақ тіндеріндегі суды жылыту, флуоресценция, өсу процестері 

және т.б. 

Фотосинтез-бұл бейорганикалық заттардан (көмірқышқыл газы мен су) 

алынған өсімдік адамдар мен жануарлар қолданатын әртүрлі органикалық 

қосылыстарды (көмірсулар, ақуыздар, майлар) құратын маңызды 

физиологиялық процесс. Айта кету керек, фотосинтез – бұл күрделі көп 

сатылы реакция, ол негізінен көрінетін сәуле болған кезде жүреді. 
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Өсімдіктердің дамуына қажетті сәулелену спектрі ∆λ = 300 – 750 нм 

құрайды. Ең үлкен фотосинтетикалық әсерге ∆λ = 400 – 700 нм спектрі ие – 

спектрдің бұл аймағы ФБС – фотосинтетикалық белсенді сәулелену аймағы 

деп аталады. Толқын ұзындығы λ = 200-280 нм болатын сәуле өсімдіктерге 

зиянды екендігі анықталды; 

280 – 315 нм-көптеген өсімдіктерге зиянды; 

315 – 400 нм-формативті әсер береді (форма эффектісі);  

400 – 700 нм-ФБС облысы; 

700 – 1000 нм-сабақты тарту әсерін жасайды;  

1000 нм-ден астам-жылу әсері. 

 

Толқын ұзындығының функциясындағы оңтайлы агрофон M (кг) 

пайдалы биомассаның шығуын келесі түрде ұсынуға болатындығы 

эксперименталды түрде анықталды: 

 

M = M0 0,04e
сλ 

,    (6.1) 
 

мұндағы M0-λ = 0,68 мкм кезіндегі максималды өнімділік;  

c = 4,73 
мкм

1
; 

λ – ∆λ = 0,34-0,68 мкм диапазонындағы толқын ұзындығы. 

 

Фотосинтезден басқа, фотоморфогенез процестері жарық мәдениеті 

әдісімен өсетін өсімдіктер үшін маңызды – әртүрлі сападағы және әртүрлі 

қарқындылықтағы сәулеленудің әсерінен мөлшері мен пішінінің өзгеруі. 

Қалыптастырушы әрекет жүзеге асырылатын материалдық негіз пигменттер 

болып табылады. Олардың бірі – фитохром. Фитохром қызыл (λ = 660 нм) 

және алыс қызыл (λ = 730 нм) радиацияны сіңіреді және тұқымның өнуін, 

сабақтарының созылуын, жапырақтары мен пигменттерінің пайда болуын, 

тамыр жүйесінің қалыптасуын реттейді. Көк сәуле де күшті формативті әсерге 

ие (λ = 450 нм). 

ОИ формативті әсері фототропизм түрінде де көрінеді, яғни, бір жақты 

сәулеленуге байланысты біркелкі емес өсу; фототаксис – көзге немесе одан 

тыс қозғалыс; фотопериодизм – қызанақ немесе қиярдың жеке сорттары 

күннің жарық пен қараңғы кезеңінің әртүрлі қатынасына бірдей жауап 

бермейді. 

Өсімдіктерді өсіру кезінде жарық мәдениетін қамтамасыз ету: 

1) өнімділікті арттыру: 

- 20-40 қияр %; 

- 15-20 қызанақ %; 

- 50-70 арналған салат %; 

2) қызанақтың алғашқы жемістерін сәуірде, ал қияр – ақпан – наурыз 

айларында, желтоқсан – қаңтар айларында отырғызу кезінде алыңыз. 



59 

Өсімдіктердің тиісті жарық дақылдары тиісті жарық техникалық 

қондырғылармен қамтамасыз етілуі мүмкін, оларға мынадай талаптар 

қойылады: 

1) Шамдардың сәулелену спектрі фотосинтез өтетін спектрге сәйкес 

келуі керек және ингибиторлық сәулеленулер болмауы керек; 

2) Өсімдіктердің бетінде пайда болатын сәулелендіру өсімдіктердің 

дамуы үшін біркелкі және жеткілікті болуы тиіс; 

3) Орнату өсімдіктерді қызып кетпеуі керек; 

4) Қондырғының конструкциясы қызмет көрсетуші персоналдың электр 

тогымен зақымдануының ерекше қаупі бар үй-жайларда жұмыс істейтін 

электр қондырғыларына қойылатын талаптарды қанағаттандыруы, сондай-ақ 

өсімдіктерді көлеңкелемеуі тиіс; 

5) Орнату экономикалық тиімді болуы тиіс. 

Селекциялық орталықтарда өсімдіктердің жарық өсіруіне арналған 

жарық техникалық қондырғылар саласындағы зерттеулердің негізгі бағыттары 

мыналар болуы тиіс: 

- жарық техникалық қондырғыларды тікелей немесе жанама нормалау; 

- өсімдіктерді сәулелендіру ұсынымдары мен нормаларын әзірлеу; 

- жоғары қарқындылықтағы ОИ көздерімен жарық техникалық 

қондырғылардың біріздендірілген серияларын (ықшам және ұзын) әзірлеу; 

- жарық техникалық жабдықтарды пайдаланудың ғылыми негіздерін 

әзірлеу. 

 

6.2 Өсімдіктерді сәулелендіруге арналған қондырғылар, 

конструкциялар және негізгі сипаттамалары 

 

Өсімдіктердің Жарық дақылдары үшін қажетті сәулелену деңгейі, егер 

оны шамалардың жарық жүйесінің бірліктерінде білдірсе, 6-8 клк құрауы тиіс. 

Оқытудың мұндай жоғары деңгейі қолданыстағы жарықтандыру 

қондырғыларымен қамтамасыз етілмейді, сондықтан жарықтандыру 

қондырғыларының өздері де, оларды есептеу мен жобалаудың қалыптасқан 

әдістері де жылыжайдың сәулелендіру қондырғыларын жобалауға жарамсыз 

[8]. 

Қазіргі уақытта қолданыстағы сәулелендіру қондырғыларының 

конструкциялары конструкциялық орындалуы және сәулелену көздерінің типі 

бойынша әртүрлі (6.1 сурет). 
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а–ОТ–400 – МИ; б–ОТ–400 – МЕ; в–ОТ–1000 – МЕ; г-ОСП 03-750-001; 

д-ГСП26-400-001 (ГСП26–1000–001); е – РСП15–2000–01; ж – бір жақты әсер ететін 

"Светотрон" 020П сәулелейтін арматура; з – ОГС 01 "Фотос–4"; и – ЖСП18-400 

 

6.1 сурет - Жылыжай сәулелендіру қондырғыларының конструкциялары 

 

Құрылымдық белгілері бойынша сәулелендіру қондырғылары: 

1) стационарлық; 2) жылжымалы; 3) жылжымалы. 

Стационарлық сәулелендіру қондырғылары, әдетте, мынадай 

артықшылықтарға ие: 1) көздің үлкен бірлі-жарым қуаты; 2) қызмет көрсетуге 

аз шығындар; кемшіліктері: 1) үлкен белгіленген қуат; 2) үлкен бір жолғы 

күрделі шығындар. 

Жылжымалы сәулелендіру қондырғыларының белгіленген қуаты 2 

еседен астам аз болуында артықшылығы бар; мұндай қондырғылардың 

кемшілігі неғұрлым күрделі конструкция болып табылады. 

Қозғалмалысәулелендіру қондырғыларының келесі артықшылығы бар-

жер бетінде сәулеленудің біркелкі таралуына байланысты өсімдіктердің 

сәулелену жағдайларын жақсарту. 

Сәулелендіргіштерді қолдану саласы: 

а) жоғары қысымды газ разрядты шамдармен (ГЛВД): 

1) Үлкен үлестік қуаттар мен сәулелену алаңдары кезінде; 

2) Үлкен масса алу мақсатында сәулелену;  

б) люминесцентті шамдармен: 

1) Шағын үлестік қуаттар мен сәулелену алаңдары кезінде; 

2) Көшеттерді айдау. 

ГЛВД бар сәулелендіргіштердің артықшылықтары: 

1) Ықшамдылық (табиғи жарыққа көлеңке түсірмеңіз); 

2) Үлкен бірлік қуаты (нәтижесінде: үлкен нақты қуат, үлкен жарық 

беру); 
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3) Төмен қысымды газ шығаратын шамдармен салыстырғанда күрделі 

және пайдалану шығындары аз. 

 

ГЛВД бар сәулелендіргіштердің кемшіліктері: 

1) Колба зақымданған кездеУК-сәулелену (өсімдіктердің өлуі, 

бәсеңдеуі); 

2) Үлкен жылу сәулесі (суспензия биіктігін арттыру қажеттілігі). 

 

Артықшылықтары сәулелендіру құралдарын люминесцентті 

шамдармен: 

1) Шамның төмен температурасы (суспензияның төмен биіктігі және 

сәулелендіргіш өсімдіктердің тәжіне орналастырылуы мүмкін). 

Төмен қысымды газ разрядты лампалары бар сәулелендіргіштердің 

кемшіліктері: 

1) Үлкен өлшемдер (көлеңкелеу), металл және материал сыйымдылығы; 

2) Шағын меншікті қуаты; 

3) Жоғары операциялық шығындар. 

 

6.1 кесте - Жылыжай сәулелегіштерінің түрлері мен параметрлері 

Түрі Қуат, Вт Шам түрі 

ОТ400 400 ДРЛФ–400 

ССПО–750–01 750 ДРВ–750 

ОТ1000 1000 ДРФ–1000 

О2ДП2000 2000 ДРИ–2000 

СОРТ1–10000 10000 ДКсТЛ–10000 

ОГС01 «Фотос» 

1000 

2000 

3500 

ДРИ–1000 

ДРИ–2000 

ДРИ–3500 

ПОУ–2 (светотрон) 
24000 

(72000) 
ДРИ–2000 

 

Парниктік сәулелендіргіштердің тиімділігін келесі мысалда бағалауға 

болады-E ≈ 20 Вт/м
2
ФАРаймағында сәулелену кезінде S = 230 м

3
 алаңның бір 

жылыжай модуліне өсімдік көшеттерін сәулелендіру. (Орта ендіктерде 

көкөніс көшеттерін өсіру үшін Е = 25-60 Вт/м
2
 және гүлді өсімдіктерді өсіру 

үшін Е = 15-30 Вт/м
2
 қажет). 

 

Жылыжайдың сәулелендіру қондырғыларының тиімділігін 

салыстырмалы бағалау 6.2 кестеде келтірілген. 
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6.2 кесте - Жылыжай сәулелегіштерінің тиімділігін бағалау 

Сәулеленді

ру 

құралының 

түрі 

Нормалан

ған нақты 

қуат., 

Вт/м
2
 

Сәуле-

шылар 

саны, дана 

аспа 

биіктігі, м 
Шам түрі 

Жарық 

ағынын 

пайдалану 

коэффици

енті, % 

Тұтыну эл. 

500 сағат 

кезеңіндег

і энергия, 

кВт⋅ч 

 

ОТ–400 

 

220 125 1–1,2 ДРЛФ–400 55 

 

25 × 10
3 

 

 

РСП–15 

 

114 14 1,8–2,0 ДРЛ–2000 63 14 × 10
3 

СОРТ1–

10000 
300 7 3,0–3,5 

ДКсТЛ–

10000 
60 35 × 10

3 

ОГСО–

1000 
80 18 2,0–2,2 ДРИ–1000 60–80 9 × 10

3 

ПОУ–1 

(Свето–

трон») 

70 8 ламп 3,5 ДРИ–2000 70–80 

 

8 × 10
3 

 

 

6.3 Нүктелік және сызықтық сәуле бар өсімдіктердің сәулелену 

қондырғыларын есептеу 

 

Дөңгелек симметриялы сәуле бар жылыжай сәулелендіру 

қондырғыларын есептеудің негізгі ережелері 

Жылыжай қондырғыларын есептеу кезінде дөңгелек симметриялы сәуле 

бар сәулелендіргіштер нүктелік болып саналады. Мұндай сәулелендіргіштер 

үшін есептеу: 

1) Аспа биіктігін анықтау; 

2) Сәулелендіргіштер арасындағы қашықтықты анықтау. 

 

Есептеуді көлденең сәулелену немесе сфералық сәулелену үшін 

жүргізуге болады. 

Көлденең сәулеленуді формула бойынша анықтауға болады: 

 

2.

cos

H

KI
E

ф
гф


  ; 

2.

cos

l

KI
E

ф
гф


 ,                         (6.2) 

мұндағы Kф– ауыстыру коэффициенті [
лм

фт
 ]. 

 

Сфералық сәулелену: 

 

   
2.

25,0

l

KI
E

ф
сфф


 .                                        (6.3) 
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Есептеу тәртібі: 

1) Ең төменгі биіктік мәніне сүйене отырып, сәулелегіштер аспасының 

қажетті биіктігін айқындайды:    

max

0

E

KI
H

ф
 ;      (6.4) 

 

2) Ең төменгі сәулелену коэффициентімен z (әдетте z ≥ 0,8): 

 

  
max

min

ф

ф

E

E
z  ;      (6.5) 

 

3) Сәулелендіргіштің қабылданған түрі үшін сәулелену ағынының 

кеңістіктік таралу қисығын қолдана отырып, олар r қашықтық функциясы 

ретінде жасаған сәулеленудің таралу қисығын жасайды αбұрышы [9]: 

    
H

r
arctg .      (6.6) 

 

(6.2) формула бойынша есептеледі және тәуелділікті қалыптастырады  

E = f (r); 

 

 
 

6.2 сурет - Нүктедегі сәулеленудің сәулелендіру құралының симметрия 

осі мен қарастырылатын нүкте арасындағы қашықтыққа тәуелділігі 

 

4) Сәулелендіргіштерді сөренің жоспарына орналастырады (6.3 сурет) 

және осы нүктелерде шарттардың орындалуын қамтамасыз ету үшін A, B, C 

тән нүктелерін табады:     

 

zEEф max  .     (6.7) 
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6.3 сурет - Сәулелендіргіштерді сөренің үстіне орналастыру жоспары 

 

l қашықтықты табу үшін А нүктесіндегі сәулеленуді анықтаңыз: және 

)(rfE  қисық сызық бойынша zEEA max  (6.2сурет) rА = lқашықтықты 

табыңыз . rBарақашықтығы В нүктесінде екі көзден шарт орындалатындай 

сәулеленуді қамтамасыз ететіндей zEEB max етіп анықталады . Неліктен 6.2 

сурет қисығы rB қашықтықты табады, онда max5,0 zEEB  . Сол сияқты, 

сәулелену төрт көзден жинақталған С нүктесі үшін rC қашықтығын табыңыз

max25,0 zEEC  . Сәулелендіргіштер арасындағы қашықтықты анықтаңыз: 

 

  
222 ABA rrL  ;  

2222 ABCB rrrL  .   (6.8) 

 

Сәулелендіргіштер арасындағы қажетті L қашықтық ретінде ең аз 

қашықтық алынады.  

Бұдан әрі N1, N2, N∑анықтайды. 

Сызықтық сәулелену көздері бар сәулелендіру қондырғыларын есептеу 

Люминесцентті шамдар (л.л.) стационарлық және жылжымалы 

сәулелендіру қондырғыларында да қолданылды 

Стационарлық сәулелендіру қондырғыларында л.л. арнайы рамка–

касеталарға, ал жылжымалы (сәулелендіру қондырғыларында–5–40) бес л.л. 

арнайы жылжымалы рамкаға жиналған. Л.л. үшін балласт ретінде 127 B 

кернеуге арналған қыздыру шамдары қолданылады, бұл ФАР аймағының 

қосымша сәулелену көзі болып табылады. Арнайы жетектен рамка сөре 

бойымен жүре алады, сонымен қатар раманың суспензиясының биіктігін 

реттеуге болады. 

Стационарлық сәулелендіру қондырғыларын жобалау кезінде оларды 

есептеу міндеті іліністің қажетті биіктігінН және кадр ұзындығының бірлігіне 

рамка–кассетадағы л. л. санын анықтау болып табылады (6.4 сурет). 

Есептеу л. л. блогындағы сәулелену формуласы негізінде жүзеге 

асырылады.: 
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з

блфл
ф

LlK

КnФ
E

)1( 
 ,     (6.9) 

 

мұндағы фбл en  )1( -блоктағы шамдардың санына, аспаның 

биіктігіне байланысты және Л. л. жарық техникалық қасиеттеріне тәуелсіз 

салыстырмалы сәулелендіру.; 


з

фл

LlK

КФ
 - көздің каталогтық деректеріне және стеллаж 

параметрлеріне байланысты тұрақты шама; 

Kз-шамдардың қартаюына арналған қор коэффициенті. 

 

Сонда: 

    фф eE   .       (6.10) 

 

Анықтамалық кітаптарда тәуелділік бар: 

 

    )(nfeф  ,      (6.11) 

мұндағы n-стеллаж ұзындығының бірлігіне шамдар саны(
м

ламп
 ). 

 

  

6.4 сурет – Кассета-раманың 

астындағы сәулеленуді анықтауға 

 

6.5 сурет – салыстырмалы 

сәулеленудің рамка-кассетадағы 

шамдардың санына оның 

ұзындығының бірлігіне тәуелділігі 

 

Есептеу тәртібі: 

1) Таңдалған түрі үшін L. L. 
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санды 
Ll

КФ фл
 анықтаңыз, мұндағы l = 1 м; 

2) Формула бойынша 


ф
ф

Е
е   салыстырмалы сәулеленуді табады; 

3) График бойынша (6.5 сурет) ілменің биіктігін көрсете отырып, n – 

стеллаж ұзындығының бірлігіне шамдардың санын анықтайды; 

4) Рамка–кассета өлшемдерімен белгіленеді және рамка–кассеталар мен 

шамдардың жалпы санын анықтайды. 
 

7 Ауыл шаруашылығы жануарлары мен құстарын ИҚ-жылытудың 

сәулелендіру қондырғылары 

 

7.1 ИҚ-сәулелендіру қондырғылары, конструкциялары, 

сипаттамалары, таңдау 

 

Жас жануарларды өсіру үшін қажетті температуралық режим жалпы 

және жергілікті жылыту жүйесімен қамтамасыз етілуі мүмкін. Өсудің 

алғашқы кезеңінде жас жануарлардың кішкентай шектеулі аймағында ғана 

жоғары температураны құруға мүмкіндік беретін біріктірілген жүйені 

қолданған жөн. Жергілікті жылыту үшін әртүрлі жылыту қондырғылары 

қолданылады — жылытылатын едендер, кілемшелер, панельдер және т.б.  

Жануарлардың денесіне пайдалы биологиялық әсері бар жас 

жануарларды инфрақызыл (ИҚ) жылыту кең таралған. Тері мен тері 

астындағы тінге сіңіп кеткен ИҚ сәулесі олардың қызуын тудырады. ИҚ 

радиациясының жылу әсері оның тіндерге сіңуімен қан тамырлары қанға 

толып, метаболизм қалыпқа келетініне негізделген. Теріге және тері 

астындағы тіндерге еніп, дененің күрделі реакциясын тудырады, ол жылу 

рецепторлары арқылы рефлексивті түрде пайда болады. Тері арқылы жүйке 

жүйесіне, ал ол арқылы ішкі ағзаларға әсер ете отырып, ИҚ сәулесі бездердің 

қызметін, тіндер мен мүшелерді қанмен қамтамасыз етуді жақсартады. 

Қысқа толқынды инфрақызыл сәуле (λ = 750-1500 нм) 7-8 мм тереңдікке 

еніп, терең жатқан тіндердің жылынуына әкеледі, нәтижесінде бездердің 

қызметі мен метаболизмі жақсарады. 

ИҚ радиациясының теріге және жануарлар денесіндегі терең тіндерге 

әсер етуінен кейін гемопоэтические органдар белсендіріледі, қанда 

эритроциттер, лейкоциттер, гемоглобин мөлшері артады, ақуыздардың 

ыдырауының белсенді өнімдері пайда болады. Бұл ретте малдың өнімділігі 

орта есеппен 10-15% - ға артады. Бұл әсердің тиімділігі сәулеленудің толқын 

ұзындығына және жануар денесінің сіңу қабілетіне байланысты. Белгілі 

болғандай, ИҚ сәулесі толқын ұзындығының диапазонын 0,78-ден 10
3
 мкм-ге 

дейін алады. Толқын ұзындығы λ = 0,78-1,4 мкм болатын ИҚ спектрінің қысқа 

толқындық аймағында сәуле шығаратын ИҚ көздері (а аймағы) «Жарық»сауле 

деп аталады, ал толқын ұзындығы λ> 1,4 мкм болатын ИҚ спектрінің ұзын 
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толқындық аймағында «қараңғы»сауле деп аталады. Енудің әртүрлі 

тереңдігіне байланысты ұзын толқынды ИҚ-В және қысқа толқынды ИҚ-а 

сәулеленуінің әсер ету механизмі әртүрлі. 

Ұзын толқындық сәуле терінің және жануарлардың пальтосының беткі 

қабаттарымен сіңіп, жылу энергиясына айналады, терінің жылу эритемасын 

және пальто ылғалының кебуін тудырады. 

Қысқа толқындық сәуле үлкен энергияға ие болғандықтан, 2,5–8 мм 

тереңдікке еніп, тіндерге сіңіп, жылуға айналады. Сонымен қатар, жануардың 

денесіне терінің күйіп қалуынсыз енгізілетін жылу энергиясының ағымы 

жоғары. Тіндердің температурасының жоғарылауы химиялық реакциялар мен 

онда болып жатқан биологиялық процестерді жеделдетуге көмектеседі, бұл 

метаболизмді арттырады, тіндердің тамақтануын жақсартады, патологиялық 

өнімдердің резорбциясы мен жойылуын тездетеді. Осыған сүйене отырып, 

мал шаруашылығында жас жануарларды жылыту үшін «жарық» көздері 

кеңінен қолданылады (ИКЗК–220–250 шамдары, тиімді ИК-ағыны 

бар.Фик.эф=203,4Вт;ИКЗС–220–250 шамдары тиісінше Φ.эфф.ик = 163,9 Вт; ИКЗ 

шамдары–220–500 — Φэфф.ик = 407,7 Вт. Зерттеулер көрсеткендей, ИҚ 

сәулеленуі жануарлардың төзімділігіне (қарсылығына) оң әсер етеді. 

ИҚ эмитенттерінің үзіліссіз жұмыс режимінде жануарларға жоғары 

және төмен температураның кезектесіп әсер етуі олардың тамыр жүйесін 

ерекше жаттығуларға ұшыратады, дененің қатаюы байқалады. Инфрақызыл 

сәулеленудің әсер ету ерекшелігі оны терапевтік (емдік) мақсаттарда 

қолдануға мүмкіндік береді: қабыну процестерін емдеу, өйткені IR ағыны 

белсенді гиперемияны (жылу эритемасын) тудырады, бұл тіндердің 

тамақтануын жақсартады, патологиялық өнімдердің резорбциясын тездетеді. 

ИК-сәулелену көздерін қорғау үшін («жарық» көздері: ИКЗК, ИКЗС, КГ; 

«қараңғы» көздер: ТЭН) механикалық зақымданудан және су тамшыларынан, 

оларға ток беруді жүзеге асырудан, кеңістіктегі сәулелену ағынын қайта 

бөлуден арнайы арматура қолданылады. Сәулелену көзі арматурамен бірге 

сәулелендіргіш деп аталады. 

Ауылшаруашылық өндірісінде жас жануарлар мен құстарды жылыту 

үшін сәулелендіргіштер қолданылады:  

а) ИҚ-сәулеленудің «жарық» көздерімен (7.1–7.3 суреттер); 

б) ИҚ-сәулеленудің «қараңғы» көздерімен (7.4-7.6 суреттер):
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1 — патрон; 2 — кожух; 3 — 

қорғау тор; 5 —ИКЗК 220–250лампасы 

7.1 сурет — Сәулелендіргіш ССП–01–250 

(шаммен ИКЗК–250) 

 

 
 

1 — патрон; 2 — кожух; 3 — қорғау  

тор; 4 —ИКЗ 220–500лампасы 

7.2 сурет — Сәулелендіргіш ОРИ–1 

(шаммен ИКЗ–500): 

 
1 — корпус; 2 — рефлектор;3 — қорғау  

тор; 4 —КГ–220–1000 лампасы 

7.3 сурет — СәулелендіргішЛатвИКО 

(КГТ–220–1000лампсы).

 
1-бақылау термометрі; 2-термореттегіш; 

3- ИҚ-сәуле шығартқыш;  4 -қарсы 

салмағы бар тростық аспа; 5-ТЭНжанып 

жатқан сигнал шамы;  6 - жарықтандыру 

шамы; 7 - корпус;  8-аялдамалар 
 

7.4 сурет — Сәулелендіргіш БП–1 (қуаты 

250 Вт төрт ТЭН бар) 

  
2 — рефлектор; 3 — қорғау  тор; 5 — 

құбырлы жылытқыш; 6 — қосылым 

қорабы 

7.5 сурет - Сәулелендіргіш ОКБ–1376 А 

(қуаты 0,4 кВт үш ТЭН бар): 

 
7.6 сурет— «Ирис» сериясы ЭИС–0,25–И1 

типті керамикалық сәуле шығарғышпен 

сәулелендіргіш 
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«Жарық» көздерінен алынған ИҚ сәулесі ену тереңдігіне ие, сондықтан 

ИҚ сәулеленуінің тиімділігі жоғары, оны β әсер ету коэффициентімен 

сипаттауға болады: 

 

  
Фп

 
,     (7.1) 

 

мұндағы Фп— ИК-жануардың терісіне сіңетін ағын;  

P-қуат көзі. 

 

«Жарық» көздері үшін βсв = 0,66, қара көздер үшін. βқара= 0,38. 

Сәулелендіргіштерді таңдау кезінде қуат туралы нақты ұсыныстар жоқ. 

Алайда, жас жануарларды ИКЗК–220–250шамдарына сатып алуға тырысу 

керек (спектр жақсырақ, аз көрінетін сәуле): ИКЗ 500 шамдары әдетте 

ересектерді сәулелендіру үшін қолданылады. Сонымен қатар, сәулелендіру 

құралының қуаты суспензияның биіктігіне және қажетті сәулелену аймағына 

байланысты. Мысалы, Eср-нің орташа сәулеленуі 300 Вт × м
2
 тең, 0,5 м

2
алаңда 

h=0,6 м аспа биіктігі кезінде ИКЗК–220–250 шамымен бір сәулелендіргішпен 

немесе 1 м
2
 алаңда оның аспа биіктігі h =1 м кезінде ИКЗ–220–500 шамымен 

бір сәулелендіргішпен қамтамасыз етілуі мүмкін. 

Сәулелендіру қондырғысын таңдау кезінде барлық тең көрсеткіштермен 

неғұрлым автоматтандырылған қондырғыларға артықшылық беру керек. 

 

7.2 Ауыл шаруашылығы жануарларының төлдері мен құстарын 

инфрақызыл жылытудың техникалық құралдары 

 

Спектрлік құрамына байланысты инфрақызыл сәулелену көздері 

«ашық» және «қараңғы» болып бөлінеді. Мал шаруашылығында көбінесе жас 

жануарларды жылыту үшін «жарық» сәулелену көздері табылды - қарапайым 

қыздыру шамдарымен салыстырғанда төмен температурада жұмыс істейтін 

қыздыру шамдары. 

«Жарық» көздерінің сәулелену диапазоны негізінен толқын ұзындығы 

750-2500 нм болатын оптикалық сәулелену спектрінің аймағында орналасқан, 

сәулеленудің кейбір бөлігі спектрдің көрінетін бөлігіне түседі - 380-760 нм, 

сондықтан бұл инфрақызыл сәулелену көздері «жарық» көздері деп аталады. 

Отандық өнеркәсіп арнайы электрлік инфрақызыл лампаларды шығарады, 

олардың техникалық сипаттамалары 7.1-кестеде келтірілген. 

Бұзаулар онтогенетикалық тұрғыдан дамыған болып туылады, бірақ 

физикалық терморегуляция 9-дан 27-ге дейін өмір сүреді. 

 

Қозылар жүнмен туылады, тері астындағы май қабаты әлсіз, 

терморегуляция өмірдің 6-дан 15-ші күніне дейін дамиды. 
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7.1 кесте - Инфрақызыл сәулеленудің электр көздерінің техникалық 

сипаттамалары 
Түрі, 

көзі 

Түсі 

колбалар 

Қуат, 

 Вт 

Толқын 

ұзындығы, 

нм 

 

Үлесі  

ИКЗИ,% 

Қызмет 

мерзімі, 

сағат 

«Жарық»  сәулелену көздері 

ИКЗК 220-250 қызыл 250 750-25000 70 6000 

ИКЗС 220-250 кок 250 -"- 66 6000 

ИКЗ 220-500 мөлдір 500  72 6000 

КГ 

(кварцевая,  

галогенная) 

220-1000 1000 -"- 75 

 

«Қараңғы» сәулелену көздері 

ТЭН - 250-800 1400-10000 30 10000 

ЗИС-025И1 - 250 2000-2600 - - 

 

Жаңадан шыққан тауықта ауа температурасы тек 0,03°C-қа өзгерген 

кезде дене температурасының ауытқуы байқалады, ал 14-15°C-қа дейін 

төмендеген кезде дене температурасы күрт төмендейді. Екі аптадан кейін 

тауықтардың дене температурасы ересек құсқа тән тұрақты деңгейге жетеді. 

Ауыл шаруашылығы жануарларының төлдерін өсірудің температуралық 

режимі 7.2 кестеде келтірілген 

 

7.2 кесте - Ауыл шаруашылығы жануарларының төлдерін өсірудің 

температуралық режимі 
Жануарлардың түрі мен жасы Жас жануарлар 

орналасқан аймақтағы ауа 

температурасы 

Бөлмедегі ауа 

температурасы 

1.     Соратын шошқалар (күнделікті 

жастан 45-60 күнге дейін.) 

32-22°с біртіндеп 22°С-қа 

дейін төмендейді 

16-18°С 

2.  Бұзау (туғаннан 20 күндік жасқа 

дейін); 20 күндік жастан асқан 

18-20°С 

16-18°С ' 

14-16°С 

14-16°С 

3. Қозылар (тәуліктік жастан 15 күнге 

дейін) 

15-16°С 12-14°С 

4. Тауықтар а) торлы едендерде 

бройлерлерді өсіру кезінде: 1 апта 2 апта 

3 апта 

35-33°С 

32-30°С 

29-25°С 

23-2б°С 

25-24°С . 

23-20°С 

 

Инфрақызыл сәулелермен жылыту режимдері. 

Суық мезгілде жас жануарларды жылыту үшін инфрақызыл сәулеленуді 

қолдану оның жануардың терісі мен тері астындағы тіндеріне енуіне 

негізделген, онда инфрақызыл сәуле жылу сәулесіне айналады 
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Жануарларды жылыту режимі жасына, инфрақызыл сәулелену 

көздерінің түріне және бөлме температурасына байланысты. Шошқаларды 

инфрақызыл сәулелермен жылыту режимі 7.3 кестеде келтірілген. 

 

7.3 кесте - Торайларды инфрақызыл сәулелермен жылыту режимі 
Бөлмедегі ауа температурасы 

 

Шамдарды ілу биіктігі (см 

250 Вт 500 Вт 

1-20 

дн. 

20-45 

дн. 

св.45 

дн. 

1-20 

дн. 

20-45 

дн. 

св.45 

дн. 

+8 - + 10°С - 60 70 70 85 100 

+ 12 - +14°С 60 70 80 85 100 110 

+ 16 - +18°С 70 80 90 100 110 125 

+20°С 80 90 100 110 125 140 

 

Аналық шошқадағы ауа температурасы 16-20°C кезінде инфрақызыл 

жылытудың келесі режимі ұсынылады:   

- 1-ден 3 күнге дейін-шамдар үнемі қосылады; 

- 4-те 10 күнге дейін-шамдар 45 минутты құрайды, үзіліс 15 минутты 

құрайды - үзіліссіз режим; 

- 11 - ден 45 күнге дейін-шамдар 60 минутты құрайды, үзіліс 30 минутты 

құрайды - сонымен қатар үзіліссіз жылыту режимі. 

 

Бұзауларды жылыту. Бұзауларды торларда ұстаған кезде 

сәулелендіргіштер әрбір тордың үстіне орнатылады, бұзауларды топтап 

ұстаған кезде 4 м
2
 алаңға 1 сәулелендіргіш есебімен жылытылатын алаң 

жабдықталады.Бұзауларды жылытудың ұсынылатын режимі-үзік-үзік, әр 1,5 

сағат жұмыстан кейін 30 минутқа сөндіріледі. Оң нәтижелерді бұзауды 

тамақтандыру кезінде - таңертең, күндіз және кешке үш сағаттық үзіліспен 

үздіксіз жылыту арқылы да алуға болады. 

Әртүрлі қуаттылықтағы сәулелендіргіштерді ілу биіктігі үй-жайдағы 

температураға байланысты 7.4 кестеде келтірілген. 

 

7.4 кесте - Бұзауларды жылыту кезінде инфрақызыл шамдарды ілу биіктігі 
Бөлмедегі ауа 

температурасы 

 

Сәулелегіштердің еденнен ілу биіктігі (см) 

сору кезеңі өсіру кезеңі 

шамнан. 

250 Вт 

шамнан 500 

Вт 

шамнан 

250 Вт 

шамнан 500 Вт 

+ 5 - + 6°С -    120 170 140 190 

+ 7 - + 8°С 130 180 150 210 

+ 9 - + 10°С 140 196 160 225 

+ 11 - + 14°С 150 210 170 240 
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Қозыларды жылыту. Қозылар ұсталатын үй-жай қуаты 500 Вт 1 шам 

немесе қуаты 5 м
2
 250 Вт 2 шам есебінен сәулелендіргіштермен 

жабдықталады. Қозылар өмірдің алғашқы 15-20 күнінде өсіру үшін қой 

қойына ауысқанға дейін қызады. Сәулелендіргіштер бастапқыда еденнен 110 

см биіктікте тоқтатылады. Алғашқы 3-4 күнде жылыту тамақтану аралығымен 

20 сағат ішінде жүзеге асырылады. Келесі күндері жылыту уақыты 16 сағатқа 

дейін қысқарады, ал Күн сайын әр сағат сайын шамдар 30 минутқа өшіріледі. 

7.3 Жануарлар мен құстардың АК-сәулелену қондырғыларын 

есептеу 

 

Жас жануарлар мен құстардың инфрақызыл сәулеленуін есептеу кезінде 

белгілі бір ұғымдар қолданылады. 

1) Сәулелі температура Tст-оған ИҚ-сәулелену әсер еткенде іштен 

сезілетін температура [8] 

 

Tст = k1k2Eст ,     (7.2) 

 

мұндағы k1-жануар организмінің ИҚ сәулеленуін «қабылдау» 

коэффициенті (пальтоға, ылғалдылыққа, түске байланысты);  

k2 - ИҚ-сәулеленуді температурамен байланыстыратын 

коэффициент (жануарлар мен құстар үшін k2= 0,04 м
2 

град/Вт 

эксперименталды түрде анықталған).  

 

2) Tв үй-жайындағы ауа температурасы (жалпы жылыту жүйесімен 

қамтамасыз етіледі).   

3) Tпп жылытылатын еденнің радиациялық температурасы. 

4) Tр (Tр=Tв) микроаймақтағы қоршау бетінің температурасы (Тр=Тф). 

5) Микроаймақтағы қоршаулардың орташа радиациялық 

температурасы: 

 

 орг  
Тр орг   пп пп

 орг   пп
,    (7.3) 

 

мұндағы Sогр — микроаймақтағы қоршаулардың ауданы; 

              S
пп

— жылытылатын еден бетінің ауданы.  

 

6) Т′вмикроаймақтағы ауаның орташа температурасы: 

 

 в
 ≈

Тв Тпп

 
 .            (7.4) 

 

7) Микроаймақтағы қоршаулар мен ауа әсерінің жалпы температурасы: 
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Тп = mT орг + (1-m)  в
  ,    (7.5) 

 

мұндағы m-үй-жайдың түріне, ондағы ауа ағынының жылдамдығына 

байланысты коэффициент (ІҚМ үшін 3,0=m; шошқалар үшін 4,0=m; қоғамдық 

ғимараттар мен құрылыстар үшін 5,0=m). 

 

8) «Сезілетін» температура То — оған ИК - сәулемен әсер еткен кезде 

сезілетін температура. Жануардың түрі мен жасына және қоршаған ортаға 

арналған зоотехникалық нормалармен нормаланады: 

 

T0 = Tст + Тп          (7.6) 

 
Tст соңғы теңдеу мәні қоямыз, аламыз: 

 

T0 = k1k2Eст + Tп ,               (7.7) 

 

«Сезілетін» температураның нормаланған мәнін қамтамасыз ету үшін 

қажетті ИҚ-сәулелендіру қайдан алынады: 
 

Eст = 
    п

       
     (7.8) 

 

Аспа биіктігіне (7.7 сурет) немесе қоректену кернеуіне (7.8 сурет) 

байланысты көлденең бетте сәулелендіруші жасайтын сәулелендіруді бөлудің 

эксперименттік диаграммаларын (мұнда l -сәулелендірілетін бетке 

сәулелендірілетін беттің есептік нүктесіне дейінгі қашықтық) пайдалана 

отырып, берілген биіктік кезінде талап етілетін кернеуді немесе берілген 

кернеу кезінде талап етілетін биіктікті анықтайды. 

 
 

7.7 сурет — ИКЗК–220–250 шам 

аспасының h биіктігінің қуат 

кернеуі 

U = 220В кезінде көлденең беттің 

сәулеленуіне әсері 
 

 
7.8 сурет — ИКЗК–220–250 

шамының қоректену кернеуінің u 

аспа биіктігі кезіндегі көлденең 

беттің сәулеленуіне әсері h = const
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Ол үшін олар тәуелділіктің диаграммаларына сәйкес салынған: 

1) const= U кезінде E= f (h), (7.9сурет);  

2) const=h кезінде E=f(U), (7.10сурет-ҰОК).  

Осы тәуелділіктерді тауып, не, h-де не U кезінде есептік мәні Eст. 

 

 

 
 

 7.9 сурет — Сәулелендіргіш 

ілмегінің биіктігін анықтауға 
 

 
7.10 сурет — Сәулелендіргіштің 

қоректену кернеуін анықтауға 

 

7.4 Сәулелендіргіштер және жануарларды инфрақызыл жылытуға 

арналған қондырғылар 

 

Ауыл шаруашылығында жалпы мақсаттағы қыздыру шамдары, жылу 

шығаратын шамдар, құбырлы Эмитенттер және құбырлы электр 

жылытқыштар (ТЭН) жануарларды жылыту үшін инфрақызыл сәуле көзі 

ретінде қолданылады. 

Қыздыру шамдары. Қыздыру шамдары кернеу, қуат және өнімділік 

бойынша ерекшеленеді. Қыздыру лампаларының дизайны олардың мақсатына 

байланысты. Диаметрі шамның қуатымен анықталатын шыны шам жертөледе 

арнайы мастикамен нығайтылады. Жертөледе картриджге бекіту үшін 

бұрандалы кескіш бар, оның көмегімен шам желіге қосылады. Вольфрам 

шамның денесін жасау үшін қолданылады. Вольфрамның шашырауын азайту 

үшін шам инертті газбен толтырылады (мысалы, аргон, азот және т.б.). 
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7.11 сурет - Қыздыру шамдары 

 

Қыздыру шамының негізгі параметрлері [9]: 

- номиналды кернеу; 

- электр қуаты; 

- жарық ағыны; 

- жанудың орташа ұзақтығы. 

Жалпы мақсаттағы қыздыру шамдары 127 және 220 В кернеулерге 

шығарылады, ауыл шаруашылығында негізінен қуаты 40-тан 1500 Вт-қа 

дейінгі қыздыру шамдары қолданылады. 

Қыздыру лампасының жарық ағыны лампаның электр қуатына және 

қыздыру температурасына тікелей байланысты; өзінің номиналды қызмет ету 

мерзімінің 75% - ын күйдірген лампалар үшін жарық ағынын бастапқы мәннің 

15-20% - на азайтуға рұқсат етіледі. 

Жануарларды жылыту үшін жарықтандыру шамдарын қолданған кезде, 

үлкен жарық жануарларда тітіркенуді тудыруы мүмкін екенін есте ұстаған 

жөн. Қыздыру шамының жануының орташа ұзақтығы ең алдымен 

вольфрамды бүрку арқылы анықталады. Жалпы мақсаттағы қыздыру 

шамдарының көпшілігі үшін жанудың орташа ұзақтығы 1000 сағатты құрайды 

[10]. 

Номиналды мәнмен салыстырғанда желідегі кернеудің өзгеруі шам 

шығаратын ағынның, сондай-ақ қуат пен қызмет ету мерзімінің өзгеруіне 

әкеледі. Кернеу ±1% өзгерген кезде шамның жарық ағыны ±2,7% - ға, ал 

жанудың орташа ұзақтығы ±13% - ға өзгереді. 

Шағылысатын қабаты бар қыздыру шамдары. Сәуле ағынын белгілі бір 

аймаққа бағыттау үшін Шамның жоғарғы жағына ішінен қолданылатын айна 

және диффузды шағылысатын қабаты бар шамдар қолданылады. 

Жылу шығаратын шамдар. Бұл сәулелену көздері вольфрам 

моноспирінен және шағылыстырғыштан тұратын «жеңіл»сәуле болып 

табылады, олар арнайы профильдегі шамның ішкі алюминий беті болып 

табылады. 7.12-суретте ИКЗ типті шамдар үшін спектр бойынша f(λ) 

сәулелену ағынының таралу қисығы көрсетілген. 
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7.12 сурет - Шамдарспектрібойыншасәулеленуағыныныңтаралуы 

ИКЗ 220-500 жәнеИКЗ 127-500 

 

7.13 суретте ИКЗК 220-250 және ИКЗК 127-250 типті шамдардың 

спектрі бойынша сәулелену ағынының таралу қисығы келтірілген. 

 

 
 

7.13 сурет – Шамдар спектрі бойынша сәулелену ағынының таралуы 

ИКЗК 220-250 жәнеИКЗК 127-250 

 

Шамдардың түрін белгілеу кезінде әріптер мыналарды көрсетеді: ИКЗ-

инфрақызыл айна, ИКЗК 220-250-боялған бар инфрақызыл айна; әріптерден 

кейінгі сандар желінің кернеуімен сәулелену көзінің қуатын көрсетеді. Шам -

параболоид – шамның бетінің бір бөлігі ішінен берілген бағытта сәуле 

ағынының концентрациясы үшін жұқа шағылысатын күміс қабатымен 

жабылған. 

Шамдардың қызмет ету мерзіміне әсер ететін шыны ыдыстардың өте 

маңызды параметрі-олардың ыстыққа төзімділігі, яғни температураның 

кенеттен өзгеруіне төтеп беру мүмкіндігі. 

Шыны дәнекерлеу кезінде зарядтың құрамын өзгерту арқылы ыстыққа 

төзімділікті арттыру үшін оның жылу сыйымдылығын және сызықтық 

кеңеюдің температуралық коэффициентін азайту, сонымен қатар жылу 

өткізгіштігін арттыру қажет. 

Шамның пішініне байланысты шамдар сәулелену ағынының әртүрлі 

таралуына ие: ось бойынша шоғырланған (параболалық) немесе шамамен 45° 

қатты (шамның сфералық түрінде). Сфералық пішінді лампаларды 

ауылшаруашылық өндірісінде қолданудың артықшылығы - бұл шамдар 

қыздыру аймағында радиацияның біркелкі таралуын қамтамасыз етеді [10]. 

Шамдардың қызмет ету мерзіміне әсер ететін шыны ыдыстардың өте 

маңызды параметрі-олардың ыстыққа төзімділігі, яғни температураның 

кенеттен өзгеруіне төтеп беру мүмкіндігі. Шыны дәнекерлеу кезінде зарядтың 
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құрамын өзгерту арқылы ыстыққа төзімділікті арттыру үшін оның жылу 

сыйымдылығын және сызықтық кеңеюдің температуралық коэффициентін 

азайту, сонымен қатар жылу өткізгіштігін арттыру қажет. 

Шамның ішіне вольфрам сымының қыздыру денесі бекітілген. 

Вакуумдағы ыстық Дене материалы буланып, шамның ішкі бетіне түсіп, қара 

жабын түзеді. Бұл әйнектің қарқынды сіңуі нәтижесінде жарық ағынының 

төмендеуіне әкеледі. Шамның қызмет ету мерзімін арттыру және қыздыру 

денесінің булану жылдамдығын азайту үшін шам инертті газдардың (аргон 

мен азот) қоспасымен толтырылады. Газдың болуы жылу өткізгіштік пен 

конвекция арқылы жылу шығынын тудырады. Газ лампаларында шам жіптен 

сәуле шығарумен ғана емес, сонымен қатар толтырғыш газдан конвекция мен 

жылу өткізгіштікпен де қызады. Сонымен, 500 Вт Шамдағы газды жылытуға 

берілген энергияның 9% жұмсалады. Жаппай қыздыру денесі бар қуатты 

шамдарда газ арқылы жылу жоғалтудың жоғарылауы жіптің шашырауының 

күрт төмендеуімен толығымен өтеледі, сондықтан олар әрдайым газ 

белдеулерінде болады. Вакуумдық шамдардан айырмашылығы, инертті 

газдары бар колбалардың жеке бөлімдерінің температурасы олардың жұмыс 

жағдайына байланысты. Сәулелену ағыны дене қызуының температурасына 

байланысты. Температураның жоғарылауы вольфрамның булануын тездетеді 

және сәулелену ағынындағы көрінетін жарықтың үлесін арттырады. Бұл 

тұтынылатын электр энергиясының 70%-на дейін ИҚ радиациясына 

айналдыруға мүмкіндік береді. Жіп температурасының төмендеуі ИҚ 

лампаларының қызмет ету мерзімін 1000-нан 5000 сағатқа дейін арттыруға 

мүмкіндік берді, максималды сәулеленудің толқын ұзындығы 1,05 мкм 

құрайды, энергияның негізгі бөлігі спектр аймағында 0,8-ден 2 мкм-ге дейін 

өндіріледі. Қыздыру бетіне дейінгі қашықтық 50-400 мм болған кезде ИКЗ 

типті шамнан сәулелену 2-ден 0,2 Вт/см
2
-ге дейін өзгереді. 

Құбырлы ИҚ сауле. Дизайн бойынша ИҚ сәулеленуінің құбырлы көздері 

екі топқа бөлінеді-металл резистивті қорытпалардан және вольфрамнан 

жасалған қыздыру денелерімен. Біріншісі-диаметрі 10-20 мм кәдімгі немесе 

отқа төзімді әйнектен жасалған түтік; түтіктің ішінде орталық ось бойымен 

спираль түрінде қыздыру денесі орналасқан, оның ұштарына кернеу беріледі. 

Мұндай сауле көзі аз кездеседі. Олар, әдетте, бөлмелерді жылыту үшін 

қолданылады [11]. 

Вольфрам қыздыру денелері бар сауле көзі құрылымы бойынша 

құбырлы қыздыру шамдарына ұқсас. Вольфрам спиралы түріндегі қыздыру 

денесі түтіктің осі бойымен орналасқан және шыны шыбыққа дәнекерленген 

Молибден ұстағыштарына бекітілген. Түтікшелі эмиттер вакуумдағы күміс 

немесе алюминийдің булануынан пайда болатын сыртқы немесе ішкі 

шағылыстырғышпен жасалуы мүмкін. 7.14-суретте осындай ИҚ сауле көзі 

дизайны көрсетілген. 

Түтікшелі сауле көзі сәулеленуінің спектрлік таралуы лампаларға 

жақын; қыздыру температурасы 2100-2450 К құрайды. 
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1-негіз; 2-штенгель; 3-өзекті қолдайтын серіппе; 4-Молибден ұстағыштары; 5-шыны 

өзек; 6-электродтар; 7-вольфрам қыздыру денесі;  

8-шыны түтік 

 

7.14 сурет - Қарапайым түтік көзі инфрақызыл сәуле жобалау 

 

Төмен қуатты (100 Вт) құбырлы сауле көзі ауыл шаруашылығында жас 

жануарлар мен құстарды жылыту үшін кеңінен қолданыла алады. Сонымен, 

Францияда олар жас құстарды жасушалық өсіру кезінде жылыту үшін 

қолданылады. Сәуле көзі тікелей тордың төбесіне, 45 см биіктікте орнатылады 

және 40 тауықты біркелкі жылытуды қамтамасыз етеді. Түтікшелі шамдарды 

жас ауылшаруашылық жануарлары мен құстарға арналған сәулелендіру-

жарықтандыру қондырғыларын құруда сәтті қолдануға болады, әсіресе 

ультрафиолет шамдары мен эритемалық жарық шамдары да құбырлы 

дизайнға ие. 

Кварц ИҚ шығарғыштары. Кварц ИҚ сауле көзі жоғарыда 

сипатталғанға ұқсас, тек кварц шыны түтігі колба ретінде қолданылады. Біз 

мұнда вольфрам денелері бар кварц ИҚ эмитенттерін қарастырумен 

шектелеміз. КИ(КГ) типті шамның кварцты құбырлы эмитентінің құрылғысы 

7.15-суретте көрсетілген. 

 

 
 

7.15 сурет - КИ 220-1000 типті инфрақызыл қыздыру шамының 

құрылғысы 

 

1 диаметрі 10 мм цилиндрлік шам спектрдің ИҚ аймағында максималды 

өткізгіштігі бар кварц әйнегінен жасалған. Колбаға 1-2 мг йод салынып, оны 

аргонмен толтырады. Моноспираль түрінде жасалған 2 қыздыру денесі 

вольфрам тіректерінде түтіктің осі бойымен орнатылады 3. Шамға енгізу 

кварц аяқтарына дәнекерленген Молибден электродтары арқылы жүзеге 

асырылады 4. Дене қызуының спиралінің ұштары 5 кірмелердің ішкі бөлігіне 

бұрылады. 6 цилиндрлік жертөлелер сыртқы Молибден сымдары 

дәнекерленген тігісі бар никель таспасынан жасалған 7. Кварцты 
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сәулелендіргіштер цокольдерінің температурасы 573 К аспауы тиіс, осыған 

байланысты сәулелендіргіш қондырғыларда жұмыс істеу кезінде 

сәулелендіргіштерді салқындату міндетті. Эллиптикалық цилиндр түріндегі 

айна шағылыстырғышпен бірге кварц шамдары өте жоғары сәуле шығарады. 

Егер айна шамдары 2-3 Вт/см
2
 дейін сәулеленуді қамтамасыз етсе, онда 

шағылыстырғышы бар кварц шамынан 100 Вт/см
2
 дейін сәулелену алынуы 

мүмкін.Вольфрам денелері бар кварц эмитенттерін Осрам, Филипс, Дженерал 

электрик және т. б. компаниялар шығарады. Эмитенттердің қуаты 100-7500 

Ватт, кернеуі 110— 960 В құрайды, көбінесе 500 / 1000 және 110 / 130 В 

кернеуге 220 / 250 Вт сәуле көзі шығарылады. 

КИ-220-1000 типті шамның сәулелену энергиясын спектр бойынша бөлу 

7.15-суретте көрсетілген. Кварц шамдары шығаратын сәулеленудің спектрлік 

құрамы оның қыздырылған түтіктің сәулеленуінен туындаған толқын 

ұзындығы аймағында 2,5 мкм-ден асатын екінші максимумға ие болуымен 

сипатталады. Колбаға йод қосу вольфрамның тозаңдануын азайтуға және сол 

арқылы шамның қызмет ету мерзімін арттыруға мүмкіндік береді. 

Инфрақызыл кварц шамдарында кернеудің номиналдыдан асып кетуі қызмет 

ету мерзімінің күрт қысқаруына әкелмейді, сондықтан берілген кернеуді 

өзгерту арқылы сәуле ағынын біртіндеп реттеуге болады. 

 

 
 

7.16 сурет - ШамдағыәртүрлікернеукезіндеКИ 220-1000 

типтішамныңсәулеленуэнергиясыныңспектрібойыншатаралуы 

 

Йод циклі бар жеміс кварц шамдары келесі артықшылықтарға ие: 

- жоғары және жоғары сәулелену тығыздығы; 

- қызмет ету мерзімі ішінде радиациялық ағынның тұрақтылығы. 

Қызмет ету мерзімінің соңындағы сәулелену ағынының мәні бастапқы 

мәннің 98% құрайды; 

- шағын өлшемдер; 

- төтеп қабілеті ұзақ уақыт және үлкен жүктеме; 

- берілген кернеуді өзгерту арқылы сәуле ағынын кең диапазонда 

біртіндеп реттеу мүмкіндігі. 

 

Бұл шамдардың негізгі кемшіліктері: 

- 623 К жоғары енгізу температурасы кезінде кварц жылу кеңею 

әсерінен бұзылады; 
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- шамдар тек көл жағдайында жұмыс істей алады, әйтпесе жылу дененің 

салмағымен деформациялануы мүмкін және түтіктің төменгі бөлігіндегі йод 

концентрациясы нәтижесінде йод циклі бұзылады. 

Йод циклі бар инфрақызыл шамдар әртүрлі ауылшаруашылық 

нысандарының бояу-лак жабындарын кептіру үшін; ауылшаруашылық 

жануарларын жылыту үшін (бұзау, торай және т.б.) қолданылады. 

Инфрақызыл шамдары бар сәулелендіргіштер. Инфрақызыл шамдарды 

механикалық зақымданудан және су тамшыларынан қорғау үшін, сондай-ақ 

кеңістіктегі сәулелену ағынын қайта бөлу үшін арнайы арматура 

қолданылады. Сәуле көзі арматурамен бірге сәулелендіргіш деп аталады [10]. 

Әр түрлі ИК шамдары бар сәулелендіргіштер мал шаруашылығында жас 

ауылшаруашылық жануарларымен құстарды жергілікті жылыту үшін кеңінен 

қолданылады. 
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