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(73) ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧ-
НИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ  
(57) 1. Світловипромінюючий пристрій, який скла-
дається із ввідного пристрою з джерелами світла, 
дзеркального каналу світловоду та захисного скла, 
який відрізняється тим, що ввідний пристрій ви-
конаний у вигляді окремих дзеркальних еліпсоїд-
них відбивачів з джерелами світла у першому фо-
кусі кожного із них та зістикованих із ними гнучких 
волоконних світловодів, вхідні торці яких знахо-
дяться у другому фокусі дзеркальних еліпсоїдних 

відбивачів, а вихідні кінці гнучких волоконних світ-
ловодів пропущені у дзеркальний канал світловоду 
під кутом, меншим критичного, причому на виході 
дзеркального каналу світловоду розміщена плоска 
дзеркальна пластина, з можливістю повороту 
останньої у вертикальній площині. 
2. Світловипромінюючий пристрій за п.1, який від-
різняється тим, що вихідні кінці гнучких волокон-
них світловодів розміщені по гвинтовій лінії внут-
рішньої поверхні дзеркального каналу світловоду з 
кроком, рівним трьом діаметрам кожного із гнучких 
волоконних світловодів. 
3. Світловипромінюючий пристрій за п.1, який від-
різняється тим, що як джерела світла застосовані 
теплові джерела світла і напівпровідникові світло-
випромінюючі діоди. 

 
 

 
 

Корисна модель відноситься до світлотехніки і 
може бути використана для зовнішнього освітлен-
ня на механізованому транспорті в нічний час та в 
умовах поганої видимості. 

Відомі пристрої для зовнішнього освітлення-
фари-мають ряд значних недоліків [патент США 
№4979086, МКИ

5
 F21V7/00; №5040103, F21V5/02, 

1991; а.с. СРСР №985556, 1982, БИ №48; «Фото-
метрический анализ зеркальных полых светово-
дов», М. Анерс, Д. Картер. Светотехника №5, Эне-
ргоатомиздат, М. 1999; Motor News, Автокаталог 
№2 - 2005, Motor Press, Киев]. 

Для їзди на трасі і в населеному пункті вико-
ристовуються багатолампові фари, в яких потуж-
ність джерел світла, їх світловий потік і кольоро-
вість використовуються нераціонально. 

Освітлювальний пристрій [патент США 
№5008781, кл. В6001/00, 1991] має багатокомпо-
нентну конструкцію складеного відбивача з різноп-
рофільними частинами, що значно ускладнює екс-
плуатацію. 

Найближчою до заявленої корисної моделі є 
комбінована фара [патент України №70070А, кл. 
F21S8/00, опубл. 15.09.2004, Бюл. №9], яка міс-
тить ввідний пристрій з джерелами світла, захисне 
скло і дзеркальний канал світловода. 

В основу корисної моделі поставлено задачу 
регулювання величини і напряму світлового потоку 
світло випромінюючого пристрою шляхом вико-
нання світло випромінюючого пристрою, який 
складається із ввідного пристрою з джерелами 
світла, захисного скла і дзеркального каналу світ-
ловода, причому ввідний пристрій виконаний у 
вигляді окремих дзеркальних еліпсоїдних відбива-
чів з джерелами світла у першому фокусі кожного 
із них, та зістикованих із ними гнучких волоконних 
світловодів, вхідні торці яких знаходяться у друго-
му фокусі дзеркальних еліпсоїдних відбивачі, а 
вихідні кінці пропущені в дзеркальний канал світ-
ловода під кутом, меншим критичного, і на виході 
дзеркального каналу світловода аксіальне розмі-
щена плоска дзеркальна пластина з можливістю 
повороту у вертикальній площині, а вихідні кінці 
гнучких волоконних світловодів розміщені по гвин-
товій лінії внутрішньої поверхні дзеркального ка-
налу світловода з кроком, рівним трьом діаметрам 
кожного із гнучких волоконних світловодів, причо-
му в якості джерел світла застосовані теплові 
джерела світла і напівпровідникові світловипромі-
нюючі діоди. 

На Фіг.1 зображено схему будови світло ви-
промінюючого пристрою; на Фіг.2 - перетин А-А на 
Фіг.1. 
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Світловипромінюючий пристрій складається із 
ввідного пристрою 1, який в свою чергу складаєть-
ся із дзеркальних еліпсоїдних відбивачів 2, з дже-
релами світла 3, гнучких волоконних світловодів 4, 
кінці яких пропущені в дзеркальний канал світло-
вода 5 під кутом «α». На виході дзеркального ка-
налу світловода 5 розміщена плоска дзеркальна 
пластина 6. Захисне скло 7 захищає дзеркальний 
канал світловода 5 від проникнення в останній 
деструктивних факторів зовнішнього середовища. 
Вихідні кінці гнучких волоконних світловодів 4, ді-
аметр яких «d», розміщені по гвинтовій лінії на 
внутрішній поверхні дзеркального каналу світло-
вода 5, з кроком, рівним 3d. 

Кут нахилу «α» гнучких волоконних світловодів 
4 до осі дзеркального каналу світловода 5 менший 
критичного, що дозволяє створити в останньому 
ефект повного внутрішнього відбивання, і поши-
рення випромінювання вздовж всього дзеркально-
го каналу світловода 5 без втрат. Плоска дзерка-
льна пластина 6 виконана з можливістю повороту 
на кут «α1» у вертикальній площині приводом ві-
домої конструкції. В якості джерел світла 3, які 
знаходяться у першому фокусі F1, можуть бути 
використані малогабаритні кварцогалогенні лампи 
типу АКТ, КГМН, або світловипромінюючі діоди 
типу У-270ДФС. Вхідні торці гнучких волоконних 
світловодів 4 розміщені у другому фокусі F2 дзер-
кальних еліптичних відбивачів 2, де і створюється 
найбільша концентрація випромінювання. 

Світловипромінюючий пристрій працює таким 
чином. 

Випромінювання від джерел світла 3, які зна-
ходяться у фокусах F1, попадає на вхідні торці 

гнучких волоконних світловодів 4, що знаходяться 
у другому фокусі F2. Поширюючись по гнучких 
волоконних світловодах 4, випромінювання попа-
дає в дзеркальний канал світловода 5 під кутом 
«α», меншим критичного, чим гарантується пода-
льше поширення випромінювання по останньому, 
практично без втрат. Наявність плоскої дзеркаль-
ної пластини 6 дозволяє повертати випромінюван-
ня світлового пучка, що виходить із дзеркального 
каналу світловода 5, синхронно з поворотом тран-
спортного засобу. Це збільшує безпеку руху. Ная-
вність значної кількості ввідних пристроїв дозволяє 
задіяти в них значну кількість малопотужних дже-
рел світла, що, в свою чергу, дозволяє плавно 
регулювати рівень освітленості на трасі - відповід-
но до навколишніх умов. За рахунок додавання 
окремих монохроматичних випромінювань від сві-
тловипромінюючих діодів змінюється структура 
випромінювання (наприклад, при тумані - додатко-
во вмикаються світлодіоди жовтого світла У-
270ДФС; при поворотах - світлодіоди червоного 
світла У-332ДФ4 та жовтого У-270ДФС, створюючи 
оранжевий колір, і т.д.). Наявність гнучких воло-
конних світловодів дозволяє розташовувати ввідні 
пристрої у будь-якому зручному місці транспортно-
го засобу, що дає змогу значно покращити архітек-
туру останнього. 

Запропонований світловипромінюючий при-
стрій дає змогу здійснення безступеневого регу-
лювання рівня освітленості та колірності траси, 
забезпечити належну освітленість при маневру-
ванні. 
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