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(73) ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧ-
НИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ  
(57) 1. Освітлювальний пристрій, який складається 
із пустотілого еластичного каналу світловоду, вві-
дного і торцевого пристроїв та пристрою підтримки 
форми, який відрізняється тим, що пустотілий 
еластичний канал світловоду утворений стикова-
ними між собою окремими дзеркальними і світло-
розсіюючими еластичними стрічками, розташова-
ними паралельно поздовжній осі каналу, з 
можливістю аксіальної стабілізації окремих дзер-
кальних і світлорозсіюючих еластичних стрічок та 
результуючої форми поверхні каналу в цілому ав-

тономними пружинними пристроями, взаємодію-
чими із окремими дзеркальними і світлорозсіюю-
чими еластичними стрічками. 
2. Освітлювальний пристрій за п.1, який відрізня-
ється тим, що ширина окремих дзеркальних елас-
тичних стрічок виконана такою, що кожна наступна 
дзеркальна еластична стрічка заходить на попе-
редню, перекриваючи 50% ширини останньої. 
3. Освітлювальний пристрій за п.1, який відрізня-
ється тим, що у внутрішній порожнині пустотілого 
еластичного каналу світловоду, перпендикулярно 
поздовжній осі останнього, розміщений жорсткий 
дзеркальний обруч, з можливістю зміни периметра 
останнього. 
4. Освітлювальний пристрій за п.1, який відрізня-
ється тим, що ззовні пустотілого еластичного ка-
налу світловоду співвісно розміщений світлопро-
зорий еластичний чохол. 

 
 

 
 

Корисна модель відноситься до галузі світло-
техніки і може бути використана для внутрішнього 
освітлення приміщень. 

Відомі пристрої із пустотілими світловодами 
для внутрішнього освітлення [Авт/свід. СРСР 
№457393, кл. G02B5/14, 1972; Авт/свід. СРСР 
№985556, 1982, БИ №48; патент Великобританії 
№1228561; «Фотометрический анализ зеркальных 
полых световодов». М. Анерс, Д. Картер. Светоте-
хника №5, Энергоатомиздат. М, 1999] мають ряд 
суттєвих недоліків. 

Ці пристрої мають невисокий коефіцієнт кори-
сної дії, нестійкість форми оптичного каналу по 
всій довжині. 

Найближчим до заявленої корисної моделі є 
освітлювальний пристрій, який складається із пус-
тотілого еластичного каналу світловода, ввідного і 
торцевого пристроїв та пристрою підтримання фо-
рми [А.с. СРСР №720249, кл. F21V3/00, опубл. 
05.03.1990, БИ №9]. 

Недоліком цього пристрою є невисока стабі-
льність форми каналу світловода, складність 
отримання заданого світлорозподілу вздовж кана-
лу світловода. 

В основу корисної моделі покладено задачу 
отримання постійної в часі форми пустотілого ела-
стичного каналу світловода, спрощення отримання 
заданого світлорозподілу вздовж каналу світлово-
да, спрощення проведення ремонтних робіт. 

Ця мета досягається тим, що освітлювальний 
пристрій, який складається із пустотілого еластич-
ного каналу світловода, ввідного і торцевого при-
строїв та пристрою підтримки форми, причому 
пустотілий еластичний канал світловода утворе-
ний стикованими між собою окремими дзеркаль-
ними і світлорозсіюючими еластичними стрічками, 
розташованими паралельно поздовжній осі кана-
лу, з можливістю аксіальної стабілізації окремих 
дзеркальних і світлорозсіюючих еластичних стрі-
чок та результуючої форми поверхні каналу світ-
ловода в цілому автономними пружинними при-
строями, взаємодіючими із окремими 
дзеркальними і світлорозсіюючими еластичними 
стрічками, а ширина окремих дзеркальних і світло-
розсіюючих еластичних стрічок виконана такою, 
що кожна наступна еластична стрічка заходить на 
попередню, перекриваючи 50% її ширини, причому 
у внутрішній порожнині пустотілого еластичного 
каналу світловода перпендикулярно поздовжній 
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осі останнього розміщений жорсткий дзеркальний 
обруч, з можливістю зміни периметра останнього, 
а ззовні пустотілого еластичного каналу світлово-
да співвісно розміщений світлопрозорий еластич-
ний чохол. 

На Фіг.1 зображена конструкція освітлюваль-
ного пристрою; на Фіг.2 - перетин А-А Фіг.1; на 
Фіг.3 - конструкція освітлювального пристрою із 
жорстким обручем; на Фіг.4 - перетин Б-Б Фіг.3. 

Освітлювальний пристрій складається із ввід-
ного пристрою 1, дзеркальних 2 і світлорозсіюючих 
3 еластичних стрічок, торцевого пристрою 4, авто-
номних пружинних пристроїв 5, жорсткого дзерка-
льного обруча 6, світлопрозорого еластичного чо-
хла 7. Результуюча форма поверхні пустотілого 
еластичного каналу світловода утворена стикова-
ними між собою боковими поверхнями дзеркаль-
них 2 і світлорозсіюючих 3 еластичних стрічок, 
причому дзеркальні еластичні стрічки 2 заходять 
кожна наступна на попередню на 50% її ширини. 
Кожна із стрічок 2 і 3 підтримують в часі постій-
ність форми за рахунок автономних пружинних 
пристроїв 5, кожен із яких прикріплений одним 
кінцем до стрічок 2 і 3, а другим - до торцевого 
пристрою 4. До ввідного пристрою 1 стрічки 2 і 3 
прикріплені нерухомо. Перпендикулярно поздовж-
ній осі каналу світловода встановлено жорсткий 
дзеркальний обруч 6, з можливістю зміни, в бік 
збільшення, периметру останнього. Ззовні пустоті-
лого еластичного каналу світловода встановлено 
світлопрозорий еластичний чохол 7 - для захисту 
від попадання пилу, різного типу забруднень на 
внутрішню світлоактивну поверхню пустотілого 
еластичного каналу світловода. Ввідний пристрій 1 
і торцевий пристрій 4 закріплюються нерухомо на 
будівельних конструкціях (стінах, фермах, консо-
лях) освітлюваного приміщення. 

Освітлювальний пристрій працює таким чи-
ном. 

Світловий потік від ввідного пристрою 1 попа-
дає в пустотілий еластичний канал світловода, 
утворений дзеркальними 2 і світлорозсіюючими 3 
еластичними стрічками і поширюється вздовж 
останнього до торцевого пристрою 4, відбиваю-
чись ним. В результаті відбивань від внутрішньої 
світлоактивноЇ поверхні пустотілого еластичного 
каналу світловода через світлорозсіюючі стрічки 3 
світловий потік виходить в освітлюване приміщен-
ня. Для зменшення втрат на багатократні відби-
вання світлового потоку і вирівнювання світлороз-
поділу вздовж всього пустотілого каналу 
світловода посередині довжини останнього розмі-
щений жорсткий дзеркальний обруч 6, який за ра-
хунок збільшення свого периметру збільшує діа-
метр внутрішньої порожнини каналу світловода і 
тим самим зменшує втрати на багатократні відби-
вання. При цьому не виникає світлового зазору 
між окремими стрічками 2, тому що передбачено 
запас по периметру світловода - за рахунок заходу 
одних стрічок на інші. Поверхня еластичних дзер-
кальних 2 і світлорозсіюючих 3 стрічок за рахунок 
постійного натягу автономними пружинними при-
строями 5 завжди рівна і втрати світлового потоку 
мінімальні. Еластичний світлопрозорий чохол 7 
пропонується застосовувати лише в запилених 
приміщеннях. В приміщеннях чистих (класи, ауди-
торії, медичні заклади) потреба в чохлі 7 відсутня. 

Запропонований освітлювальний пристрій до-
зволяє зменшити затрати на обслуговування (за-
міна ламп, окремих стрічок, чистка останніх), ре-
монт, забезпечувати стабільність в часі світлових 
характеристик - без збільшення енерговитрат. 
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