


ოთარ ოთინაშვილი 
საბა ფცქიალაძე 
ვახო კედელაძე  
ქეთევან მთვარელიძე 
მარიამ დონგუზაშვილი 
ანა კორინთელი 
ნიკოლოზ ანასტასოვი 



  
სამუშაო ჯგუფმა შეისწავლა  და გამოიკვლია 

დღესდღეობით არსებული ნათურები. 

მათი დადებითი და უარყოფითი მხარეები. 

გამოითვალეს ნათურების ეკონომიური დანახარჯი და 
გამოყოფილი სითბოს რაოდენობა. 

 შეადარეს უკვე გამოკვლეული მონაცემები და 
დაადგინეს უპირატესობები. 

მიაწოდეს ინფორმაცია ხალხს გამოკვლევეების 
შედეგების შესახებ. 

 



   გამოვიკვლიოთ სამი ტიპის ნათურა: 
ვარვარის, ეკო და დიოდური. დავადგინოთ 
მათი დადებითი და უარყოფითი მხარეები. 

 დავიანგარიშოთ სამივე ტიპის ნათურის: 
სითბოს გამოყოფა ენერგოდანახარჯი, 
უსაფრთხოება. 

 მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე 
ინფორმაციული ბუკლეტის და 
ვიდეორგოლის შექმნა. 

 დამუშავებული ინფორმაციის 
მოსახლეობაში გავრცელება. 



კითხვარი 

 

 რა სახის ნათურებს იყენებთ 
ყოველდღიურ ცხოვრებაში/რატომ? 

 იცით თუ არა მათი 
დადებითი/უარყოფითი მხარეები. 

 ანიჭებთ თუ არა უპირატესობას 
ეკო ნათურებს ვარვარა 
ნათურებთან შედარებით/რატომ? 

 გსმენიათ თ არა დიოდური 
ნათურების შესახებ? 

 რას ფიქრობთ დიოდური 
ნათრების მაშტაბურად 
ცხოვრებაში გამოყენებაზე? 

 

 

73% 

 

25% 

2% 
 

შედეგები 

1 2 3



პირველი ნათურა 19 
საუკუნეში გამოიგონეს, მას 
ვარვარის ნათურა ეწოდება. 
ის შედგება : მინის 
ამპულისაგან, რომელშიც 
მოთავსებულია ვოლფრამის 
სპირალი, რაზეც გადის 
ელექტროდენი, ხოლო 
როდესაც ვოლფრამის 
ატომების ელექტრონები 
აქტიურდებიან სინათლეს 
გამოყოფენ. 

დადებითი მხარეები 

• მისი შეძენა არ არის 
დაკავშირებული რაიმე 
სირთულესთან 

• არის იაფი 
• ასეთი ტიპის ნათურები 

ადვილია 
დასამონტაჟებლად. 

უარყოფითი მხარეები 

• იგი 9–ჯერ მეტ ანუ 90%_ს 
ხარჯავს სითბოს 
გამოყოფაზე, ხოლო დანარჩენ 
10%_ს სინათლეზე . 

• არის ძალიან არაეკონომიური. 
• იწვება მალევა და საჭიროებს 

გამოცვლას 



ვარვარის ნათურის შემდგომ 
გამოიგონეს 
ფლუორესცენციული ნათურა, 
რომლის შიგნითაც თვალით 
უხილავი ელექტროენერგია 
წარმოიქმნება და მთლიანად 
სინათლედ გადაიქცევა. ის 
შედგება : მილის ფორმის 
მინისაგან, რომელიც შიგნიდან 
ფოსფორის შრითაა დაფარული, 
მასში ნეონისა და 
ვერცხლისწყლის აირბია. 

დადებითი მხარეები 

• ასხივებს მეტ სინათლეს 
ვიდრე სითბოს. 

• არის შედარებით 
ეკონომიური. 

• არის საკმაოდ გამძლე. 

უარყოფითი მხარეები 

• მის შემცველობაში არის 
სიცოცხლისათვის საშიში 
ნივთიერება 
ვერცხლისწყალი. 

• აქვს ულტრაიისფერი და 
რენტგენული  
გამოსხივება რაც ასევე 
ზიანს აყენებს ჩვენს 
ორგანიზმს. 



დადებითი მხარეები 

• გარანტირებული მაღალი ხარისხი 
• არ იწვევს ულტრაიისფერ, 

ინფრაწითელი, თერმული და 
რადიაციულ დაბინძურებას 

• ეკოლოგიურად სუფთა. 
• მუშაობის ხანგრძლიობა: მინიმუმ 10 

წელი. 
• და მთავარი იგი სრულიად 

უსაფრთხოა ჯანმრთელობისათვის 

უარყოფითი მხარეები 

• იგი არის ძვირი ვიდრე სხვა 
ტიპის ნათურები (მხოლოდ 
რამოდენიმე ლარით). 





ცდის პროცესი 



 

ვარვარა 
 

ეკო 
 

დიოდური 
 

საწყისი 
ტემპერატურა 
 

 

18 
 

 

18 
 

 

18 
 

საბოლოო 
ტემპერატურა 
 

 

40 
 

28 
 

 20 

დრო  (წთ) 
 

 

30 
 

 

30 
 

 

30 

გამოყოფილი 
სითბო  (ჯ) 

 

     85.14 
 

38.7 
 

7.5 
 


