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Нова ідеологія побудови і функціонування електричних мереж та системи 
електроспоживання потребує значних інвестицій і повинна реалізовуватися 
послідовно за декількома паралельними і  скоординованими напрямками, які 
включають: 

 розвиток нових альтернативних і традиційних технологій генерації і 
акумулювання енергії; 

 удосконалювання структури і методів управління діючими електричними 
мережами з урахуванням широкої інтеграції в них джерел розосередженої генерації; 

 створення і впровадження нових комунікаційних технологій для  обміну 
інформацією між виробниками електроенергії, розподільчими компаніями і 
споживачами;    

 розробку принципово нових технічних і програмних засобів захисту і 
автоматизації електричних мереж;  

 удосконалення регуляторної і тарифної політики в напрямку реалізації 
операцій купівлі - продажу енергії і інших видів сервісу в реальному часі; 

 реформування енергоринку з метою його подальшої лібералізації. 
Реалізація зазначених етапів трансформації енергетичного сектору вимагає 

постановки і рішення великої групи технічних, економічних, організаційних 
проблем, більшість з яких раніше у світовій практиці майже не розглядалися. 

В найближчому майбутньому тисячі або мільйони користувачів стануть 
власниками своїх особистих генераторів, при цьому одночасно стаючи виробниками 
та споживачами електроенергії. При цьому недостатня пропускна спроможність 
місцевих систем електропередач спричиняє потребу великих витрат на модернізацію 
ліній передачі та трансформаторів і вказує на потенційну цінність малих, 
розосереджених генераторів. Виробляючи деяку кількість енергії в межах місцевої 
мережі, малі генератори можуть знизити навантаження на обладнання систем 
електропередачі. Всі ці генератори будуть поєднані між собою завдяки повністю 
інтерактивній розумній електричній мережі. Ця революція буде потребувати 
ретельного контролю та комунікаційних технологій для забезпечення досконалої 
експлуатації електричних мереж, заснування нових моделей для енергетичного 
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розподілу, а також розвитку удосконалених технологій енергетичного 
акумулювання, пристроїв силової електроніки і т.і. 

Тому кінцевим результатом повинно бути створення інтерактивної 
електричної мережі, призначеної для надання комплексу різнопланових 
енергетичних послуг. Джерела розподіленої генерації, інтегровані в мережу 
централізованого електропостачання, зможуть працювати ізольовано або паралельно 
з енергосистемою. Режим їх роботи повинен визначатися оперативними вимогами 
енергоринку. Така гнучка архітектура мереж енергосистеми дасть можливість 
споживачам з власними джерелами генерації і акумулювання енергії та 
оптимізованими режимами  управління електоспоживання бути активними 
учасниками  процесу енергозабезпечення. 

Інтелектуалізація мереж надасть можливість реалізувати функції 
автоматичного виявлення ушкоджень, їх прогнозування та локалізації. Це дозволить 
у майбутньому зробити мережі самокерованими і самовідновлюваними. 
Економічність їхнього керування буде досягатися за рахунок можливості 
комплексного впливу на параметри режиму. Наприклад, регулювання напруги крім 
використання традиційних засобів може бути реалізоване шляхом зміни генерації 
активної або реактивної потужності, впливом на засоби акумулювання енергії, 
управління графіком електроспоживання.  

Створення «інтелектуальних мереж», більш відомих під оригінальною 
назвою Smart Grid, повинно вирішити всі ці проблеми. 

Що таке Smart Grid? 
Smart Grid це термін, що характеризує системи передачі,  розподілу та 

споживання електроенергії з інтегрованими  сучасними цифровими та 
інформаційними технологіями для  підвищення якості електрозабезпечення та 
оптимізації електроспоживання у режимі реального часу. Визначення суті 
інтелектуальних мереж можна зрозуміти  з  мети створення інтелектуальних мереж 
та технологій, які вони реалізують. Мета створення Smart Grid загалом переслідує 
такі ключові завдання: 

 підвищення надійності електропостачання та безвідмовності роботи системи 
(слід сказати, що початок розвитку концепції Smart Grid в США поклав ряд великих 
системних аварій на території країни); 

 підвищення енергетичної ефективності; 
 збереження навколишнього середовища. 

Виходячи із зазначеної мети, а також маючи на увазі огляди і аналізи розвитку 
концепції Smart Grid у світі, можна виділити наступні ключові сегменти, на яких 
значною мірою позначиться розвиток технологій Smart Grid: 

 облік енергоресурсів; 
 автоматизація розподільних мереж; 
 управління та моніторинг стану електротехнічного обладнання; 
 автоматизація магістральних електричних мереж та вузлових підстанцій і 

регулювання перетоків; 
 електричні мережі й установки споживачів; 
 розвиток розподіленої генерації на основі нетрадиційних і поновлюваних 

джерел енергії. 
Інтелектуальна інфраструктура Smart Grid передбачає надання  послуг, 

формування ринку інтегрованих розподілених енергетичних ресурсів і програм 
управління. 
           Основними компонентами Smart Grid є: 

 інтелектуальна вимірювальна система; 
 автоматизований розподіл електричної енергії, контроль і управління 

електроспоживанням; 
 автоматизація підстанцій і розподільчих мереж; 
 управління активами підприємства. 
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ДЕРЖАВНИЙ ПЕРВИННИЙ ЕТАЛОН 
ОДИНИЦІ СВІТЛОВОГО ПОТОКУ 

 

Розглянуто результати розробки і дослідження державного первинного 
еталона одиниці світлового потоку для забезпечення єдності вимірювань 
фотометричних величин 

Ключові слова: люмен, трап-детектор, фільтр видності, сферичний фотометр 
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NATIONAL PRIMARY MEASUREMENT STANDARD 
OF THE UNIT OF LUMINOUS FLUX  

 

The results of development and research of the national primary measurement 
standard of the flux units - luminous are considered 

Key words: lumen, trap detector, visibility filter, spherical photometer 
 

Світловий потік є найбільш економічно важливою фотометричною 
величиною, яка, зважаючи на сучасні тенденції розвитку світлотехніки, пов'язана зі 
створенням енергетично ефективних джерел світла. Особливу роль у впровадженні 
енергозберігаючих освітлювальних технологій відіграє забезпечення єдності 
вимірювань світлового потоку. Роботи зі створення державного первинного еталона 
одиниці світлового потоку – люмена були виконані відповідно до Державної 
програми розвитку еталонної бази на 2011–2015 роки, затвердженої постановою 
Кабінету Міністрів України № 1165 від 22.12.2010. 

Еталон складається з двох установок. Установки для відтворення та 
передавання одиниці світлового потоку джерелам випромінювання малих розмірів 
та установки для відтворення та передавання одиниці світлового потоку джерелам 
випромінювання великих розмірів (рис. 1), яка забезпечує відтворення одиниці 
інтегрованого світлового потоку за допомогою джерела оптичного випромінювання 
на базі галогенної лампи з оптико-механічною системою формування спрямованого 
світлового потоку та еталонного первинного вимірювального перетворювача на базі 
трап-детектора з фільтром видності й системою автоматизованого механічного 
переміщення. Установка забезпечує передавання розміру одиниці світлового потоку 
робочим еталонам – світловимірювальним лампам (довжиною більше 125 мм) за 
допомогою сферичного еталонного фотометра з фільтром видності на базі 
інтегруючої сфери 2 м. 

Для відтворення одиниці світлового потоку за допомогою джерела оптичного 
випромінювання на базі галогенної лампи та оптико-механічної системи формується 
спрямований світловий потік, який надходить в еталонний первинний 
вимірювальний перетворювач на базі трап-детектора з фільтром видності й 
системою автоматизованого механічного переміщення. Системою вимірювання 
фотоструму вимірюється сигнал еталонного первинного перетворювача на базі трап-
детектора, при цьому визначаються значення світлового потоку в люменах. 
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Рис. 1. Функціональна схема установки для відтворення та передавання одиниці 
світлового потоку джерелам випромінювання великих розмірів 

 

Після вимірювання світловий потік спрямовується у сферичний еталонний 
фотометр з фільтром видності. Для спрямування потоку трап-детектор з фільтром 
видності відводиться за допомогою системою автоматизованого механічного 
переміщення. Вимірюється фотострум сферичного фотометра і визначтеся його 
ампер-люменова чутливість. Далі цим сферичним фотометром передається одиниця 
світлового потоку еталонним світловимірювальним лампам. 

За результатами досліджень еталона визначено метрологічні характеристики 
відтворювання одиниці світлового потоку. Результати порівняння з еталонами 
розвинених країн світу наведено в таблиці 1. З таблиці видно, що метрологiчнi 
характеристики створеного державного первинного еталона одиниці світлового 
потоку відповідають характеристикам національних еталонів інших країн і сучасним 
вимогам у галузі забезпечення єдності вимірювань світлових величин. 

 

Таблиця 1. Метрологічні характеристики еталонів світлового потоку 

№
№ 
п/п 

Країна 
Організація, де 

зберігається 
еталон 

Характеристики еталона (діапазон, 
похибки, невизначеність, %) 

1 Великобританія NPL, 
Великобританія 

Діапазон 100 – 2∙10
4
 лм 

Розширена невизначеність 0,5 

2 Німеччина РТВ, 
Німеччина 

Діапазон 100 – 10
4
 лм 

Розширена невизначеність 0,6 

3 США NIST, 
США 

Діапазон 0,1 – 10
4
 лм 

Розширена невизначеність 0,5 
4 Росія ВНИИОФИ, 

Російська 
Федерація 

Діапазон 500 – 1500 лм 
СКВ – 0,13∙10

-2 

НСП – 0,25∙10
-2

 

5 Україна ННЦ „Інститут 
метрології,  
Україна 

Діапазон 1 – 1500 лм 
СКВ – 0,13∙10

-2 

НСП – 0,25∙10
-2

 
Розширена невизначеність 0,4 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СВЕТОДИОДНОЙ 

ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В УКРАИНЕ 
 

Рассмотрены проблемы создания высокоэффективных светодиодных систем 

освещения. Уделено внимание вопросам повышения эффективности осветительных 

систем. Продемонстрированы методы и средства диагностики осветительных 

приборов. Приведены результаты выполнения заданий Государственной программы 

по светодиодному освещению. 
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государственная программа 
 

Victor Sorokin 
 

STATUS AND TRENDS OF LED LIGHTING TECHNOLOGY IN UKRAINE  
 

The problems of creation of high-performance LED lighting systems are discussed.  

Attention is paid to increasing the efficiency of lighting systems. Methods and diagnostic 

tools for characterization of LED lighting systems are demonstrated. The results of the 

implementation tasks of the State program on LED lighting are discussed.  

Keywords: LED, Lighting, luminous efficiency, diagnostic, State program on LED 

lighting 
 

В работе сделана попытка систематизировать не только основные результаты 

разработки и внедрения светодиодной осветительной техники, но и показать 

проблемы, которые еще не до конца решены, пути их решения и перспективы  

развития светодиодной отрасли на ближайшее десятилетие. 

Особое внимание уделяется вопросам энергетической эффективности 

осветительных устройств и качеству света, которое определяется комфортностью 

для зрения, индексом цветопередачи,  безопасностью для здоровья, влиянием на 

зрение, эргономическими характеристиками осветительного устройства в целом. От 

освещенности зависит здоровье, сопротивляемость стрессам, усталости, физическим 

и умственным нагрузкам. Наше зрение напрямую зависит от количества света в 

помещении. Поэтому следует очень четко соблюдать требования по нормам, ведь от 

этого зависит экологическая обстановка в нежилых зданиях и  физическое и 

психологическое здоровье работающих или пребывающих в них с другими целями 

людей. Особое внимание уделяется воздействию белого света различного 

спектрального состава на зрение и циркадные ритмы человека. 

Рассматриваются основные проблемы, от решения которых зависит качество 

источников света  и энергетическая эффективность световой среды. Показаны пути 

повышения эффективности светодиодов и возможности снижения цены светодиодов 

за счет совершенствования технологии создания гетероэпитаксиальных структур.  

Одним из путей создания эффективных светоизлучающих структур является 

созданное в Украине производство светодиодных модулей на основе СОВ-

технологии сборки излучающих кристаллов (технология поверхностного монтажа). 

Исходным материалом для этой технологии являются полупроводниковые 
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излучающие кристаллы (площадью около 1 мм2) с нанесенными контактами, 

созданные известными компаниями-производителями (длина волны изучения 

кристаллов лежит в диапазоне 460 нм, голубое свечение). Кристаллы с помощью 

специальных автоматов наносятся на теплопроводящую подложку на определенном 

расстоянии друг от друга, соединяются тонкими проводниками, заливаются тонким 

слоем люминофора и герметизируются. Полученный таким образом светодиодный 

модуль мощностью от 5Вт до 100 Вт может быть эффективно использован в 

различных светотехнических устройствах. Особое внимание уделено вопросам 

охлаждения светоизлучающего элемента в осветительном приборе. В современных 

светодиодных системах освещения в основном используются пассивные 

охлаждающие системы на основе легких сплавов (алюминий, силумин), 

теплопроводящей керамики или специальных теплопроводящих пластмасс. 

Использование тепловых труб, систем принудительного охлаждения (встраиваемых 

микровентиляторов), охлаждающих жидкостей или Пельтье-элементов приводит к 

резкому увеличению стоимости осветительной системы и увеличению 

энергопотребления. Если для осветительных систем больших размеров площадь 

охлаждающей поверхности радиатора не лимитируется, то в таких приборах, как 

светодиодные лампы (на замену ламп накаливания и компактных люминесцентных 

ламп) требования к размерам радиатора диктуются как дизайном самой лампы, так и 

размерами электронной платы управления, встраиваемой в радиатор. Это, в свою 

очередь, приводит к необходимости оптимизации площади охлаждающей 

поверхности радиатора и невозможности увеличения мощности лампы из-за 

ограниченных  размеров радиатора. 

Не менее важное значение имеют оптические системы светодиодных 

осветительных устройств, от функциональных возможностей которых зависит 

область применения конкретного устройства. 

Демонстрируются возможности современной метрологии осветительных 

систем, основанной на использовании не только современных измерительных 

приборов, но и на основе ряда уникальных методов исследований. 

Приводятся основные результаты выполнения Государственной целевой 

научно-технической программы, позволившие внести существенный вклад в 

реализацию приоритетных направлений государственной политики в области 

энергосбережения.  Решение важной для государства задачи внедрения комплексных 

систем освещения на значимых социальных объектах  уже в 2014 году позволило 

оснастить современными светодиодными системами освещения  участки 

автомобильных дорог Киев-Одесса, Киев-Харьков (Киев-Борисполь с развязками), 

аудитории трех высших учебных заведений (Киевский национальный университет 

имени Тараса Шевченко, Национальный технический университет «Киевский 

политехнический институт», Харьковская национальная академия городского 

хозяйства), здание Национальной детской специализированной больницы 

«ОХМАДЕТ», учебные помещения гимназии №5 г. Чугуева и другие  объекты. 

Показано, что результаты выполнения Программы являются ярким примером 

тесного сотрудничества ученых и специалистов Национальной академии наук 

Украины, высших  учебных заведений,  представителей производственной сферы,    

с целью эффективного внедрения разработок в производство, организации этого 

производства на украинских предприятиях и инсталляции высокоэффективного 

осветительного оборудования на объектах бюджетной и промышленной сферы,  

транспорте, автомобильных дорогах, в жилищно-коммунальном хозяйстве. 
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Ключові слова: поновлювальна енергія, енергоощадність, біотеплоґенератор, 
термоелектричний перетворювач, коґенерація, біогаз, твердооксидний паливний 
елемент, акумулятор енергії, ферментація, фотобіореактор. 
 

Valerii Fedoreiko; Ivan Iskerskyi; Olexander Beshta 
 

ENERGY-SAVING TECHNOLOGIES BASED ON THE ALTERNATIVE 

ENERGY SOURCES 
 

Summary: The new approaches to the problem of energygeneration and 

cogeneration from renewable energy sources are established. The principles of autonomous 

systems accordingheat and power facilities management are also determined. 
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Одним із основних напрямів вирішення проблеми енергетичної безпеки 
України є використання нетрадиційних джерел енергії із застосуванням 
поновлювальних видів палива.  

Одночасно слід зауважити, що проблеми дефіциту теплової та електричної 
енергії в значній мірі виникають у зв‘язку з надмірною емісією та втручанням 
техногенезу в речовинно-енергетичний баланс довкілля шляхом викидів великої 
кількості вуглекислоти, як продукту спалювання вуглеводнів, що призводить до 
дестимуляції їх використання в цивілізованих країнах. Фактологічні дослідження 
показують, що поновлювальні види палива виступають каталізатором нових 
енергетичних тенденцій, зумовлених високою ціною традиційних джерел енергії, їх 
вичерпністю, а також катастрофічним навантаженням на біологічний баланс 
планети. Вказані фактори підштовхнули креативну частину світових держав 
провести Ріо-конференцію та прийняти Кіотський протокол, який націлює людство 
на збереження довкілля та дотримання біологічної рівноваги у планетарних 
масштабах шляхом широкого використання нетрадиційних поновлювальних джерел 
енергії. Тому сьогодні широко розвиваються автономні і розподільні системи 
ґенерації енергії, спрямовані на зменшення викидів  парникових газів з 
широкомасштабним використанням енергії води, біомаси, сонця, вітру, 
мікроорганізмів та інших. Крім того, надактуальною є задача впровадження в 
реальне виробництво енергоощадних технологій серед яких чільне місце займає 
коґенерація, як засіб збільшення коефіцієнта корисної дії теплоґенераторів.  

В нашому випадку вказане завдання реалізується шляхом використання 
термоелектричних модулів, які здійснюють ґенерацію електричної енергії шляхом 
рекуперації теплових відходів. Формування термоелектричного модуля у вигляді 
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металічного елемента видалення теплових відходів теплогенератора здійснювалось з 
відповідної кількості термоперетворювачів, яка корелює з величиною напруги 
живлення стандартного для уніфікованих інверторів (24–48 В). Це дає змогу 
здійснювати зарядку акумуляторної батареї, яка використовується для початкового 
старту системи і накопичення електричної енергії для підзарядки зовнішніх 
комунікацій (телефон, освітлювальні прилади тощо). 

Проведені нами дослідження, створених експериментальних установок та 
результати імітаційного моделювання термоелектричного модуля, довели 
перспективність використання розробленої технології для рекуперації теплових 
відходів біотеплоґенераторів. Отримано ряд теплотехнічних та термоелектричних 
параметрів, які дозволять раціоналізувати режими роботи коґенераційної установки 
з метою підвищення коефіцієнта корисної дії системи в цілому на 10–15 %. Вказані 
зусилля дозволили створити передумови для розробки експериментального 
біотеплоґенератора з термоелектричним модулем потужністю 100 Вт, який успішно 
можна використовувати для живлення телекомунікаційних та освітлювальних 
систем об‘єкта господарювання. 

Надактуальною також є проблема акумулювання електричної енергії в період 
технологічних пауз або функціональних мінімумів енергосистем. Дану задачу можна 
вирішити шляхом використання систем продукування мікроорганізмів для генерації 
біогазу та водню, які в свою чергу є ідеальними акумулюючими елементами 
енергетичних комплексів, інтегровано повязаних з біотвердооксидними паливними 
елементами. У даному напрямку розроблено ряд сучасних технологій з 
використанням твердооксидних протоннообмінних паливних елементів. Вони 
можуть за один технологічний цикл перетворювати вуглеводневе хімічне паливо (H2 

або CH4) в електричну енергію постійного струму з достатньо достойним 
коефіцієнтом корисної дії (близько 70 %). 

На основі розробленого фотобіогенератора запропонована технологічна 
енергосистема, яка має замкнуте коло кругообігу вуглекислоти у фотоанаеробному 
біореакторі. В якості енергетичної сировини в ній використовуються побутові 
харчові відходи та залишки рослинництва для утворення біогазу, який очищується 
від домішок сірководню та вуглекислоти і в подальшому поступає для генерації 
теплової та електричної енергії. 

Імітаційне моделювання біоелектротехнологічного комплексу автономного 
енергопостачання на базі поновлювальних джерел енергії дали можливість 
обґрунтувати можливість імпламентації мікробіотехнологій у систему генерації 
електроенергії на основі твердооксидного паливного елемента. 

Запропонована технологічна схема енергозабезпечення об‘єкта 
господарювання завдяки використанню фотоанаеробного біоґенератора та 
твердооксидного паливного елемента може здійснювати не тільки 
електроакумуляцію, а й при функціональній необхідності – хімічну акумуляцію 
енергії у вигляді біогазу або водню. Це дає змогу здійснювати довготривале 
зберігання біопалива і використовувати його для ґенерації електричної енергії в 
нештатних ситуаціях, коли необхідно збільшити загальну встановлену потужність 
комплексу. 

Використання вказаних розробок дозволить побудувати самодостатню 
систему автономного теплоелектроживлення обєктів господарювання з нульовим 
викидом парникових газів. Не маловажним позитивним фактором їх експлуатації є 
утилізаційна здатність біологічних відходів з різними фізико-механічними 
характеристиками. 

Інтеґроване застосування термоелектричних модулів з твердооксидними паливними 
елементами, що в комплексі вирішують багатоцільову проблему по ґенерації, коґенерації та 
акумулюванню енергії на базі біотехнологічних систем, які мають відновлювальні 
властивості. 
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АНАЛІЗ ДИНАМІКИ РОЗВИТКУ УСТАНОВОК ЗОВНІШНЬОГО 
ОСВІТЛЕННЯ УКРАЇНИ 

 

Проведено аналіз стану зовнішнього освітлення по областях України за 
останні роки. Дана оцінка енергетичної ефективності систем зовнішнього освітлення 
області та запропоновано шляхи її підвищення. 

Ключові слова: енергетична ефективність, зовнішнє освітлення, джерело 
світла, компактна люмінесцентна лампа. 

 

Volodymyr Andriychuk, Sergiy Potalitsyn, Lubov Kostyk  
 

ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF OUTDOOR LIGHTING DEVELOPMENT 
IN UKRAINE 

 

The analysis of the outdoor lighting on regions of Ukraine during last years. The 
evaluation of the energy efficiency of outdoor lighting and the ways to improve it. 

Keywords: energy efficiency, outdoor lighting, light source, compact fluorescent 
lamp. 

 

Зовнішнє освітлення міста є важливою та невід‘ємною складовою інженерно-
транспортної інфраструктури міста. Головною функцією зовнішнього освітлення є 
забезпечення життєдіяльності міста в темний період доби або в умовах недостатньої 
видимості, а також створення комфортних і безпечних умов для учасників 
дорожнього руху та мешканців навколишніх будинків. На даний час велика кількість 
мереж зовнішнього освітлення фізично і морально застаріли, що в умовах економії 
електроенергії призводить до унеможливлення забезпечення нормованих кількісних 
та якісних показників освітлення або до понаднормового енергоспоживання.  

Основними способами підвищення енергетичної ефективності установок 
зовнішнього освітлення є: заміна низькоефективних джерел світла (ЛР, ДРЛ) на 
сучасні енергоощадні (КЛЛ, СДЛ); розробка (модернізація) оптичної системи 
світильників для підвищення їх ККД; впровадження систем автоматизованого 
керування освітленням.  

Проведення аналізу динаміки зміни систем зовнішнього освітлення доцільно 
проводити за такими показниками: протяжність мереж зовнішнього освітлення; 
кількість світлоточок; кількість спожитої електричної енергії. За даними 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України на рис.1-3 показано динаміку зміни вказаних показників за 
період 2010-2013 років. 

Збільшення протяжності мереж зовнішнього освітлення відбувалося 
стабільно, проте досить повільно і складає в середньому 5,6% за один рік. Також 
прослідковується стабільне зростання кількості світлоточок в середньому 5% за рік. 
Цей показник є узагальненим, оскільки він дає тільки кількісну оцінку збільшення 
освітлювальних приладів, не враховуючи типу джерел світла, що в них 
використовуються. 

На представлених гістограмах спостерігається зростання кількості спожитої 
електричної енергії в установках зовнішнього освітлення до 2012 року включно. В 
2013 році цей показник різко зменшується порівняно із попереднім роком (на 
22,36%) і наближається до значення в 2011 році (різниця становить 4,51 %). При 
цьому кількість світлоточок у 2013 році на 230,01 тис.шт. (11,32%) більша, а ніж у 
2011 році.  
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Рис. 1. Загальна протяжність мереж 
зовнішнього освітлення 

Рис. 2. Кількість світлоточок у мережах 
зовнішнього освітлення 

 

 
а) 

 

 
б) 

Рис. 3. Кількості електричної енергії, спожитої всього (а) та на роботу однієї 
світлоточки (б) в системах зовнішнього освітлення. 

 

Зменшення енергоспоживання на освітлення у 2013 році досягнуто двома 
шляхами: зменшенням часу експлуатації систем зовнішнього освітлення та 
впровадженням сучасних енергоощадних джерел світла. На рис.4 показано динаміку 
зміни кількості світлоточок за типами джерел світла за період 2010-2013 років. 

Статистичні дані за період з 2010 по 2013 рік свідчать про зростання 
кількості енергоефективних джерел світла (ЛЛ, НЛВТ, СДЛ). Станом на 
01.01.2014 року в установках зовнішнього освітлення експлуатувалося 
1200,23  тис. шт. енергозберігаючих джерел світла, що становило 59,07% від 
загальної кількості. Цей показник зріс на 29,44% в порівнянні із відповідним 
показником у 2010 році. 

Найбільша кількість енергоефективних джерел світла від їх загальної 
кількості використовується у Вінницькій (82%) та Чернівецькій (78%) областях, 
найменша – в Івано-Франківській (43%) та Закарпатській (39%) областях. Одночасно 
з впровадженням енергозберігаючих джерел світла в системах зовнішнього 
освітлення ще досить широко використовують малоефективні джерела світла (ЛР, 
ДРЛ), які становлять 39,74% від загальної кількості. При цьому у Вінницькій, 
Кіровоградській, Львівській, Харківській, Черкаській областях за останні роки 
спостерігається збільшення кількості таких джерел світла, що, в свою чергу, 
зумовлює збільшення витрат на електроенергію. 

На рис.5 подано узагальнені дані динаміки впровадження енергозберігаючих 
джерел світла, зміни кількості світлоточок та кількості спожитої електричної енергії 
у відносних одиницях. 

Узагальнивши дані статистичної звітності протягом 2010-2013 років, можна 
відзначити такі основні позитивні риси: на 19,78% зросла протяжність мереж 
зовнішнього освітлення; на 15,1% збільшилась кількість свілоточок; на 29,44% 
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збільшилась частка енергоефективних джерел світла (до 59,07% від загальної 
кількості світлоточок); знизилась кількість електроенергії, спожитої на роботу однієї 
світлоточки, до 282,16 кВт∙год; на 6,95% знизилась кількість витрат на утримування 
об‘єктів зовнішнього освітлення. 

 

  
Рис. 4. Кількість світлоточок за типами 
джерел світла в мережах зовнішнього 

освітлення 

Рис. 5. Динаміка впровадження 
енергозберігаючих джерел світла, зміни 

кількості світлоточок та кількості 
спожитої електричної енергії (у в.о.). 

 

Поряд із вказаними позитивними змінами в сфері зовнішнього освітлення 
залишається, ще багато невирішених проблем: збільшення протяжності мереж 
зовнішнього освітлення відбувається з малою інтенсивністю і складає в середньому 
5,6% за один рік. При цьому приріст цього показника в деяких областях України 
складає близько 1%, або взагалі є від‘ємним (наприклад, –15,3 % для Одеської 
області); малоефективні джерела світла (ЛР, ДРЛ) становлять 39,74% від загальної 
кількості світлоточок; фактичне фінансування поточних ремонтів та утримання 
об‘єктів зовнішнього освітлення за останні роки залишається практично незмінним і 
становить лише 0,01%. 

На основі аналізу сфери зовнішнього освітлення населених пунктів України 
можна зробити висновок, що енергетична ефективність установок зовнішнього 
освітлення в значній мірі залежить від характеристик джерел світла. Раціональний 
вибір джерела світла при проектуванні або модернізації освітлювальних установки 
дозволить значно підвищити її енергетичну ефективність. Так впровадження КЛЛ 
замість ЛР в установках зовнішнього освітлення сільської місцевості та 
периферійних районів міста з малою інтенсивністю руху дозволить досягнути 
економії енергоресурсів у 2,5–3 рази. 
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КОМП’ЮТЕРНІ МЕТОДИ У СВІТЛОТЕХНІЦІ 
 

УДК 628.9:621.385.2:620.1.05 

Эдуард Амелькин, Ольга Железникова, доцент   

Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева, Россия 
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ УСТАНОВКА  

НА ОСНОВЕ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ 
 

В статье описывается разработанная экспериментальная исследовательская 

установка (ЭИУ), позволившая провести исследования по изучению влияния 

светодиодного освещения на орган зрения и организм человека в целом при 

различных цветовых температурах и уровнях освещенностей рабочей поверхности. 

Ключевые слова: светодиодное освещение, условия освещения, 

экспериментальная исследовательская установка, моделирование освещения. 
 

Eduard Amelkin, Olga Zheleznikova   
 

THE EXPERIMENTAL RESEARCH INSTALLATION ON THE BASIS OF LED 

LAMPS 
 

In the article describes experimental research unit, which helped conduct the study 

on the influence of led lighting on the organ and the whole body with different colour 

temperatures and levels of illumination of the working surface. 

Keywords: LED lighting, lighting conditions, experimental research installation, 

design of illumination. 
 

Была разработана и создана ЭИУ общего освещения для  исследований 

условий светодиодного освещения. Установка размещалась в 4 помещениях: одно 
для обследования наблюдателей с коэффициентами отражения ограждающих 

поверхностей (потолка ρп=0,7; стен ρс=0,5 и пола ρp=0,3) и 3 экспериментальных 
помещений, в двух из которых были смонтированы ОУ со светодиодными 

светильниками, в одном – ОУ с традиционными люминесцентными. Ограждающие и 
рабочая поверхности экспериментальных помещений были диффузно-

отражающими. В экспериментальных помещениях для того, чтобы создать 
необходимый уровень вертикальной освещенности на экране с тест-объектом для 

измерения времени ахроматической адиспаропии и на кампиметре на стене каждого 
помещения за спиной наблюдателя, выше его головы, были смонтированы 

светильники. 

Для экспериментальных исследований были выбраны светильники 
следующих производителей: 

 совместного российско-корейского предприятия ООО «Непес Рус» 
(светильники со СД – Cap Flat 66-16); 

 ОАО «Ардатовский светотехнический завод» (светильники со СД – 
ДВО12-38-001 Prizma и ЛЛ – ЛВО04-4х14-041 PRS, ЛВО04-4×18-041 PRS). 
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Перечень выбранных для экспериментальных исследований светильников 
представлен в таблице 1. 

Перед тем как оборудовать экспериментальные помещения светильниками, 
были смоделированы варианты освещения в программе DIALux с целью выполнения 

требований, предъявляемых СП 52. 13330.2011  и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. 

С целью определения обоснованных областей применения светодиодных 
светильников в ОУ различного функционального назначения, экспериментальные 

исследования проведены при трех уровнях освещенности: 200, 400 и 1000 лк, 
которые наиболее характерны для выполнения зрительных работ  в помещениях  

различного функционального назначения. Изменение уровня освещенности рабочей 
поверхности достигалось за счет использования регулируемых ПРА и драйверов. В 

случае всех использованных люминесцентных и светодиодных светильников 
диммирование светового потока производилось по протоколу DALI. Яркость 

выходного отверстия светильников во всех вариантах освещения при равной 
освещенности  всегда была одинаковой. 

 

Таблица 1. Перечень светильников, используемых в экспериментальных 

исследованиях 

Тип 
светильника 

Краткая техническая 
характеристика, производитель 

Тип ИС, 
производитель 

ЛВО 04-4×14-
041 PRS 

IP20, рассеиватель призматический из 
ПММА, под Т5, ПРА с управлением по 
протоколу DALI, cosφ = 0,99, 
ОАО «АСТЗ» 

Osram FH 14W/830 
HE; 
Master TL5 HE 
14W/840,  Philips 

ЛВО 04-4×18-
041 PRS 

IP20, рассеиватель призматический из 
ПММА,  ПРА с управлением по протоколу 
DALI, cosφ = 0,98, ОАО «АСТЗ» 

Osram L 18W/950 

ДВО 12-38-001 
Prizma 

IP 40, рассеиватель призматический из 
ПММА, драйвер с управлением по 
протоколу DALI, cosφ = 0,96,ОАО «АСТЗ» 

СД STW8Q14B, 
Seoul 
Semiconductor 

Cap Flat 66-16 

IP 20, технология «удаленного 
люминофора», драйвер с управлением по 
протоколу DALI, cosφ = 0,94, ООО «Непес 
Рус» 

СД, Тцв = 4094 К, 
ООО «Непес Рус» 

Cap Flat 66-16 

IP 20, технология «удаленного 
люминофора», драйвер с управлением по 
протоколу DALI, cosφ = 0,94, ООО «Непес 
Рус» 

СД, Тцв = 3045 К, 
ООО «Непес Рус» 

Моделирование вариантов освещения с помощью программы DIALux 

позволило определить высоту подвеса светильников, обеспечивающую на рабочей 
поверхности освещенность Е = 1000 лк, другие же, более низкие уровни 

освещенности, вплоть до Е=100 лк, создавались диммированием светового потока.  
Моделирование в программе DIALux позволило также создать  нормируемые 

количественные и качественные показатели ЭИУ (горизонтальную освещенность на 
рабочей поверхности, неравномерность распределения освещенности и показатель 

UGR). Требования к количественным и качественным показателям общего 
освещения в помещениях  общественных и административных зданий, 

соответствовали зрительным работам разрядов А-2.  
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Альберт Ашрятов, доцент, Иван Козлов 
ФГБОУ ВПО "МГУ им. Н.П. Огарѐва", Россия 
 

О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СВЕТИЛЬНИКОВ 
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В настоящее время повсеместно проводятся мероприятия по повышению 
эффективности существующих осветительных установок (ОУ). Одним из путей 
является повышения энергоэффективности светильников, эксплуатируемых в этих 
ОУ. 

Для освещения административно-офисных помещений используются, а в 
недавнем прошлом в подавляющем большинстве использовались, светильники с 
люминесцентными лампами (ЛЛ), которые с электромагнитными ПРА (ЭмПРА) 
имеют световую отдачу 30-35 лм/Вт. Если в таких помещениях не планируется 
капитальная замена существующей ОУ, то для повышения ее энергоэффективности 
целесообразно осуществить модернизацию существующих светильников. Решение 
данной задачи может осуществляться различными путями. 

Если в светильниках установлены электромагнитные ПРА, которые имеют 
низкий индекс энергоэффективности (ЭмПРА относятся к классам В1 - D), 
целесообразно произвести их замену на более энергоэффективные (EEI=А1, А2 или 
А3). В этом случае световая отдача светильника возрастает ~30%. 

В настоящее время выпускается широкая номенклатура светодиодных ламп 
для прямой замены люминесцентных ламп (СДЛПЗ ЛЛ) в соответствующих 
светильниках. Данный вариант повышения энергоэффективности светильников 
можно считать наиболее простым, так как ряд производителей СДЛПЗ ЛЛ не 
требуют демонтажа пускорегулирующей аппаратуры. Данные лампы обладают 
достаточно высокими светотехническими показателями, световая отдача около 100 
лм/Вт. Однако, проведенные исследования показывают, что при замене в 
светильнике ЛЛ на СДЛПЗ ЛЛ существенно изменяется светораспределение 
светильника. Это объясняется несогласованностью оптической системы светильника 
с оптической системой СДЛПЗ ЛЛ. 

Ряд производителей светодиодных модулей предлагают комплекты для 
модернизации светильника. Учитывая, что в модулях используются 
высокоэффективные светодиоды средней мощности, со световой отдачей, 
доходящей до 160 лм/Вт, поэтому, установка модулей в светильник вместо ЛЛ 
может существенно повысить его энергоэффективность и ОУ в целом.  
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Анотація. Наведено аналіз стану та тенденції розвитку джерел опромінення 
світлом в медичній галузі. Обґрунтовано нову концепцію теоретичних основ їх 
удосконалення та побудови. Встановлено необхідність системного використання 
результатів квантово-хвилевого моделювання джерел опромінення на етапах їх 
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Опромінення світлом використовується в медичних процедурах 
профілактики, діагностики, лікування, реабілітації, наукових дослідженнях. 
Фактично зауважують два аспекти цього використання — енергетичний та 
інформаційний. Означують ці аспекти за рівнем енергії опромінювання біооб‘єкту. 
Вважають, що цей рівень визначає наявність (або відсутність) деструктивних змін у 
біооб‘єкті, його нагрівання тощо, що є характерним для так званої інформаційної, 
квантової, резонансної медицини [1-3]. 

Нижня границя рівня інтенсивності визначається такими даними. Для 
процедур діагностики і терапії (зокрема, й опосередкованих), під час яких 
використовуються низькоінтенсивні радіовипромінювання з діапазону (30-300) GHz 

(мм-хвилі), є інтегральна потужність 10
-12

 Вт‧см
-2 

= 10
-8

 Вт‧м-2
 [3]. Дослідженнями 

реакції біооб‘єкту на опромінення світлом встановлено чутливість до квантового 
рівня енергії цього опромінення (порогова чутливість сітківки ока складає величину 
енергії властивої приблизно сотні фотонів) [4]. Проте, зниження інтенсивності 
енергії опромінення при інформаційному аспекті його використання спричиняє 
«зсув» концептуальних засад формулювання задач дизайну (комп‘ютерного 
розроблення) технічних засобів опромінення світлом у бік хвилевих та квантових 
концепцій [5, 6]. Ефективними за критерієм складності керування інтенсивністю є 
напівпровідникові джерела випромінювання [6], які найбільше розвиваються для 
галузі світлотехніки. Але, для низьких і наднизьких рівнів інтенсивності 
випромінювання вони не призначені і досліджуються у напрямі підвищення 
ефективності перетворення електроенергії у енергію випромінювання. 
Випромінювання світла його джерелом, поширення від джерела до біооб‘єкту через 
середовище та взаємодію з цим середовищем і опромінення описуються 
математичними виразами фізики (електродинаміки — теорії електромагнітного поля 
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та квантової механіки). При цьому вирізняють задачі геометричної оптики, хвилевої 
оптики (резонансні) та квантової механіки. У методиках медичних досліджень та 
клінічних процедур використовують дескриптивні представлення параметрів 
опромінення. При проектуванні, метрологічному забезпеченні засобів опромінення 
використовують енергетичні міри для представлення і визначення параметрів. При 
цьому метрологічне та експлуатаційне забезпечення контролю параметрів не надає 
методики та засобів для виконання вимірювань хвилевих та квантових величин. В 
Україні розвивається метрологія низькоінтенсивних випромінювань [7, 8], проте, 
застосування такої медтехніки досліджено недостатньо, зокрема, як можливість та 
необхідність її застосування. Це постає значною проблемою для забезпечення 
досліджень та інших аспектів медичної діяльності відповідною апаратурою. Ці, та 
інші [7, 8] факти спричиняють потребу у розвитку теоретичних засад побудови та 
радіометрії техніки опромінювання світлом низької інтенсивності.  

Оцінка верхньої границі діапазону низької інтенсивності опромінення 
визначають такі факти. Для низькоінтенсивної терапії світлом використовують 

опромінення з інтенсивністю енергії порядку 10
-3

 Дж‧см
-2 

[2]. Для діагностичних 

процедур спалахом світла (в офтальмології, електроретинографія, джерело типу 
GRASS PS-22) використовують інтенсивність опромінення з діапазону (0.03–
30) кд‧м

-2‧сек, джерело опромінювання знаходиться на віддалі 1 м) [9]. Оскільки 
сила світла Іv, в канделах, з врахуванням спектральних та просторових 

характеристик джерела світла, набирає значень ddII v ),(002.683 , де I(λ, 

θ)  – спектрально-просторова інтенсивність випромінювання у ватах на стерадіан 
(Вт/ср), Θ – тілесний кут, Λ – спектральний діапазон, то, для монохроматичного 
джерела в тілесному куті 1 ср, І = Iv/683.002 Вт, що дає змогу оцінити порядок 

інтегральної потужності як 10
-5

 Вт‧м-2
. 

Для вирішення окресленої проблеми запропоновано квантово-
електродинамічну концепцію системного поєднання низки відповідних задач для її  
вирішення та розроблено апаратно-програмні засоби. 
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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ КАТОДОЛЮМИНОФОРОВ 
УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

 

С использованием золь-гель метода и самораспространяющегося 
высокотемпературного синтеза были получены люминофоры состава LaPO4:Pr

3+
 и 

ZnAl2O4, обладающие катодолюминесценцией в ультрафиолетовой области. 
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алюминат цинка. 
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SYNTHESIS OF UV CATHODOLUMINESCENT PHOSPHORS  
AND STUDY OF THEIR PROPERTIES 

 

LaPO4:Pr
3+

 and ZnAl2O4 based phosphors were prepared using a sol-gel method 
and self-propagating high temperature synthesis correspondingly and shown to be 
promising as ultraviolet cathodoluminescent sources.  

Keywords: ultraviolet cathodoluminescent phosphor, lanthanum phosphate, zinc 
aluminate. 
 

Источники ультрафиолетового излучения широко применяются в технике, 
медицине, приборостроении и других областях. Как правило, для получения 
ультрафиолета используют газоразрядные ртутные лампы. Их недостатками 
являются длительное время прогрева, малая площадь излучающей поверхности, 
невысокая эффективность, ограниченный срок службы, наличие экологически 
вредного вещества – ртути, что затрудняет их утилизацию. 

Одним из современных способов получения ультрафиолетового излучения, 
лишенного перечисленных недостатков, является использование 
катодолюминесцентного ультрафиолетового источника, представляющего собой 
вакуумную лампу с электронной пушкой и люминесцентным экраном [1]. 
Важнейшим компонентом источника данной конструкции является 
ультрафиолетовый катодолюминофор – вещество, преобразующее энергию 
ускоренных электронов в ультрафиолетовое излучение. Поэтому, актуальными 
задачами являются разработка новых ультрафиолетовых катодолюминофоров и 
улучшение характеристик существующих, для чего возможно использовать новые 
технологии синтеза. 

Нами были синтезированы ультрафиолетовые люминофоры двух составов: 
фосфат лантана, активированный празеодимом (LaPO4:Pr

3+
) и самоактивированный  

алюминат цинка (ZnAl2O4). Для синтеза люминофоров LaPO4:Pr
3+

 использовалось 
осаждение золь-гель методом с последующей высокотемпературной обработкой 
полученного осадка [2, 3]. Исходными веществами являлись нитраты лантана и 
празеодима. В качестве осадителей использовали фосфат натрия и дигидрофосфат 
аммония. После осаждения полученный гель отжигали при температуре 1250 C. 
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Люминофоры ZnAl2O4 получали методом самораспространяющегося 
высокотемпературного синтеза (СВС), который заключался в термическом 
инициировании реакции в смеси нитратов цинка и алюминия (окислитель) с 
топливом (глицин), в результате чего она воспламенялась, образуя твердую пену, 
состоящую из мелкодисперсных частиц [4]. Количество глицина варьировалось в 
диапазоне 1,74...10 г на 1 г готового продукта. Полученную пену отжигали при 
температуре 800 °C. 

Средний размер частиц синтезированных люминофоров LaPO4:Pr
3+

 составлял 
4…5 мкм, в то время, как у образцов ZnAl2O4 не превышал 1 мкм. Получение 
методом СВС более высокодисперсных люминофоров может быть обусловлено как 
меньшим размером частиц неотожженного продукта, так и более низкой 
температурой отжига. 

Рентгенофазовый анализ (РФА) синтезированных люминофоров показал, что 
в составе образца ZnAl2O4, при синтезе которого использовалось 10 г глицина на 1 г 
готового продукта, наряду с целевым веществом – алюминатом цинка, присутствуют 
примеси оксида цинка, а также аморфного оксида алюминия. Это может быть 
связано с тем, что для образования оксида алюминия в кристаллической форме 
требуется более высокие температуры синтеза. При уменьшении количества глицина 
до 1,74 г на 1 г готового продукта, согласно данным РФА получается чистый 
ZnAl2O4 кубической структуры. Фазовый состав всех синтезированных 
люминофоров LaPO4:Pr

3+
 по данным РФА соответствует моноклинному фосфату 

лантана. Посторонних примесных фаз обнаружено не было. 
При возбуждении электронным лучом с ускоряющим напряжением 30 кВ и 

током пучка 10 нА синтезированные образцы люминесцировали в ультрафиолетовой 
области спектра. Максимум ультрафиолетовой люминесценции образцов LaPO4:Pr

3+
 

имел длину волны 263 нм, у люминофоров ZnAl2O4 – 208 нм, что соответствует 
дальнему ультрафиолетовому диапазону. 

Таким образом, в результате проведенных исследований, были установлены 
условия синтеза, позволяющие получать люминофоры требуемого фазового состава, 
не содержащие примесных фаз, а также определен размер частиц синтезированных 
образцов. Люминофоры, синтезированные в данной работе, могут быть 
использованы в катодолюминесцентных источниках ультрафиолетового излучения. 

 

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 14-07-00277 и 
Минобрнауки РФ (соглашение 14.574.21.0002, уникальный  идентификатор 
RFMEFI57414X0002). 
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К ВОПРОСУ О ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАССЕИВАТЕЛЕЙ ДЛЯ СМЕШЕНИЯ 
СВЕТА С РАЗЛИЧНЫМИ ДЛИНАМИ ВОЛН 

 

Обсуждается  возможность применения в светильниках монохроматических 
светодиодов. Поднимается проблема неравномерного распределения яркости и 
возникновения цветных пятен на плоскости рассеивателя. 

Ключевые слова: рассеиватель, монохроматический светодиод, смешение 
цветов, светодиодный светильник. 
 

Sergey Vishnevskiy  
 

THE QUESTION OF THE USE OF LENS FOR MIXING LIGHT OF DIFFERENT 
WAVELENGTH 

 

The possibility of using a monochromatic LED lamps. Raises the problem of 
uneven distribution of brightness and appearance of colored spots in the plane of the lens. 

Keywords: lens, monochromatic LED color mixing, LED lamp. 
 

Светильники на основе мощных светодиодов (СД), излучающих белый свет, 
обладают рядом преимуществ по сравнению со светильниками, на основе других 
источников света, что стимулирует их стремительное развитие на рынке. Кроме СД 
излучающих белый свет, широко развиваются и СД излучающие свет в узких 
диапазонах длин волн, использование таких СД делает возможным создание 
светильников с переменной цветностью и изменяемым спектром. 

В люминесцентных 
светильниках для уменьшения 
блескости широко используются 
рассеиватели, позволяющие 
получать мягкий рассеянный 
свет (рис. 1, а).  

В случае со СД 
светильниками возникают 
некоторые сложности. Проблема 

заключается в том, что площадь излучающей поверхности СД значительно меньше 
площади излучающей поверхности люминесцентных ламп при примерно 
одинаковом световом потоке, это вызывает неравномерное распределение яркости 
на плоскости рассеивателя (рис. 1, б). 

При использовании в светильнике цветных СД, излучающих свет в узких 
диапазонах длин вол, возникает дополнительная сложность, связанная со смешением 
цветов. Это не так ощутимо при использовании многокристальных СД, например 
RGB, в которых кристаллы излучающие свет разных цветов находятся впритык друг 
к другу. Но когда возникает необходимость в большом количестве цветов, требуется 
большое количество кристаллов, которые уже нельзя разместить в корпусе одного 
СД и приходится для излучения света с отдельными длинами волн использовать 
отдельные СД, в связи с чем, кристаллы излучающие свет разных цветов находятся 
на значительном удалении друг от друга, что вызывает появление на плоскости 
рассеивателя не только неравномерного распределения яркости, но и цветных пятин,  
что затрудняет развитие светильников с изменяемой цветностью и регулируемым 
световым потоком на основе цветных СД.  

 
      а)   б) 

Рис.1. Светильники:  
а) люминесцентный, б) светодиодный 
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ВПЛИВ ІМПУЛЬСНОГО ОПРОМІНЕННЯ НА ПРОЦЕСИ В РОСЛИНАХ 
ЗАКРИТОГО ҐРУНТУ 

 

Анотація:В роботі проаналізовано вплив імпульсного опромінення на 
процеси, що відбуваються в рослинах та підібрано опромінювальні пристрої, які 
оптимально підходять для вирощування сільськогосподарських культур в тепличних 
умовах. 

Ключові слова: імпульсне опромінення, фотосинтез, опромінювальний 
пристрій, інтенсивність. 
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INFLUENCE OF PULSED IRRADIATION ON THE PROCESSESIN INDOOR 
SOIL PLANTS 

 

Аnnotation:The influence of pulsed irradiation on the processes that occur in the 
plants is analysed in the paper, the irradiated devices that are optimally suitable for 
growing of agricultural plants in greenhouse conditions are chosen.  

Keywords:рulsed irradiation, photosynthesis, irradiated device,intensity.  
 

Світлоімпульсне опромінення є засобом підвищення врожайності рослин. 
Автори [1] стверджують, що тривале імпульсне опромінення на фоні темряви 
неефективне, тому що при переході від світла до темряви наявні індукційні втрати та 
при такому чергуванні позитивного ефекту на запасання світлової енергії та 
фотосинтез виявлено не було. В зв‘язку з цим після кожного імпульсу повинна йти 
світлова пауза. Доцільносвітлоімпульсне опромінення використовуватияк додаткове 
світло при дії постійного освітлення. Процеси в рослинах, що викликані імпульсним 
опроміненням не завершуються одночасно з закінченням опромінення, а тривають 
різний період, залежно від фізіолого-біохімічної активності та органу рослин. 
Швидкість фотосинтезу зі збільшенням інтенсивності світла зростає лише до 
певного порогу [2]. Можна підібрати такий час та інтенсивність спалаху при яких 
кожна з молекул хлорофілу буде сприяти в утворенні одної молекули проміжного 
продукту. 

Максимальний вихід фотосинтезу при імпульсному освітленні настає при 
поглинанні 50 квантів/сек, а кожна молекула хлорофілу при цьому поглинає в 
середньому 0,7 кванта/сек. Рослини реагують однаково на спалах світла певної 
інтенсивності, що триває 10

-4
сек., так і на спалах в 10 разів більшої інтенсивності, 

тривалістю 10
-5

 сек. 
Метою експерименту є дослідження впливу імпульсних джерел світла на ріст 

та розвиток рослин. 
Для цьоговикористонотри типи імпульсних опромінювальних пристроїв на 

основі світлодіодів та ламп ИФК-120.Ксенонові та світлодіодні джерела світла 
володіють високою світловою ефективністю та спектр їх випромінювання близький 
до сонячного, тобто є оптимальним для вирощування рослин. При конструюванні 
враховані такі два важливі параметри, як енергія та частота імпульсу. 
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СВЕТИЛЬНИКА ПЕРЕМЕННОЙ ЦВЕТНОСТИ ДЛЯ  

МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 
 

Применение в целях внутреннего освещения разнообразных помещений не 

эффективно использование разнообразных светильников с различной цветностью 

излучения. Поэтому с данной точки зрения эффективно применение 

многофункционального светодиодного светильника переменной цветности. 

Ключевые слова: многофункциональность, светодиоды, система управления  

цветнстью излучения, макетный образец. 
 

Pavel Grishin, Petr Anashkin 
 

APPLICATION OF MULTI-FUNCTION LED LUMINAIRE FOR VARIABLE 

CHROMATICITY LOCAL COVERAGE 
 

Abstract: in order to use a variety of indoor lighting of premises is not effective use 

of a variety luminaires with different radiation chromaticity. Therefore, from this point of 

view effectively use multi-variable chromaticity LED luminary 

Keywords: multifunctionality, LEDs, control system chromaticity radiation model 

sample 
 

Применение, в качестве местного освещения, предполагает использование 

разнообразных светильников с точки зрения их спектрального состава, форм и 

размеров. Кому то нравятся теплые тона, кому-то тонизирующие. Применение 

различных светильников, с данной точки зрения, в целях применения для освещения 

носят неоднозначный характер. Поэтому необходимо разработать 

многофункциональный светодиодный светильник переменной цветности для его 

применения в разнообразных сферах деятельности человека. 

Рис. 1. Макетный образец МФС 

Многофункциональный светильник 

(МФС) – это световой прибор, совмещающий в 

себе функции нескольких однофункциональных 

светильников и выполняющий данные функции 

одновременно, либо раздельно во времени, 

обеспечивающий оптимальные условия 

освещения в ряде различных функциональных 

процессов. 

Нами был разработан макетный образец 

многофункционального светодиодного 

светильника переменной цветности, который 

показан на рис. 1. Данный светильник имеет ряд 

преимуществ. Во-первых, это получение 

совершенно чистых цветовых оттенков. 

Регулируя с помощью контроллера значение 

электрического тока, проходящего через RGB  
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светодиоды, мы можем получить любой цвет излучения всего радужного спектра. 

Во-вторых, мы можем изменять чистоту изменения цветовых оттенков. В-третьих, 

светильник сконструирован таким образом, что мы можем изменять градацию 

свечения светодиодов на 8 ступеней. В-четвертых, все выше описанные операции 

мы можем осуществлять с помощью дистанционного управления. 

Проведенные ряд исследований показывают весьма неплохие результаты, 

часть которых описаны в [1]. 

Было исследовано изменение светового потока светильника при различных 

условиях работы. В частности, так как контроллер позволяет изменять величину 

свечения каждого цвета по восьми ступеням и девятое положение – выключено, 

поэтому исследование изменения светового потока проводилось при вариации 

питающего напряжения 220 В ± 10% и при вариации восьми ступеней градации 

яркости каждого цвета, в том числе и белого. 

Световой поток измерялся с помощью светомерного шара стандартным 

методом. Результаты исследований показали, что к.п.д. светильника равен 0,656. 

Кроме светового потока, с помощью спектроколориметра «ТКА-ВД» 

провели измерение спектров излучения (рис. 2) макетного образца светового 

прибора при различных соотношениях интенсивности основных цветов.  
 

 
Рис. 2. Спектры излучения макетного образца МФС 

 

Из рис. 2 видно, что интенсивность синей полосы в спектре белого излучения 

макетного образца светового прибора превышает интенсивности зеленой и красной 

полос. Это указывает на холодно-белое излучение RGB-светодиодов в режиме 

излучения белого цвета. Цветовая температура в данном случае превышает 10000 К. 

Результаты исследований позволили сделать выводы, что применение 

светодиодов целесообразно в системах общего и местного освещения в помещениях, 

для которых характерно выполнение работ со зрительной и умственной нагрузкой, 

требующих напряжения не только нервной системы, но и организма в целом, т.е. в 

производственных, административных и общественных зданиях различного 

целевого назначения, предназначенных для взрослых пользователей, а так же на 

объектах железнодорожного транспорта. 
__________________________________________ 

1. П. А. Гришин, П. М. Анашкин, А. А. Ашрятов, А. С. Федоренко. О применении 

многофункционального светодиодного светильника переменной цветности в различных сферах 

деятельности / Проблемы и перспективы развития отечественной светотехники, электротехники и 

энергетики. Сб. науч. тр. XI Междунар. науч.-тех.конф., Саранск, 3 - 4 декабря 2013г. / - Саранск : 2013. 

- С. 59 - 63.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕКТРАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

НАПІВПРРОВІДНИКОВИХ ДЖЕРЕЛ СВІТЛА В ІМПУЛЬСНОМУ ТА 

СТАЦІОНАРНОМУ РЕЖИМАХ 
 

В роботі запропоновано установку для дослідження спектральних 

характеристик напівпровідникових джерел світла в імпульсному та стаціонарних 

режимах на базі спектрографа ИСП-51 з використанням багатоелементного ПЗЗ-

приймача випромінювання. 

Ключові слова: спектр випромінювання, спектрограф, світлодіод, ПЗЗ-

приймач. 
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RESEARCHING OF SPECTRAL CHARACTERISTICS OF SEMICONDUCTOR 

LIGHT SOURCES AT IMPULSE AND STATIONARY MODES 
 

The equipment for researching of the spectral characteristics of semiconductor 

light sources at pulsed and stationary modes in this paper. These researching are based on 

using of spectrograph ISP-51 and multielement CCD radiation receiver. 

Keywords: emission spectrum, spectrograph, LED, CCD receiver. 
 

Перспективним напрямком технології штучного освітлення є використання 

напівпровідникових джерел світла та світлотехнічних пристроїв на їхоснові. 

Основними перевагами використання таких приладів є незначне споживання 

електроенергії, тривалий термін роботи, невеликі розміри, висока надійність, 

простота регулювання світлотехнічних характеристик. Одним із способів є метод 

широтно-імпульсної модуляції, який полягає у зміні тривалості імпульсів при 

номінальних амплітудах напруги та струму живлення. Тому виникає задача 

дослідження спектральних характеристик світлодіодів не тільки в стаціонарному, 

але й в імпульсному режимі. 
Для вирішення даної задачі 

розроблено установку на базі 

спектрографа ИСП-51 схема якої наведена 

на рис. 1. Дана установка складається з 

джерела світла 1, випромінювання якого 

направлене на вхідний отвір 2 коліматора 

3 ИСП-51. Оптичне випромінювання, яке 

проходить через коліматор, попадає на 

систему призм 4, і через камеру УФ-89 5 

на приймач 6. Сигнал отриманий на 

приймачі підсилюється операційним 

підсилювачем і передається нааналогово-

цифровий перетворювач 7. Живлення 

джерела світла здійснюється за допомогою 

блоку 8, робота якого керується 
 

Рис. 1. Схема установки 
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персональним комп‘ютером 9. 

Спектр джерела випромінювання реєструється ПЗЗ матрицею розміщеною на 

виході камери .Використання приймачів такого типу має ряд переваг: висока 

роздільна здатність,можливість реєстрації спектру на комп‘ютері, широкий 

спектральний діапазон, висока швидкодія. Для реєстрації спектру було обрано ПЗЗ-

лінійку марки ILX535K. В таблиці 1 наведені характеристики даного фотоприймача 

[1]. 

На рис. 2 приведена спектральна чутливістьПЗЗ-лінійки. Максимум 

чутливості длясинього приймача лежить у області 460 нм, зеленого − 540 нм, 

червоного –630нм. Ці характеристики дозволяють проводити вимірювання у всьому 

видимому діапазоні спектра. 
 

Таблиця 1. Характеристики ILX535K 

Число ефективних 

пікселів 

15900 

(5300 × 3) 

 
Рис. 2.Спектральні характеристики 

ILX535K 

Розміри пікселя, (мк
2
) 

64 

Відстань між лініями, 

(мкм) 

32 (4 лінії) 

Кількість виводів 
3 (R, G, B) 

Джерело живлення, 

(В) 

12 

Максимальна 

швидкість 

передачі,(МГц) 

9 (3 × 3) 

Максимальна напруга 

живлення, (В) 

15 

Робоча температура, 

(ºC) 

від-10 до 

+55 

Інтегральна 

чутливість 

R 9,5 

G 19 

B 11,5 
 

При обробці результатів вимірювання спектрального розподілу ДС, 

розроблено програму, яка враховує спектральну чутливість фотоприймачів.  

Запропонована установка дозволяє забезпечити вимірювання спектральних 

характеристик випромінювання як в стаціонарному так і при імпульсному режимах 

живлення. Були отримані залежності спектрів випромінювання напівпровідникових 

ДС від тривалості імпульсу та його амплітуди.  
 

Література 

1. Datasheet SonyILX 535K [Електронний ресурс] // DatasheetСatalog. − [Цит. 2015, 23 

січня] − Режим доступу до журн.:  

http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/I/L/X/5/ILX535K.shtml. 

http://www.datasheetcatalog.com/
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ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДИКИ ПО РОЗРАХУНКУ ДАЛЬНОСТІ 

ВИДИМОСТІ НА ЗЛІТНО-ПОСАДКОВІЙ СМУЗІ 
 

Розглянута необхідність у створенні методики для визначення дальності 

видимості на злітно-посадковій смузі світлосигнальної системи посадки вогнів малої 

інтенсивності. 

Ключові слова: видимість, дальність видимості, злітно-посадкова смуга, 

вогні малої інтенсивності, вогні великої інтенсивності, світлосигнальна система 

аеродрому. 
 

Iuliia Kvach 
 

JUSTIFICATION OF METHODS FOR CALCULATING THE DISTANCE OF 

VISIBILITY ON THE RUNWAY 
 

Considered the need for a methodology to determine the runway visual  range for 

the single approach  lighting system. 

Tags : appearance , visibility , runway lights low intensity, high intensity lights , 

Light system airfield. 
 

Для впевненої й безпечної посадки літаків удень і вночі в умовах поганої 
видимості застосовуються спеціальні радіотехнічні й світлотехнічні засоби. Останні 
являють собою комплект світлосигнальних вогнів, розташованих у певному порядку 
з певним чергуванням кольорів їхнього випромінювання, в основному, на ділянці від 
ближнього приводної радіостанції до кінця злітно-посадкової смуги (ЗПС). 
Світлосигнальне обладнання систем посадки літальних апаратів забезпечує на 
аеродромі наступне: 

- кінцевий етап заходу на посадку, посадку й зліт літаків уночі й удень при 
встановлених для даного аеродрому мінімумах погоди; 

- регулювання руху літаків по аеродрому вдень і вночі; 
- світлове огородження висотних перешкод у районі аеродрому. 

Інтенсивність випромінювання вогнів системи світлосигнальних засобів 
повинна бути такою, щоб вогні були добре видні з літака, що йде на посадку. Для 
того, щоб світлосигнальні вогні були добре видні в умовах поганої видимості, вони 
повинні мати велику силу світла. Система світлосигнальних вогні великої 
інтенсивності, призначена для забезпечення посадки літаків в умовах поганої 
видимості, застосовується також уночі при посадці літаків в умовах погіршеної й 
гарної видимості. Отже, сама система світлосигнальних засобів посадки 
застосовується при різних величинах прозорості атмосфери. 

Прозорість атмосфери є величиною непостійною й міняється в дуже широких 
межах. При поліпшені прозорості атмосфери освітленість, створювана вогнями 
великої інтенсивності на оці спостерігача, різко зростає. У цих умовах вогні високої 
інтенсивності можуть на якийсь короткий час засліпити пілота. 

За допомогою аеродромних світлосигнальних засобах пілот може визначити 
напрямок на вісь злітно-посадкової смуги (ЗПС), відстань до ЗПС, крен літального 
апарату, ширину й напрямок ЗПС, місце приземлення, напрямок зльоту, а також 
напрямок руху після посадки. 
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Критеріями складності посадки є два параметри: мінімальна дальність 
видимості на ЗПС (RVR) і висота ухвалення рішення. 

Дальність видимості на ЗПС – відстань, у межах якої пілот повітряного 
судна, що знаходиться на осьовій лінії ЗПС, може бачити маркування покриття ЗПС 
або вогні, що обмежують ЗПС або позначають її осьову лінію. 

Видимість – максимальна відстань, на якій спостерігаються та розпізнаються 
неосвітлені об‘єкти вдень і світлові орієнтири вночі. При інструментальних 
спостереженнях за видимість приймається метеорологічна оптична дальність 
видимості (MOR).  

Висота ухвалення рішення – це встановлена висота, на якій починають 
маневр відходу на друге коло, якщо до цієї висоти не встановлений надійний 
візуальний контакт із вогнями світлосигнальної системи аеродрому за курсом 
посадки, що дозволяє виконати безпечну посадку літака, або положення літака в 
просторі не забезпечує успішної посадки. 

Засліпленість, викликана світлосигнальними вогнями небезпечна при польоті 
на малій висоті й виконані самої посадки, коли навіть саме короткочасне погіршення 
роботи ока може вплинути на безпеку польоту й посадки. Засліпленість, викликана 
світлосигнальними вогнями, залежить від умов спостереження цих вогнів, тобто від 
прозорості атмосфери й відстані, на якому спостерігаються вогні, яскравості фона й 
кольори випромінювального світлового потоку вогнів і т.д. 

Вогні льотної смуги є вузько направленими вогнями прямої дії, тобто 
використовується не відбите іншими об‘єктами світло, а прямі промені. Виходячи з 
вузької діаграми направленості можна стверджувати, що ці вогні не освітлюють 
практично не які інші об‘єкти аеропорту, за виключенням невеликої частини льотної 
смуги та літаків, що знаходяться безпосередньо над вогнями. Вторинне освітлення 
оточуючих об‘єктів за рахунок розсіяння атмосферою світла вогнів додають до 
загальної освітленості значно менше, ніж розсіяння прямих променів вогнів 
атмосферою. До того ж, для зменшення впливу «світлової пелени» (освітленість  
атмосфери від вогнів льотної смуги) автоматично регулюється яскравість вогнів 
льотної смуги, що також зменшує важливість урахування світу вогнів, відбитого 
льотною смугою. При розрахунках дальності видимості спостереження вогнів 
прийнято вважати, що збільшення освітленості та збільшення яскравості фона 
завдяки розсіянню світла в тумані компенсують одне одного.  

В проекті Правил метеорологічного забезпечення авіації Державної служби 
України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації стосовно ЗПС обладнаних для 
виконання точного заходження на посадку і посадок за приладами за категоріями ІІ 
та ІІІ ІСАО надається методики по визначенню видимості та дальності видимості на 
ЗПС. Для аеродромів, які не обладнані світлосигнальними системами вогнями 
високої інтенсивності або вогнями малої інтенсивності, дальність видимості на ЗПС 
не розраховується. Але ж в Україні експлуатуються 30% аеродромів, які обладнані 
світлосигнальними системами вогнями високої інтенсивності або вогнями малої 
інтенсивності. 

Виходячи з вище зазначеного можна зробити висновок, що для забезпечення 
безпеки необхідно розробити методику по розрахунку дальність видимості на ЗПС 
для світлосигнальної системи посадки вогнів малої інтенсивності. Методика, яка 
пропонується по розрахунку дальність видимості на ЗПС для світлосигнальної 
системи, і зокрема, світлосигнальної системи посадки вогнів малої інтенсивності 
складається з моделювання світлосигнальної системи, яка досліджується з 
отриманням значень освітленості, що створюється на сітківці ока пілота з 
подальшою обробкою даних  в розрахунках ймовірності спостереження за 
допомогою математичного апарату. На підставі отриманих значень робиться 
висновок по дальності видимості на ЗПС світлосигнальної системи, яка 
досліджується. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ КОМПАКТНИХ ЛЮМІНЕСЦЕНТНИХ 
ЛАМП В ПРОЦЕСІ СТРОКУ СЛУЖБИ 

 

Наведені порівняльні дослідження світлових та колірних параметрів КЛЛ в 
процесі горіння та випробувань цих ламп на кількість вмикань до відмови 

Компактна люмінесцентна лампа, строк служби, параметри  
 

Kozhushko G., Basova Y. 
 

RESEARCH OF COMPACT LUMINESCENT LAMPS PARAMETERS DURING 
THEIR LIFETIME 

 

Comparative study of light and color parameters of CFL in the combustion process 
and testing of these lamps in the number of inclusions to failure are shown 

compact fluorescent lamp, lifetime (of a lamp), parameters 
 

Для зменшення споживання електроенергії (ЕЕ) на освітлення сьогодні 
широко використовують компактні люмінесцентні лампи (КЛЛ) для прямої заміни 
ламп розжарювання (ЛР). З метою забезпечення необхідного рівня 
енергоефективності та надійності КЛЛ в ЄС Директивою [1] встановлені обов‘язкові 
вимоги до функціональних характеристик цих ламп (табл. 1).  
 

Таблиця 1. Функціональні вимоги до КЛЛ 
Функціональний параметр Величина параметру 

Коефіцієнт збереження 
придатних ламп після 6000 год 

≥ 0,70 

Коефіцієнт збереження 
світлового потоку 

Після 2 тис. год:≥ 88 % (≥ 83 % щодо ламп з зовнішньою 
колбою). Після 6 тис. год:≥ 70 % 

Кількість циклів вмикання до 
відказу 

≥ половина строку служби ламп, в год 
≥ 30000, якщо час вмикання лампи > 0,3 с 

Час вмикання < 1,5 с, якщо Р<10 Вт 
<1,0 с, якщо Р≥10 Вт 

Час розігріву лампи до 60 % 
номінального світлового потоку 

< 40 с 
або < 100 с щодо ламп, що містять ртуть в  амальгамній 
формі 

Початковий рівень відказів ≤ 2,0 % за 400 год 
УФ-випромінення (А+В) ≤ 2 мВт/клм 
УФ-випромінення С ≤ 0,01 мВт/клм 
Коефіцієнт потужності ≥ 0,55, якщо Р<25 Вт 

≥ 0,90, якщо Р≥25 Вт 
Загальний індекс  
кольоропередачі 

≥ 80 
 

Обов‘язкових вимог до світлотехнічних та ресурсних параметрів КЛЛ в 
Україні поки що не встановлено.  

Зважаючи на актуальність проблеми економії ЕЕ в Україні і розширення 
використання КЛЛ в різних сферах, перш за все для освітлення житлових 
приміщень, актуальною задачею є дослідження параметрів КЛЛ, які надходять на 
ринок України, та змінення цих параметрів в процесі строку служби.  

Метою даної роботи було дослідження комерційних зразків КЛЛ різних 
торгівельних марок на відповідність вимогам [1] та динаміки світлових та колірних 
параметрів в процесі строку служби ламп. Досліджували 6 партій КЛЛ різної 
потужності (15-105 Вт) на збереження світлових та колірних параметрів в процесі 
строку служби та 6 партій ламп потужністю 20 Вт на відповідність вимогам за 
кількістю циклів вмикання. При дослідженнях використовувались стандартні 
методики вимірювання електричних, світових та колірних параметрів розрядних 
ламп. 

Результати дослідження світлового потоку та колірної температури в процесі 
строку служби для досліджених партій ламп наведені у таблиці 2. 
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Таблиця 2. Динаміка параметрів КЛЛ в процесі строку служби 
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1 15 61,2 84,2 66,7 4095 4002 83,2 0,6 

2 20 66,7 86,8 67,1 4116 3870 82,4 0,61 

3 32 71,7 82,0 70,1 4109 3965 81,3 0,59 

4 55 62,7 77,1 54,6 6260 5782 82,1 0,48 

5 85 65,8 77,5 65,0 6031 5414 83,0 0,54 

6 105 63,1 76,3 57,8 6154 5507 81,2 0,52 
 

Із отриманих результатів видно, що всі партії КЛЛ не відповідають вимогам 
[1] по стабільності світлового потоку в процесі строку служби. Коефіцієнт 
збереження світлового потоку нижчий нормованих значень після 2 тис. год і 6 тис. 
год, причому спад світлового потоку більш суттєвий у потужних ламп. Електричні 
параметри і загальний індекс кольоропередачі в процесі строку служби практично не 
змінюються. 

Слід також відзначити, що більшість досліджених партій ламп мають 
низький коефіцієнт потужності. Тільки лампи потужністю 15 та 20 Вт відповідають 
вимогам [1]. КЛЛ потужністю 32–105 Вт мають коефіцієнт потужності значно 
нижчий нормованого значення – 0,48–0,56 (при нормі не нижче 0,9). 

Результати дослідження ламп на кількість циклів вмикання до відмови 
наведено у таблиці 3.  

 

Таблиця 3. Результати випробувань КЛЛ потужністю 20 Вт на кількість 
витриманих циклів вмикань до відказу 

№ 
партії 

Задекларова-
ний строк 

служби, год 

Кількість 
витримани

х циклів 
вмикань до 

першого 
відказу 

Середня 
кількість 

витриманих 
циклів 

вмикань до 
відказу 

№ 
партії 

Задекларований 
строк служби, 

год 

Кількість 
витримани

х циклів 
вмикань 

до 
першого 
відказу 

Середня 
кількість 

витриманих 
циклів 

вмикань до 
відказу 

1 12000  6451 15014 4 6000 5200 6579 
2 12000 179 2912 5 6000 4758 6927 
3 12000 10173 16247 6 6000 4050 6182 

 

Всі партії ламп потужністю (крім партії № 2) відповідають вимогам за 
кількістю витриманих вмикань до відказу. Досліджені лампи мали час вмикання 
менше 0,3 с і час виходу на режим горіння, при якому світловий потік досягає 60 % 
номінального значення світлового потоку, менше 40 с. 

Висновки. 
1. Параметри досліджених комерційних зразків КЛЛ потужністю 15 та 20 Вт 

не відповідають вимогам [1] за коефіцієнтом збереження світлового потоку в процесі 
строку служби, а КЛЛ потужністю більше 25 Вт (лампи 32-105 Вт) – коефіцієнтом 
збереження світлового потоку та коефіцієнтом потужності. 

2. КЛЛ потужністю 20 Вт (за винятком партії № 2) відповідають вимогам за 
кількістю витриманих вмикань, часу запалювання лампи та виходу на режим горіння 
(досягнення 60 % значення номінального світлового потоку). 

3. Колірна температура КЛЛ в процесі строку служби знижується. Причому 
зниження більш суттєве для КЛЛ з високою колірною температурою. 

 

Література 
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ФОРМУВАННЯ КОЛІРНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ 
СИСТЕМ ОСВІТЛЕННЯ 

 

Розглянуто методи забезпечення випромінювання с різними значеннями 
корельованої колірної температури в інтелектуальних системах освітлення. 
Представлено результати роботи розробленого алгоритму та створеного для  нього 
системи авторегулювання корельовано колірної температури. 

Ключові слова: інтелектуальна система освітлення, корельована колірна 
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V. I. Kornaga, V. M. Sorokin, A.V. Rybalochka, O. S. Oliinyk   
 

FORMATION OF THE COLOR CHARACTERISTICS OF SMART LIGHTING 
SYSTEMS 

 

Methods to obtain white light with different values of correlated color temperature 
in smart lighting systems have been reviewed. The results of research to design algorithm 
and to create the system for autoregulation of correlated color temperature in smart lighting 
systems have been shown. 

Keywords:  smart lighting system, correlated color temperature, autoregulation  
 

При проектуванні інтелектуальних систем освітлення необхідно враховувати 
не лише електрооптичні та конструктивні особливості світлотехнічного пристрою, 
але й вплив створюваного ним освітлення на фізіологічні функції основних систем 
організму, таких як зорова, нервова, серцево-судинна тощо. Результати досліджень в 
області фізіології ока людини демонструють наявність незорового впливу видимого 
випромінювання на циркадні ритми її організму [1]. Наявність в сітківці ока 
особливого типу рецепторів, які максимально чутливі до сприйняття 
випромінювання в спектральному діапазоні 430-470 нм, призводить, при певному 
рівні його інтенсивності, до зменшення секреції гормону мелатоніну. Це може мати 
як позитивні наслідки в денний час, коли необхідно підвищити активність людини, 
але й також може негативно вплинути на неї у вечірні часи, коли завдяки затримці 
чи зменшенні вироблення цього гормону можуть призвести до перезбудження 
нервової системи, складнощів із засипанням, безсоння, поганого самопочуття й т.п.. 
Таким чином стає зрозумілим, що дуже важливо при проектуванні інтелектуальних 
систем освітлення реалізувати можливість керування спектральним складом 
випромінювання та її інтенсивністю в залежності від ряду факторів таких, як час 
доби, умови праці чи відпочинку, вимоги до рівня освітленості тощо. Реалізація 
грамотного керування кольором та інтенсивністю випромінювання систем 
освітлення на протязі дня може забезпечити комфортні світлові умови для роботи та 
відпочинку людини, а також прибрати негативний вплив штучного освітлення на її 
циркадний ритм, який зазвичай можуть привнести освітлювальні системи без 
подібних можливостей. 

Щоб реалізувати зазначені вище можливості в інтелектуальній системі 
освітлення необхідно певним чином змінювати інтенсивність випромінювання та 
його корельовану колірну температуру на протязі доби. Для цього можна 
застосовувати два білі світлодіоди з різними значеннями корельованої колірної 
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температури («Dynamic white») [2]. При такій конфігурації системи значення 
отриманих корельованих колірних температур будуть лежати не на кривій Планка 
діаграми CIE 1931(Рис.1а), а на прямій, що з‘єднує точки з координатами кольору 
випромінювання білих світлодіодів. Також можна використати RGB-світлодіоди, які 
дозволяють отримати більш широкі діапазони білого кольору випромінювання 
відносно «Dynamic white» систем. Окрім цього інтелектуальні системи освітлення 
побудовані на основі RGB-світлодіодів дозволяють реалізувати можливості 
сигналізаційного та декоративного освітлення, оскільки за їх допомогою можна 
отримати будь-який колір випромінювання в межах трикутника на діаграмі CIE 
1931, вершинами якого є колірні координати червоного (R), зеленого (G) та синього 
(B) cвітлодіодів системи RGB (Рис.1б). Недоліками використання таких систем саме 
для освітлення є певні складності реалізації та низький індекс кольоропередачі, що є 
дуже суттєвим для створення комфортних умов світлового середовища для людини. 
Проблема може бути вирішена додаванням до RGB-системи білого (RGBW-система) 
або оранжевого (RGBA-системи) світлодіодів, що забезпечує значне збільшення 
індексу кольоропередачі. 

 

 
              а)                                б)                                      а)                                      б) 
Рис.1. Значення корельованої колірної 
температури, які можна отримати при 

використанні: а) двох білих 
світлодіодів; б) RGB-світлодіодів. 

Рис.2. Динаміка зміни колірної 
температури: а) без авторегулювання; 

б) з авторегулюванням. 

 

Оскільки при роботі інтелектуальної системи освітлення проходять процеси 
зміни яскравості світлодіода від його температури, деградації кристалу, зміни 
властивостей люмінофора, зменшення прозорості лінзи, та т.і. необхідно вводити 
функції авторегулювання корельованої колірної температури та яскравості 
випромінювання.  

На Рис.2 продемонстровані залежності корельованої колірної температури 
від часу роботи системи з розробленою системою авторегулювання та без неї. В 
даному випадку освітлювальна система була налаштована на випромінювання 
колірної температури  7000К.  

Як видно з Рис.2 при застосуванні розробленої та створеної системи 
авторегулювання корельованої колірної температури відбувається вихід та 
утримання значення колірної температури саме на задану величну при менш частих 
її флуктуаціях відносно роботи без авторегулювання. 

Також розроблено алгоритм авторегулювання яскравості інтелектуальної 
системи освітлення, який на даний час проходять апробацію результати якої будуть 
представлені у наступних роботах.  
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Проблема економії енергетичних ресурсів на сучасному етапі є дуже 

актуальною і одним з основних методів зменшення енергоспоживання на освітлення 

є використання сучасних енергоощадних джерел світла. 

В адміністративних приміщеннях, навчальних та медичних закладах, як 

правило, використовують світильники з люмінесцентними лампами. З появою 

лінійних світлодіодних ламп, які володіють кращими світлотехнічними, 

експлуатаційними та гігієнічними показниками, стало можливим їх використання 

для прямої заміни в існуючих світильниках. Проте при прямій заміні джерел світла 

як правило, проводиться тільки модернізація електричної схеми світильника, а 

оптична система залишається незмінною. Проте форма, розміри і розміщення 

світного тіла джерела відносно оптичної системи визначають світловий розподіл 

світильника, захисний кут і, відповідно, впливають на параметри світлового поля, 

показники засліпленості та дискомфорту. 

Метою даної роботи було дослідити доцільність прямої заміни лінійних 

люмінесцентних ламп (ЛЛ) на світлодіодні (СДЛ) на основі аналізу світлового 

розподілу та ККД світлового приладу.  

Було проведено вимірювання світлового розподілу та розраховано ККД 

світильника типу ЛПО з лампами ЛБ 36 та СДЛ потужністю 18 Вт. Вимірювання 

світлового розподілу проводили за допомогою модернізованого розподільчого 

фотометра, що дозволяв обертати світловий прилад у двох площинах одночасно. 

Значення ККД визначали за формулою: 
85
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де свФ  – світловий потік світильника; лФ  – світловий потік лампи; 

1 2 2 1

90

0 2

max

2

f

I

k
I

;  – кут у поздовжній площині; 
2 1

 – тілесний кут.  

На рис.1 подано отримані КСС світильника з ЛЛ та СДЛ. 
 

  
а)      б) 

Рисунок 1. КСС світильника з ЛЛ (а) та СДЛ (б). 

 

За результатами обчислень ККД світильника з ЛЛ становив 76%, з СДЛ – 

92,8%.  

Лінійні люмінесцентні лампи мають рівномірну яскравість в усіх напрямках і 

потребують додаткових світлорозподілюючих пристроїв, тоді як лінійні світлодіодні 

лампи створюють направлений розподіл світлового потоку в межах невеликого 

тілесного кута і можуть бути використані без додаткової оптичної системи. При 

використанні СДЛ завдяки відсутності відбитої складової значно підвищується ККД, 

проте збільшується засліплююча дія світильника. Крім того, спостерігається 

звуження КСС в поперечній площині, що впливає на розподіл освітленості від 

такого світлового приладу. 

Для оцінки доцільності прямої заміни ЛЛ на СДЛ було проведено розрахунок 

освітленості приміщення площею 72 м
2
. Встановлено, що для отримання 

нормованого рівня освітленості 300 лк потрібно 15 світильників типу ЛПО з ЛЛ 

потужністю 36 Вт або 30 світильників типу ЛПО з СДЛ потужністю 16 Вт. При 

цьому питома споживана потужність при використанні ЛЛ становить 7,92 Вт/м
2
, а 

при використанні СДЛ – 6,67 Вт/м
2
. Крім того покращується коефіцієнт 

неоднорідності при використанні СДЛ (0,743 для СДЛ і 0,727 для ЛЛ). 
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ОПРОМІНЕННЯ ПРИ КОМБІНОВАНОМУ ЛІКУВАННІ ПСОРІАЗУ 
 

В практичній медицині нове застосування набувають технології, спричинені 

біологічною дією контрольованого ультрафіолетового впливу, які передбачають 

опромінення поверхні шкіри біооб‘єкта (БО). Окремі молекули, що входять до 

складу клітин живих організмів, мають здатність поглинати кванти світла та 

спричиняти фотохімічні реакції [1-3]. Встановлено, що дію випромінювання в 

ультрафіолетовому діапазоні широко використовують у медицині для лікування 

(екзем, псоріазу, фототерапії пухлин тощо). Лікувальний ефект залежить від 

фізичних параметрів шкіри (товщини, кольору, температури, рельєфу пошкодженої 

поверхні тощо), якості проведення процесу опромінення, від своєчасного виявлення 

змін реакції організму на їх дію, а також параметрів і характеристик технічних 

засобів (довжини хвилі, інтенсивності потоку, тривалості процедури, локалізації 

площі опромінення). Відомо, що в неконтрольованих випадках може спостерігатися 

сенсибілізоване пошкодження білків, нуклеїнових кислот та ліпідів, порушення 

енергетичного обміну клітин, внаслідок фотохімічного руйнування окремих 

компонентів[2], що в свою чергу потребує реагування на отриману інформацію щодо 

реєстрації цих змін в організмі та оперативне корегування процесу лікування. Для 

розвитку комбінованих фотомедичних технологій (КФМТ) виникає потреба 

удосконалення джерел випромінювання (ДВ) із контролем параметрів процесу 

опромінення й оцінюванням дози впливу на біооб‘єкт [3]. Для оцінювання 

поглинання ультрафіолету в діапазоні А (УФ-А, тобто 320 - 400 нм) та визначення 

зміни параметрів процесу, враховуючи глибину проникнення й поглинання шкірою, 

необхідно визначити початкову інтенсивність потоку падаючої хвилі відповідної 

довжини із врахуванням розсіювання та її поглинання, що в загальному випадку 

здійснюється за законом Бугера - Ламберта - Бера. Очевидно, що для підвищення 

точності оцінювання стабільності потоку опромінення існує також потреба 

враховувати додаткове нагрівання БО та зміну коефіцієнту відбивання оновленої 

шкіри.  

Для проведення КФМТ із метою покращення корекції процесу 

запропоновано динамічне імпульсне опромінення подразненої частини БО [4, 5] з 

низькою інтенсивністю, а це потребує розвитку математичних моделей для пошуку 

для вибору ДВ та оптимізації режимів нових оптико-електронних пристроїв (ОЕП). 

Слід врахувати те, що ОЕП є економічні, бо володіють кращим коефіцієнтом 

корисної дії мають можливість регулювання просторового розподілу енергії в малих 

площинах з перекриттям спектру випромінювання та характеризуються незначною 

величиною робочої напруги й струму, малою інерційністю, забезпечують кращу 

стабільність в імпульсному режимі роботи. Особливо висока надійність ОЕП й 

зручне оперативне керування процесом в потрібному діапазоні енергетичних і 

часових параметрів має перспективу для КФМТ.  

Розглядаючи процес контролю опромінення БО в імпульсному режимі 

роботи, слід зазначити, що у випадку визначення енергії, яка поглинається шкірою 

людини при випромінюванні ОЕП з різними довжинами хвиль (згідно закону Планка 
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для розподілу енергії в залежності від довжини хвилі), необхідно визначати 

коефіцієнти поглинання для монохроматичного випромінювання, або задавати їх у 

виді змінних значень чи  функцій. Межі змін і параметри матриці ОЕП із 

світлодіодів типу UVTOP 335-TO39HS компанії ―Sensor Electronic Tehnology‖, для 

шару шкіри визначених за формулою,  згодом було внесено в підпрограми Bulk 

Scatter, та Material  программного середовища Trace Pro 6  для графічного 

представлення[6]:  

2/32

2

)cos21(4

1
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gg

g
pSDF

 
(1) 

де  р – щільність шару тканини; θ – коефіцієнт розсіювання; g – коефіцієнт 

анізотропії. 

Величина енергії, яка відбивається від поверхні шкіри залежить від її стану і 

характеризується функцією відбивання, яка залежить від параметрів здорової і 

поверхні пошкодженої шкіри, довжини хвилі потоку та просторової когерентності 

світлової хвилі для випадку застосування декількох джерел випромінювання у виді 

матриці. Для вимірювання параметрів цього потоку застосовано вузькополосний 

вимірювальний підсилювач з малим рівнем власних шумів, де на його вході 

встановлюються фоточутливі елементи контролю.  

Для реалізації процедур КФМТ запропонована структурна схема системи 

контролю (за зміною коефіцієнта відбивання та величини потоку поглинутої енергії) 

й створеним алгоритмом регулювання параметрів. Проведено імітаційне 

моделювання імпульсного опромінення БО і для апробації застосовано засоби 

середовища Matlab. Можливості створеної системи керування ОЕП з 

контрольованою низькою інтенсивністю випромінювання дозволяють оператору 

спостерігати за проведенням КФМТ та приймати рішення щодо корегування 

процесу опромінення в інтерактивному, а також у автоматичному режимі в 

залежності від оцінювання його ефективності для окремого пацієнта.  

Отже запропоновано систему керування динамікою програмованих змін 

амплітудних, просторових і спектральних характеристик випромінювання для 

забезпечення роботи в імпульсному режимі опромінення БО, що дозволяє скоротити 

тривалість лікування та забезпечує підвищення ефективності процесу без 

додаткових ускладнень.  
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Анотація. Проаналізовано чотири варіанти формування характеристичної 

кривої натрієвої лампи високого тиску резонансним інвертором електронного 
пускорегулювального апарату впродовж усього строку її служби. Запропоновано 

варіант характеристичної кривої, яка  дасть змогу зменшити інтенсивність деградації 
лампи та забезпечити регламентований строк її служби. 

Ключові слова: натрієва лампа високого тиску, підтримання потужності, 
характеристична крива, електронний пускорегулювальний аппарат. 

 

A. Lupenko 
 

FORMING OF CHARACTERISTIC CURVE  OF HIGH PRESSURE SODIUM 

LAMP BY ELECTRONIC BALLAST 
 

The summary. The problems of reducing of influence of high pressure sodium lamp 

resistance variations during the lamp aging on lamp power by using of electronic ballast 
with open-loop structure is considered.  

Key words: high-pressure sodium lamp, power maintenance, characteristic curve, 

electronic ballast. 
 

Натрієві лампи високого тиску (НЛВТ) масово застосовуються в 

зовнішньому освітленні у зв‘язку із високою світловою віддачею та тривалим 
строком служби. Робоча потужність НЛВТ відповідно до вимог ГОСТ Р 53073-2008 

регламентується характеристичною кривою (ХК) – залежністю потужності лампи від 
напруги на ній. Така крива повинна розташовуватись в межах трапецієподібної 

області допустимих значень в координатах «потужність – напруга». У цій області 
лампа може працювати з прийнятними електротехнічними та світлотехнічними 

характеристиками впродовж усього терміну її експлуатації. Перевищення 
допустимої потужності лампи скорочує термін її служби.  

Еквівалентний опір лампи в процесі експлуатації зазнає значних змін, 
зростаючи приблизно в 2 рази і більше відносно опору нової лампи. В результаті 

потужність, споживана лампою, може вийти за межі області допустимих значень, що 
суттєво зменшить строк  її служби. Тому актуальним є питання забезпечення робочої 

потужності НЛВТ в межах допустимих значень за допомогою електронного 
пускорегулювального апарату (ЕПРА) шляхом формування ним відповідної ХК. Для 

формування ХК використано резонансний інвертор, побудований за розімкненою 

структурою, з параметричним підтриманням потужності в навантаженні (лампі). 
Проаналізовано чотири варіанти формування ХК високочастотним 

електронним пускорегулювальним апаратом. Формування таких кривих базується на 
властивостях коливального контуру резонансного інвертора напруги. Варіанти А, Б, 

В, Г (див. рисунок) відрізняються розташуванням та значеннями максимальних 
додатних та від‘ємних відхилень потужності відносно номінальної потужності 

лампи PN  лампи. На цьому рисунку P0, PМ,  PК та Q0, QМ,  QК – відповідно початкова 
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(для нової лампи), максимальна та кінцева (для старої лампи) потужності та 

відповідні добротності коливального контура резонансного інвертора.  
 

 
 

На основі проведеного аналізу резонансного інвертора встановлено 

аналітичні вирази, які описують зв‘язки між параметрами резонансного інвертора та 
визначальними точками ХК – початковою точкою О, точкою максимальної 

потужності М та кінцевою точкою К. Ці вирази  служать базою для розрахунку 
резонансного інвертора, який формує відповідну ХК. Для кожного з варіантів ХК 

виконано розрахунок резонансного інвертора ЕПРА з натрієвою лампою SON-T 
150W PHILIPS при наступних даних: PN=150 Вт, Pmax=185 Вт, Pmin=105 Вт, R0=64 Oм, 

RК=128 Oм, робоча частота дорівнює 120 кГц.   
Встановлено, що найбільш доцільною для комплекту «ЕПРА-НЛВТ»  є ХК 

варіанту В, виходячи з наступного. 1) Відхилення потужності від номінальної в 
процесі старіння НЛВТ є незначними (±4%). 2) Нова лампа працює з потужністю, на 

4 % меншою за номінальну, а світловий потік нової лампи та її світлова віддача при 

такому малому зменшенні потужності залишаються високими, а її ресурс 
витрачається економніше. 3) Максимальне перевищення номінальної потужності в 

процесі експлуатації є також незначним (4%), що також зменшує інтенсивність зносу 
електродів  та фізико-хімічних процесів в лампі. 4) Через це в  кінці 

регламентованого терміну експлуатації лампа матиме кращі світлотехнічні та 
електротехнічні показники (світловий потік, світлову віддачу, напругу, опір) ніж при 

використанні традиційних електромагнітних ПРА, чи при формуванні ХК за 
варіантами А, Б, Г. Таким чином, формування ХК за варіантом В дає змогу 

зменшити спад світлового потоку НЛВТ в кінці регламентованого терміну служби, 
або ж продовжити термін її служби. ХК варіанту Г має найменше відхилення 

потужності від номінальної, тому таку криву доцільно використовувати в 
резонансних інверторах напруги, які працюють в режимі джерела потужності.  
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Проведено порівняльний аналіз основних методів регулювання потужності 
натрієвих ламп високого тиску (НЛВТ) за допомогою високочастотних електронних 
пускорегулювальних апаратів для встановлення їх переваг та недоліків. 

Даний аналіз проведено стосовно регулювальних характеристик – залежності 
між потужністю НЛВТ та керувальною змінною (напругою, частотою, коефіцієнтом 
заповнення імпульсу). 

На рис. 1 показано характеристику для амплітудного методу регулювання 
потужності НЛВТ, на рис. 2 – для частотного, а на рис. 3 – для широтно-
імпульсного. 

   
Рис. 1. Амплітудний метод Рис. 2. Частотний метод Рис. 3. Широтно-

імпульсний метод 
 

Показано, що для забезпечення високого ККД необхідно узгоджувати 
характеристичний опір резонансної системи з напругою живлення його вихідного 
каскаду так, щоб коефіцієнт заповнення імпульсів при номінальній потужності в 
лампі наближався до 0,5. 
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The conditions determining the estimated surface shell eggs during irradiation with 
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The laser beam irradiation surface, the shape factor rotation eccentricity ellipse. 
 

Ефективність виробництва продукції птахівництва напряму залежить від 

якості отриманого молодняка птиці, який постачається на птахофабрику для 

вирощування та подальшого утримання. Тому особливу увагу слід звертати на 

ефективність процесу інкубації, яка в першу чергу залежить від якості 

знезаражування поверхні шкаралупи яйця перед закладенням в шафу інкубатора. 

Раніше (2013 р.), було показано, що опромінення поверхні шкаралупи яйця 

когерентним оптичним (лазерним) випромінювання з метою додаткової активізації 

шкідливої мікрофлори значно покращує ефективність подальшого хімічного 

знезаражування інкубаційних яєць. Однак, в процесі лазерної обробки поверхні яйця 

необхідно здійснити рівномірне опромінення всієї поверхні при його пересування на 

стрічці транспортера під променем, для чого необхідно точно розмістити лазер над 

яйцем, виходячи з умови високої густини випромінювання. 

Тому, метою роботи є апроксимація форми курячого яйця в процесі 

обертання його під лазерним променем при закладанні кожної партії в інкубатор. 

Куряче яйце має прокольну вісь симетрії, а його поперечний переріз має 

форму наближену до кругу, що дає можливість апроксимувати загальну форму яйця 

поверхнями обертання. Так, найбільш простою поверхнею другого порядку, 

наближеною до форми яйця є еліпсоїд обертання. 

Для дослідження розмірних характеристик були спеціально випадковим 

способом відібрані в складі 50 шт курячих яєць породи білий леггорн. При  

вимірюванні довжини і товщини яйця в якості напіввісі приймались напіврозміри 

вказаних величин: с – великої напіввісі і b – малої напіввісі еліпсоїда обертання 

навколо вісі – Oz. Окрім лінійних характеристик для кожного яйця визначається 

коефіцієнт форми – ексцентриситет еліпса. 

Результати проведених вимірювань зведені у таблицю і можуть бути 

проілюстровані графіками (рис.1), з яких видно, що для даної партії яйця доцільно 

прийняти наступні значення: c  29,3 1,0 мм, b  22,6 0,23 мм,  

0,634 0,024. 
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Розрахунки показують, що виправлене середнє квадратичне відхилення s  

для ексцентриситету  порівняно мале у порівнянні з такою ж величиною для 

напіввісі c і b . Так, реальні значення складають bs 0,316, а cs 1,398, тоді як для 

ексцентриситету воно дорівнює s 0,033, на порядок менше. Зрозуміло, що при 

значенні s 0 розбіг значень ексцентриситету відсутній і він приймає рівні 

значення для всіх еліпсоїдів ( const ). В цьому випадку можна стверджувати, що 

форма всіх еліпсоїдів (яєць) однакова і вони можуть відрізнятись між собою тільки 

величиною. Тоді, по відомому ексцентриситету і виміряній одній напіввісі – іншу 

можна знайти по співвідношенню 21cb . Однак, порівняння виміряних 

значень напіввісі b  та розрахованих по вказаній формулі при 0,634 показано, що 

середня похибка розрахованих даних не перевищує 2 %.  
 

 
Рис. 1. Густина розподілення напівісі еліпса (а) і ексцентриситету (б) 
 

Таким чином, доцільно при апроксимації форми яйця застосовувати еліпсоїд 

обертання і рекомендувати проведення досліджень в подальшому в експрес-режимі з 

вимірюванням тільки однієї напіввісі та застосуванню вищенаведеної розрахункової 

формули разом із знайденим для заданої партії яйця значенням ексцентриситету, що 

значно скоротить об‘єм та час досліджень. Крім того, проведені дослідження 

дозволять визначити взаєморозміщення лазера і яйця в процесі обробки при 

переміщенні їх на стрічці транспортера. 
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В докладе рассматривается необходимость пересмотрения существующей 
нормативной базы освещения с учетом новой сумеречной системы фотометрии. 
Предложено светодиоды, как наиболее удачные источники света для применения в 
установках внешнего освещения в условиях мезопического диапазона. Показано 
возможность повышения энергоэффективности установок уличного освещения при 
учете S/P фактора. 
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LED LIGHT SOURCES IN OUTDOOR STREET INSTALLATIONS IN THE 
MESOPIC RANGE 

 

In the paper necessity of revise existing regulatory framework with taking into 
consideration new lighting system twilight photometry has been discussed. LEDs have 
been proposed as the most apposite light sources for use in external lighting installations 
on mesopic range. Essence of S / P factor LEDs has been reveals. 

Mesopic photometry, outdoor lighting, LED, S/P factor 
 

В нашей стране при проектировании установок наружного освещения 
используются нормы, принятые в 2006 году. Тем не менее в международном 
светотехническом сообществе уже давно ведутся разговоры о необходимости 
принятия унифицированной системы фотометрии, на базе принятой МКО в 2010 
году сумеречной системы фотометрии (Технический доклад МКО 191:2010). 

Новая система фотометрии в условиях сумеречного зрения представляет 
относительную спектральную световую эффективность в условиях сумеречного 

зрения m esV  в виде линейной комбинации световых эффективностей в условиях 

дневного и ночного зрения (V  и 
'V  соответственно) [1]. 

Освещение в условиях сумеречного зрения включает в себя наружное 
освещение, а именно, освещение дорог и улиц, освещение больших пространств и 
прочих связанных с дорожным движением объектов. 

Следует учесть, что вождение является сложной динамической задачей, 
которая включает в себя обнаружение, распознавание, восприятие движения, 
восприятие объектов в соответствии, например, с их формой или цветом, и 
восприятие связей между неподвижными и/или движущимися объектами [2]. 

Уровни яркости дорожного полотна определяются в пределах 0,2–2,0 кд/м² в 
зависимости от категории улицы. Они принимаются исходя из отражающих свойств 
поверхности асфальта при нормальных условиях видимости [3]. В ходе 
исследований влияния погодных условий на видимость, проведенных в 2007 г. А. 
Экриасом (Ekrias А.) [4] оказалось, что для всех погодных условий диапазон яркости 
окружения обычно не превышает уровень в 5 кд/м

2  
и, таким образом, лежит в 

области сумеречного зрения. 
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В условиях сумеречного зрения светодиоды, благодаря возможности 
получения различных спектров излучения, являются мощным помощником в 
создании эффективных осветительных систем для дорожного освещения. Важно, что 
светодиодные источники света имеют непрерывный спектр. Распределение энергии 
СД отличается в зависимости от технологии производства, тем не менее все 
светодиоды имеют два максимума примерно в тех же диапазонах, что и кривые 
светочувствительности глаза для ночного и дневного зрения (рис.1, [5]), что 
позволяет охарактеризовать светодиодные источники света как наиболее 
подходящие источники для применения в установках освещения улиц в условиях 
сумеречной фотометрии. 
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Рис.1. Относительное спектральное распределение белых светодиодов серии XQ-D 

(Cree) 
 

Эффективность СД, воздействующего на фоторецепторы глаза человека, 
исследуется с помощью S/P (scotopic/photopic) фактора – это отношения светового 
потока для ночного зрения к потоку для дневного зрения. Чем выше данный фактор, 
тем эффективнее воздействие источника.  

Интересной является некая  зависимости S/P-фактора от цветовых координат 
x,y (МКО 1931): значение S/P растет с увеличением координаты y и уменьшением 
координаты х.  

На рис. 2 приведен графический пример расчета S/P фактора для ночного и 
дневного зрения [6]. 
 

 
Рис.2 Спектральное распределение энергии СД Cree и его спектральные 

эффективности mV  для ночного 
'V  и  для дневного зрения V  
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Известно также что источники света, например, СД с высоким S/P-фактором 
обладают лучшей эффективностью использования излученной энергии по 
сравнению с ДНат в условиях сумеречного зрения [7]. Следовательно, введение S/P-
фактора, как нормативной характеристики источников света может помочь в 
определении визуальной эффективности источника света. 

Очевидно одно: светодиоды имеют эффективное распределение энергии в 
условиях ночного и сумеречного зрения. И если не учитывать этот факт, то 
нормируемые уровни яркости увеличатся естественным образом за счет большей 
эффективности осветительных установок наружного освещения улиц на базе 
светодиодов с высоким S/P-фактором. Учет этого фактора позволит повысить 
энергоэффективность установок уличного освещения при обеспечении 
существующего сегодня качества освещения. 
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ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ CЛОЕВ НАНОПОРИСТОГО КРЕМНИЯ 
 

Исследовалась зависимость яркостных и спектральных характеристик 

фотолюминесценции от условий формирования слоев пористого кремния. 

Установлено, что спектральные характеристики определяются режимом 

анодирования и мало зависят от пористости. 
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PHOTOLUMINESCENCEOF NANOPOROUS SILICONLAYERS 
 

Abstract:The dependence of brightness and spectral characteristics of 

photoluminescence (PL) of porous silicon formationconditionshas been investigated. It is 

found that the spectral characteristics are determined by theanodizing conditions and 

slightly depend onporosity. 

Key words: nanoporoussilicon,photoluminescence,electrochemical anodization. 
 

Кремний широко используется в современной оптоэлектронике, но его 

применение ограничено фотоприемными устройствами, т.к. до сих пор не 

существует эффективных кремниевых светоизлучающих структур. Однако явление 

фотолюминесценции пористого кремния позволяет использовать его в качестве 

преобразователя длины волны совместно с полупроводниковыми излучателями, в 

частности со светодиодными структурами на нитриде галлия [1]. В данной работе 

рассматриваются фотолюминесцентные свойства ПК на подложке p-типа, 

полученные при возбуждающем излучении с длиной волны 444 нм, 

соответствующем спектру излучения синего светодиода. 

Исследовалась зависимость яркостных и спектральных характеристик 

фотолюминесценции от условий формирования пленок пористого кремния, 

полученных на монокристаллической кремниевой подложке p-типа. Всего было 

проведено две серии экспериментов. Образцы различных серий были приготовлены 

при помощи различных составов травителей. Образцы каждой серии отличались 

друг от друга режимом электрохимического травления — для получения слоев ПК 

различной пористости путем изменения плотности тока анодирования [2].  

Для приготовления первой серии образцов был использован раствор 

HF (45%) :C2H5OH = 1 : 1, для второй — HF (45%) : C3H7OH : H2O = 1 : 1 : 1. 

Анодирование проводилось в диапазоне плотностей тока от 5 до 50 мА/см
2
. 

Пористость образцов измерялась гравиметрическим методом. Полученные спектры 

представлены на рис. 1и 2. 

Для первой серии была получена прямая зависимость интенсивности 

излучения от плотности тока анодирования и, соответственно, от пористости 
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образца. Для второй серии зависимость не столь явная, однако тоже близка к 

ожидаемой [3].  

 
Рис. 1. Спектры фотолюминесценции 

первой серии образцов 

 

 
Рис. 2. Спектры фотолюминесценции 

второй серии образцов 

 

 
а 

 
б 

Рис. 3. Зависимость интенсивности излучения от плотности тока  

для первой (а) и второй (б) серии образцов 
 

Зависимости спектральных характеристик от пористости не наблюдалась. 

При этом спектр ФЛ образцов второй серии заметно отличается от первой, из чего 

следует, что спектральные характеристики определяются режимом анодирования и 

мало зависят от пористости. 
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Leonid A.Nazarenko, Anatoliy S.Litvinenko, Dmitriy P.Zubkov 
 

MEASUREMENTS CENTER LIGHTING LIGHTS AND LIGHT SOURCES 
 

Abstract: It‘s presented system of the organization of the Centre, apparatus for 
lighting measurements and measuring its performance. 

Keywords: LED, light output, honiofotometr, photometric sphere. 
 

Розробками СП займаються практично всі світлотехнічні фірми, але 
результати більшості таких розробок незадовільні. Це пов'язано: з відсутністю в 
діючих стандартах світлодіодів як джерел світла, відсутністю розробників 
необхідної кваліфікації (часто «розробка» нового світлового приладу зводиться до 
прямої заміні лампового джерела світла на світлодіодний), а крім того, відсутністю 
доступної вимірювальної апаратури для СП та світлодіодних джерел світла. 

Зростаючий попит на розробку та впровадження енергоефективних джерел 
світла спонукали до створення на базі кафедри "Світлотехніка та джерела світла" 
незалежного Центру світлотехнічних вимірювань світлових приладів та джерел 
світла. 

Завданням Центру є проведення вимірювань для визначення достовірних 
характеристик досліджуваних світлових приладів. Дійсні значення характеристик 
приладів, визначені в незалежній лабораторії висококваліфікованим персоналом, 
сприяють створенню довірчих відносин між виробником та споживачем, а також  
сприяють пошуку виробником найкращого з можливих варіантів виконання виробу 
для задоволення всіх діючих галузевих норм та з рештою, потреб кінцевого 
користувача.  

До складу Центру світлотехнічних вимірювань входять: Гоніофотометр GO-
2000H, Гоніофотометр для світлодіодів LGF-C-42, Фотометрична сфера. 

Гоніофотометр GO-2000H дозволяє проводити вимірювання в двох 
системах МКО B-β та C-γ, дистанція вимірювання до 13м. Максимальний розмір 
вимірюваного зразка 1,5х2,0м, вага – 60 кг. 

Вимірювальний комплекс дозволяє забезпечити виробників світлотехнічної 
продукції (такої як світильники для внутрішнього освітлення, прожектори, вуличні 
світильники, в тому числі світлодіодні світильники, та лампи) послугами по 
вимірюванню наступних характеристик: 

Світлотехнічні: Просторовий розподіл сили світла (КСС); просторове 
фотометричне тіло; світловий потік; ефективний кут випромінювання; кут 
розсіювання випромінювання; ККД світильника; діаграми ізолюкс; діаграми 
ізокандел; максимальне співвідношення дистанції до висоти установки світильника 
(для вуличних ОП); коефіцієнт використання світлового потоку ОП відносно 
робочої поверхні; криві обмеження яскравості. 
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Електротехнічні: Робоча напруга; робочий струм; споживана потужність; 
коефіцієнт потужності (PF); вимірювання значень гармонічних складових струму та 
напруги. 

Результат може бути наданий у вигляді файлів фотометричних даних в 
форматах IESNA (1995, 2002), Eulumdat, CIE, CEN, CIBSE, TM14, що дозволяє 
використати результати в широко розповсюджених програмах для проектування 
освітлювальних установок – DIALux, RELUX, AGi32, 3DS Max і т.п. 

Гоніофотометр для світлодіодів LGF-C-42 
Одне з основних завдань при проектуванні нового світлодіодного світлового 

приладу зводиться до знаходження компромісу між величиною світлової віддачі 
готового приладу та розміром його радіатору. Для цього необхідно оперувати 
набором значень світлового потоку в залежності від температури p-n переходу. На 
жаль, не всі виробники приводять таку інформацію в технічних характеристиках на 
свої вироби, а ті що приводять, подають її у графічному вигляді, що ускладнює 
знаходження даних, необхідних для моделювання процесу охолодження. 

Згідно нового методу вимірювання потужних світлодіодів, розробленому в 
NIST (США), пропонується виконувати вимірювання потужних світлодіодів після 
встановлення температурної рівноваги на будь-якій необхідній температурі. При 
цьому встановлення температури p-n переходу виконується за допомогою системи 
активного регулювання температури на основі елементів Пельт‘є. 

На основі цього методу на кафедрі "Світлотехніки та джерел світла" було 
розроблено та побудовано гоніометричну установку для вимірювання потужних 
світлодіодів при заздалегідь встановленій температурі p-n-переходу. 

Гоніометрична установка дозволяє проводити вимірювання наступних 
характеристик потужних світлодіодів: світловий потік; осьова сила світла; 
усереднена сила світла (для малопотужних світлодіодів); просторовий розподіл сили 
світла; просторовий спектральний розподіл випромінення (з використанням 
спектрометру Avantes ULS2048L-USB2); спектральні та колірні характеристики (з 
використанням спектрометру Avantes ULS2048L-USB2). 

Інтегруючий фотометр 
Інтегруючий фотометр (на базі сфери діаметром 2м) призначений для 

вимірювання світлового потоку. Світловий потік є одним з найважливіших 
параметрів джерел світла. Саме відношення світлового потоку до споживаної 
потужності є показником ефективності джерела світла. Вимірювання світлового 
потоку актуально як при створенні нових так і при оцінці класичних джерел світла. 

Розроблений на кафедрі «Світлотехніки та джерел світла» інтегруючий 
фотометр дозволяє проводити вимірювання світлового потоку та спектральних 
характеристик випромінювання. Вимірювання може проводитись як порівнянням 
зразка з еталонною лампою, так і з використанням абсолютного методу. 

Установка реалізує абсолютний метод, аналогічний до того, який 
використовується в національних еталонах світлового потоку NIST (США) та HUT 
(Фінляндія). Метод полягає у формуванні еталонного світлового потоку ззовні 
сфери, за допомогою прецизійної апертури та еталонного фотометра. Такий метод 
являється детекторним і не залежить від дефіцитних (серійно не випускаються) 
еталонних ламп. 

Список параметрів які можуть вимірюватись на даній установці: 
Світлотехнічні: Світловий потік; світлова віддача; спектральний склад 

випромінювання; колірна температура; координати кольору та колірності. 
Електротехнічні:Робоча напруга; робочий струм; споживана потужність; 

коефіцієнт потужності (PF). 
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ЕТАЛОННИЙ ТРАП-ДЕТЕКТОР З ФІЛЬТРОМ ВИДНОСТІ 
 

Розглянуто результати розробки і дослідження еталонного трап-детектора  з 

фільтром видності, який використовується у державному первинному еталоні 

одиниці світлового потоку. 

Ключеві слова: люмен, трап-детектор, фільтр видності, сферичний фотометр 
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STANDARD TRAP DETECTOR WITH VISIBILITY FILTER 

The results of development and research standard trap detector with visibility 

filter, which is used in the national primary measurement standard of the units of luminous 

flux. 

Key words: lumen, trap detector, visibility filter, spherical photometer 
 

Для відтворення одиниці світлового потоку в ННЦ «Інститут метрології» було 

розроблено трап-детектор з фільтром видності. Для вимірювання потужності потоку 

монохроматичного випромінювання в трап-детекторі використовуються фотодіоди 

фірми Hamamatsu S1337-1010 BQ, які мають стовідсоткову внутрішню квантову 

ефективність для оптичного випромінювання в діапазоні довжин хвиль від 400 до 900 

нм. 

Для забезпечення стовідсоткової зовнішньої квантової ефективності 

використовується установка для вимірювання світлового потоку випромінювання, 

яку наведено на рисунку 1. Принцип роботи установки наступний: 

монохроматичний потік випромінювання під кутом 30º надходить у фотодіод № 1 і 

відбита частина під тим же кутом потрапляє у фотодіод № 2. Відбитий потік від 

фотодіода № 2, під прямим кутом  надходить у фотодіод № 3, в результаті чого 

відбитий від фотодіода № 3 потік здійснює зворотний хід. 
 

  
 

Рис. 1. Схема установки для вимірювання світлового потоку  

за допомогою трап-детектора 
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У зв'язку з тим, що потік 5 разів потрапляє на фотодіоди, лише невелика його 

частина, менш ніж 0,1 %, виходить назад з трап-детектора. При цьому коефіцієнт 

поглинання випромінювання приладу становить близьким до одиниці, що забезпечує 

практично стовідсоткову зовнішню квантову ефективність трап-детектора. 

Спектральна чутливість трап-детектора без фільтра видності в 

спектральному діапазоні 400 – 900 нм визначається з формули: 
 

S(λ) = ,
85,1239

)(A
 

 

де А(λ) – коефіцієнт поглинання трап детектора. 

В ННЦ «Інститут метрології» було розроблено фільтр, який коригує відносну 

спектральну чутливість трап-детектора під криву денного зору відповідно до ДСТУ 

ГОСТ 8.332:2008 (криву видності).  

Результати досліджень відносної спектральної чутливості трап-детектора з 

фільтром видності на державному первинному еталоні одиниці світлового потоку 

наведено на рисунку 2. На графіку показана відмінність відносної спектральної 

чутливості сферичного фотометра s(λ) від кривої V(λ).  
 

 

Рис. 2. Графік залежності відносної спектральної чутливості s(λ) трап-детектора з 

фільтром видності  від довжини хвилі випромінювання 
 

В результаті досліджень було визначено відмінність відносної спектральної 

чутливості сферичного фотометра  s(λ) від кривої V(λ) по критерію f1': 

Для трап-детектора з фільтром видності критерій оцінки відмінності його 

відносної спектральної чутливості від кривої видності склав: f1' = 2,75 %.  

При цьому актиничність для еталонних джерел типу A склала: А = 1,007. 

Максимальна абсолютна чутливість трап-детектора з фільтром видності на 

довжині хвилі 555 нм також вимірювалась на державному первинному еталоні 

одиниці світлового потоку та склала S(λ)max = 0,25004 А/Вт. Відносна похибка 

вимірювання чутливості на довжині хвилі 555 нм не перевищувала 0,1 %. 
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АНАЛІЗ ФЛІКЕР-ЕФЕКТУ В ДОРОЖНЬОМУ ОСВІТЛЕННІ 
 

Наведені дослідження, які свідчать, що при нормуванні та проектуванні 
дорожнього  освітлення необхідно враховувати наявність флікер-ефекту.  

Ключові слова: освітлення, дорога, флікер-ефект, водій, коефіцієнт 
нерівномірності  
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ANALYSIS FLICKER EFFECT IN ROAD ILLUMINATION 
 

The brought researches over, what avouch, that at setting of norms and planning of 
travelling illumination it is necessary to take into account the presence of flicker- effect. 

Keywords: Illumination, road, flicker-effect, driver, coefficient of unevenness  
 

Завданням нормування освітлювальних установок є забезпечення виконання 
зорової роботи спостерігача при оправданих витратах енергоносіїв. Тому при 
регламентації рівня якісних та кількісних характеристик умов освітлення необхідно 
спиратися на принципи роботи ока в умовах різного розподілення яскравості в полі 
зору. При роботі ОУ дорожнього освітлення можуть виникати дискомфорт та зорова 
втома, що викликається не тільки засліплюючої дією фар зустрічних машин, 
сліпучих елементів світлових приладів або яскравістю світлової реклами, а і зміною 
розподілу освітленості вздовж дороги, яке створює так звані «темнові ями».  

 Зміна освітленості на дорозі від одного значення до іншого для водіїв 
автотранспорту може створювати так званий «флікер-ефект». 

Основним ланцюжком в алгоритмі розрахунку зорового флікер-ефекту, як 
кількісної оцінки, що інтегрально визначає зорове сприйняття коливань освітленості, 
є амплітудно-частотна характеристика. 

Доза флікера виміряється в квадратних одиницях напруги. Якщо ординати 
графіку напруги виражені у відсотках від номінального значення Uн, то доза флікера 
має розмірність (%)

2
. 

Для перешкод, що не припиняються впродовж 15 хвилин допустима доза 
флікера дорівнює 0,32(%)

2
t, і графік буде представляти собою похилу пряму. Для 

перешкод тривалістю від 0 до 5 хвилин та від 25 до 30 хвилин – 0,04(%)
2
, а від 5 до 

25 хвилин та вище 30 хвилин це значення складає 0,25(%)
2
.  

Відомо, що при проведенні експериментів з лампою розжарення 150 Вт та 
напругою мережі 220 В від перешкод за термін 10 хвилин, час втоми складав Тв = 4,4 
хв. Враховуючи, що яскравість для дифузно розсіюючої поверхні прямо пропорційна 
до освітленості, то можна вважати, що на проїзній частині дороги можуть виникати і 
надмірні коливання яскравості, які викликають додаткову втому вже і через менший 
проміжок часу. 

Нормування освітлювальної установки зовнішнього освітлення міст та 
швидкісних магістралей  повинне враховувати і визначати норму дози флікера Рд , як 
одного з важливіших якісних показників ОУ магістралей та доріг. 

В нашому випадку зміни рівний освітленості автошляху будуть мати 
гармонійний характер.  
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Кожна ордината кривої коливання дає одну і ту ж дозу, тому перешкода 
однієї частоти може бути приведена до перешкоди будь-якої частоти згідно умов 
еквівалентування: 

 

δU(ω1)∙A(ω1)= δU(ω2)∙A(ω2)=…= const

 
(1) 

 

При розрахунках зручно буде приводити для лампи розжарювання 
перешкоду до резонансної частоти 8 Гц, при якій амплітудно-частотна 
характеристика дорівнює одиниці. В цьому випадку нормована доза флікера буде 
приводитись до мінімуму кривої коливання. Коливання напруги визначається 
різністю між дійсним та номінальним значенням напруги. 

Для виявлення якісної характеристики освітлювальної установки 
проаналізовані її показники: наявність флікер-ефекту, значення дози флікера, 
допустимі значення нерівномірності освітленості та ін. 

Для виявлення значення дози флікера необхідно виявити частоту пульсації  
освітленості  та амплітуду коливань. 

Для нашого випадку коливання мають форму синусоїди, а частота залежить 
від швидкості руху автомобілів та відстані між опорами ОУ. Амплітуда пов‘язана з 
коефіцієнтом нерівномірності освітленості та залежить від розташування світлових 
приладів (висота підвісу, місце розташування відносно проїзної частини, кроковою 
відстанню між світлоточками).  

Дослідженні ділянки мали декілька варіантів розміщення світильників 
відносно проїзної частини: на розтяжках, на опорах при однорядному та при 
дворядному виконанні і  у вигляді  шахматки. 
Етапи розрахунку мають наступну послідовність і потребують: 

- Виявити частоту повторень f= Ʋ/λ, де Ʋ – швидкість руху, λ – інтервал між 
крайніми значеннями освітленості.  

- Визначити кількість коливань М за період часу Т=10 хвилин. 
- Визначити Коефіцієнт нерівномірності освітленості. 

Частота мерехтіння світлових смуг на дорозі при автомобільному русі 
еквівалентно буде відповідати частоті мерехтіння для ЛР при коливаннях напруги 
мережі живлення. Из залежності світлового потоку від  напруги живлення можна 
отримати еквівалент зміни напруги:  

 

 = 

 
(2) 

 

Доза флікера розраховується за аналітичним методом[1]. 
По розрахункових даних при однорядному розташуванні світильників можна 

стверджувати, що при коефіцієнті нерівномірності освітленості Кн=1,73, доза 
флікера, у порівнянні з нормованим, перевищує від 10 до 40 відсотків,  в залежності 
від швидкості руху автомобіля. Визначени гранично допустимі  коливання 
еквівалентної напруги від швидкості руху. 

В доповіді наводяться значення короткочасної дози флікера в залежності від 
швидкості руху, показано, що різниця між максимальним та мінімальним значенням 
повинно бути в межах 0,72-1,37% від середнього значення освітленості на дорозі.  

Дослідження свідчать, що при нормуванні та проектуванні освітлення 
необхідно враховувати наявність флікер-ефекту в ОУ зовнішнього освітлення. 

 

1. Жежеленко И.В. Качество электрической энергии на промышленном предприятии / 
И.В. Жежеленко, Ю.Л. Саенко. - 4-е изд., перераб. - М.: Энергоатом издат, 2005. - 261 с.  
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Енергетична ефективність освітлювальних установок – це ефективне 
(раціональне) використання енергоресурсів для забезпечення нормованого рівня 
світлотехнічних параметрів даної установки. Підвищення енергетичної ефективності 
можливе за рахунок зниженні кількості затрачених енергоресурсів на експлуатацію 
освітлювальної установки при збереженні або покращенні її світлотехнічних 
параметрів. Очевидно, що одним із шляхів підвищення енергоефективності 
освітлення є впровадження джерел світла із високою світловою віддачею. Це 
дозволяє знизити витрати на електричну енергію в освітлювальних установках, які 
складають близько 70% всіх витрат. 

Для підвищення енергетичної ефективності зовнішнього освітлення в даній 
роботі пропонується провести заміну низькоефективних джерел світла, а саме ламп 
розжарювання (ЛР) та дугових ртутних ламп (ДРЛ), на компактні люмінесцентні 
лампи (КЛЛ). Використання в таких лампах традиційних цоколів Е27 або Е40 
дозволяє використовувати їх для прямої заміни ЛР та ДРЛ в існуючих світлових 
приладах. При цьому, як правило, проводиться тільки модернізація електричної 
схеми світильника, а оптична система залишається незмінною. Проте при 
безпосередній заміні джерел світла із різною формою, розмірами і розміщенням 
світного тіла відносно оптичної системи світлового приладу в свою чергу 
змінюються його світлотехнічні параметри, що може призвести до погіршення 
нормативних показників освітлювальної установки в цілому. Тому важливим 
питанням є дослідження показників енергетичної ефективності та світлотехнічних 
параметрів світлових приладів, що широко використовуються в системах 
зовнішнього освітлення, із різнотипними джерелами світла. 

Метою даної роботи є оцінка енергетичних та світлотехнічних параметрів 
світлових приладів для зовнішнього освітлення з різнотипними джерелами світла. 
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Зовнішнє освітлення має значний ресурс по енергозбереженню оскільки в 
цій сфері світлотехніки близько 40% джерел світла складають низькоефективні 
лампи розжарювання та дугові ртутні лампи. Тому впровадження енергозберігаючих 
технологій в зовнішнє освітлення дозволить отримати значний ефект по 
енергозбереженню. 

В даній роботі проведено вимірювання коефіцієнта корисної дії (ККД) та 
світлорозподілу СП ЖКУ-, РКУ Helios 21 та ЖКУ-, РКУ-, ЛКУ11У із використанням 
у них різнотипних джерел світла – ДРЛ, ДНаТ, КЛЛ та ЛР. В таблиці 1 представлено 
значення ККД та світлової віддачі світлових приладів із різними джерелами світла 

 

Таблиця 1. Значення ККД та світлової віддачі світлових приладів із різними 
джерелами світла 

Тип 
світильника 

Тип джерела 
світла 

Коефіцієнт корисної 

дії СП СП , % 

Світлова віддача 

СП СПН , лм/Вт 

ЖКУ-, РКУ 
Helios 21 

ДНаТ 70,7 52,3 
ДРЛ 67,5 32,1 
КЛЛ 53,2 31,9 
ЛР 86,5 12,5 

ЖКУ-, РКУ-, 
ЛКУ11У 

ДНаТ 62,3 46,1 
ДРЛ 81,9 38,9 
КЛЛ 61,9 37,1 
ЛР 50,4 7,3 

 

Світловий прилад ЖКУ-, РКУ Helios 21 розрахований для двох типів ДС, а 
саме ДНаТ та ДРЛ. При використанні його з компактною люмінесцентною лампою 
ККД СП знижується на 14..17 %. Якщо в даному світловому приладі використати 
лампу розжарювання, то коефіцієнт корисної дії світильника зросте до 86,5 %, але 
світлова віддача СП знижується на 39,2 % у порівнянні із КЛЛ через низьку 
енергетичну ефективність даних джерел світла. Тому навіть при такому високому 

значенні СП  із лампою розжарювання використовувати їх неефективно. 

В світловому приладі ЖКУ-, РКУ-, ЛКУ11У найвищий коефіцієнт корисної 
дії СП із ДРЛ, практично рівні значення із лампою ДНаТ і КЛЛ, найнижчий – із 
лампою розжарювання. Очевидно, що даний світловий прилад розрахований для ДС 
із об‘ємним світним тілом. Якщо ж встановити в цей СП точкове або лінійне 
джерело світла (ЛР чи ДНаТ), то внаслідок того, що положення їх світного тіла не 

попадає в центр оптичної системи світлового приладу, значення СП  буде низьким. 

При безпосередній заміні джерел світла змінюється світлорозподіл 
досліджуваних світлових приладів, що призводить до погіршення світлотехнічних 
параметрів освітлювальної установки в цілому. При використанні в СП КЛЛ та ДРЛ 
нормовані показники рівномірності по яскравості знижуються практично в два рази 
відносно СП із лампами ДНаТ та ЛР в наслідок об‘ємності світного тіла джерела 
світла. 

Із наведених вище даних можна зробити висновок, що енергетична 
ефективність СП та його світлотехнічні параметри залежать від форми та 
геометричних розмірів ДС. Тому безпосередня заміна низько ефективних джерел 
світла на сучасні із високою світловою віддачею не завжди раціональна. Отже 
необхідно проводити модернізацію оптичної системи світлового приладу, що 
дозволить підвищити енергетичну ефективність зовнішнього освітлення та 
покращити світлотехнічні параметри освітлювальної установки в цілому. 
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Аннотация: В статье рассмотрены системы управления освещением, 

которые позволяют повысить энергоэффективность осветительной становки. 

Показаны возможности энергосбережения при применении различных датчиков. 

Приведена структурная схема интеллектуальной системы управления освещением 
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Искусственное освещение занимает заметное место в глобальном 

энергопотреблении нашего общества. Из года в год этот показатель растет, и при 

этом не наблюдается существенного роста эффективности энергопотребления. 

Реальная энергоэффективность оборудования для искусственного освещения, далека 

от потенциально возможного уровня. 

Наиболее востребованными и популярными направлениями развития 

современной  светотехники, имеющие потенциал энергосбережения, это изучение и 

разработка источников света (ИС) и световых приборов на основе светодиодов и 

создание систем управления освещением (СУО), в том числе и автоматизированные. 

Ни для кого ни секрет, что управление светодиодными ИС гораздо проще 

реализуемо, чем газоразрядными ИС, поэтому с внедрением осветительных 

приборов с энергоэффективными светодиодными ИС, появляется дополнительные 

возможности по созданию 

энергоэффективных осветительных 

установок, с возможностью плавного 

регулирования светового потока.. На 

сегодняшний момент для нас это 

направление относительно ново, но 

для развитых стран данные 

технологии уже применяются давно, и 

хорошо себя зарекомендовали и на 

осветительных приборах с ЛЛ, 

которые на сегодняшний момент 

наиболее массово применяются в 

системах внутреннего освещения. 

Рис. 1. Потенциал  экономии 

электроэнергии. 
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На рис. 1 показан потенциал энергосбережения с применением датчиков 

освещенности и присутствия. Красным цветом показано потребление 

электроэнергии без применения датчиков, зеленым с датчиками. 

Датчики освещенности предназначен для автоматического снижения 

интенсивности свечения ИС при увеличения доли естественного света, а датчики 

присутствия для включения-отключения осветительных приборов в зависимости от 

наличия персонала. 

Хорошая СУО должна выполнять следующие функции: 

- обеспечивать стабильность освещенности на рабочих 

местах; 

- обеспечивать возможность работающим самим устанавливать наиболее 

приемлемую освещенность на своем рабочем месте; 

-учитывать присутствие людей в освещаемом помещении; 

- учитывать время суток, время года, дни недели; 

- также интеллектуальные СУО могут реализовать свето- и цветодинамику 

имитируя естественный свет. 

На рис. 2 показана структурная схема интеллектуальной СУО, главным и 

определяющим в системе управления, являются исполнительные устройства. В 

зависимости от того что может выполнить ОП и лежит весь функционал системы. На 

сегодняшний момент наиболее массово распространены ЭПРА и драйверы с 

аналоговым управлением (1-10В), наиболее перспективным для систем управления 

освещением является интерфейс DALI, на базе которого можно выполнить все 

задачи ставящиеся перед современными СУО. 
 

 
 

Многие европейские и американские светотехнические фирмы производят 

готовые СУО, то есть наборы всех необходимых устройств и программы 

управления. Современные системы способны работать даже без какой либо 

настройки, они самостоятельно на первоначальном этапе работают в режиме 

обучения, а потом переходят в оптимальный режим работы. 

Использование СУО с датчиками освещенности, присутствия и времени 

позволяет экономить до 75% электроэнергии, расходуемой на освещение. В 

масштабах страны это может дать годовую экономию электроэнергии в десятки 

миллиардов киловатт-часов. 

Рисунок 2 – Структурная схема СУО. 
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ДІАГНОСТИКА СВІТЛОДІОДНИХ ДЖЕРЕЛ СВІТЛА ТА 
ОСВІТЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ НА ЇХ ОСНОВІ 

 

Представлено результати досліджень світлових та електричних параметрів 
світлодіодних джерел світла та освітлювальних систем на їх основі різного типу та 
призначення. Наведено способи аналізу результатів метрологічних досліджень для 
оцінювання стану світлодіодів в освітлювальних системах в процесі роботи. 
Проведено порівняльний аналіз спектральних, фотометричних, колориметричних та 
електричних параметрів зразків освітлювальних систем побудованих на теплових, 
газорозрядних та світлодіодних джерелах світла.  

Ключові слова: освітлювальні системи, світлотехнічні параметри, 
світлодіоди. 

 

Rybalochka Andrii 
 

DIAGNOSTICS OF LED LIGHTING SYSTEMS  
 

Results of investigation of lighting and electrical parameters of LED lighting 
systems are shown. A method of analyzing results of metrological studies to evaluate the 
using condition of LED in lighting systems is discussed. Comparative analysis of spectral, 
photometric, colorimetric and electrical parameters of lighting systems built on 
incandescent, electrical discharge and LED light sources is presented.  

Keywords: lighting systems, lighting and electrical parameters, light-emitting 
diode. 
 

Перевагами світлодіодних освітлювальних систем у порівнянні з 
освітлювальними приладами, які використовують інші відомі теплові та газорозрядні 
джерела світла, є унікальна сукупність таких їх властивостей, як висока 
енергоефективність, тривалий термін служби, стійкість до зовнішнього фізичного 
впливу, екологічна безпека, широкі можливості по створенню світлового середовища з 
необхідними параметрами та високий рівень ремонтопридатності. Світлодіодні 
освітлювальні пристрої представляють собою багатокомпонентні електрооптичні 
системи якість реалізації яких важко оцінити без проведення детального 
метрологічного дослідження. Зразки, які візуально сприймаються однаково, можуть 
бути принципово різні як з точки зору впливу на стан здоров‘я людини, так й за умов 
використання в них окремих складових компонентів. В силу притаманних зразкам 
світлодіодної світлотехнічної продукції особливостей, поряд зі стандартними 
процедурами метрологічного контролю доречно проводити додатковий аналіз їх 
фотометричних і електричних параметрів і характеристик. Наприклад, співставлення 
зміни протягом однієї-двох годин світлового потоку, корельованої колірної 
температури та потужності споживання зразка з даними інструкції виробника 
світлодіодів, дозволяє непрямим шляхом визначити теплові умови їх використання, а 
також спрогнозувати ступень деградації світлового потоку освітлювального пристрою 
від часу роботи. Порівняльний аналіз світлових та електричних параметрів широкого 
кола зразків світлотехнічної продукції різного типу і призначення, який було 
проведено з використанням результатів метрологічних досліджень поведених в 
науково-дослідній лабораторії «Центр випробувань та діагностики 
напівпровідникових джерел світла та освітлювальних систем на їх основі» Інституту 
фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАНУ демонструє особливу важливість 
при розробці світлодіодних освітлювальних систем правильності вибору електронних 
компонентів і грамотності конструкційних рішень.  
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ПРИСТРІЙ ПЕРЕХІДНОГО КОНТАКТУ РЕ-ПРОВІДНИКА 

«СВІТЛОДІОДНА ЛАМПА – ПАТРОН РІЗЬБОВИЙ» 
 

В роботі пропонується для забезпечення електробезпеки людини в разі 

дотику до струмопровідного корпусу світлодіодної лампи при вкрученій в патрон 

лампі використання пристрою перехідного контакту, котрий з’єднується з РЕ-

провідником  

Ключові слова: РЕ-провідник, світлодіодна лампа, різьбовий патрон 
 

Т. І. Romanova 

THE DEVICE OF TRANSITIONAL CONTACT PE-CONDUCTOR 

«LED LAMP - THREADED LAMP HOLDER» 
It is proposed to ensure the electrical safety of the person in case of touching the 

current-carrying case of the LED lamp to use device transitional contact, which is 

connected with PE-conductor 

Keywords: PE-conductor, LED lamp, threaded lamp holder 
 

Робота присвячена захисним заходам безпеки в мережах електричного 

освітлення зі світлодіодними лампами (СДЛ).  

В теперішній час деякі фірми, наприклад, MAXUS, ВАТРА та ін. почали 

серійно випускати світлодіодні лампи (СДЛ), у яких корпус є основним 

тепловідведенням і виконаний зі струмопровідного матеріалу (наприклад, алюмінію, 

сплаву алюмінію та ін.), який може бути покритий різними барвниками. Такі вироби 

відносяться до електрообладнання класу I, для яких згідно з ПУЕ, зв‘язок з землею 

повинен здійснюватись через РЕ-провідник. Тому для такої конструкції лампи треба 

передбачити контакт з нульовим захисним РЕ-провідником (землею). Інакше, при 

пошкодженні ізоляції корпус СДЛ може опинитися під напругою. Існуючий захист 

нечутливий до таких ушкоджень. Людина, яка доторкнулася до струмопровідного 

корпусу, що не має зв‘язку з РЕ-провідником, може опинитися під небезпечною 

напругою (допустима напруга торкання UL≤50 В) і струм, що проходитиме крізь неї, 

може викликати фібриляцію серця з летальним результатом. 

Для забезпечення повної безпеки оточуючих, пов‘язаних з експлуатацією 

СДЛ зі струмопровідним корпусом і різьбовими патронами, пропонується 

використання пристрою перехідного контакту РЕ-провідника «СДЛ – патрон 

різьбовий». На верхній торцевій частині патрону встановлюється по колу плаваючий 

(саморегулювальний) контакт, який складається з пустотілого кільцеподібного 

корпусу, виконаного з латуні зі срібним напиленням верхньої частини його поверхні 

і пов‘язаного з гнучким РЕ-провідником (землею), всередині його розміщене кільце 

із м‘якої резини, а на нижній частині СДЛ напилюється кільце зі срібла – це друга 

частина перехідного контакту, яка пов‘язана з струмопровідним корпусом СДЛ. 

Запропонований перехідний контакт РЕ-провідника «СДЛ – патрон 

різьбовий» забезпечує надійну і безпечну роботу обслуговуючого персоналу в 

мережах електричного освітлення зі світлодіодними лампами. 

Цей пристрій може бути рекомендований для всіх СДЛ зі струмопровідними 

корпусами з різними різьбовими металічними цоколями і патронами. 
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Рис. 1. Загальний вигляд  

світлодіодної лампи 
Рис. 2. Вид за стрілкою А 

  

 
 

Рис. 3. Патрон різьбовий,  

розріз по А-А 
Рис. 4. Вид за стрілкою В 

  

 

1 – патрон різьбовий із діелектрика;  

2 – гнучкий мідний РЕ-провідник  

      у полівінілхлоридній оболонці;  

3 – плаваючий (саморегулювальний) контакт  

      із латуні і срібним напиленням на його  

      контактній поверхні;  

4 – кільце із м‘якої резини;  

5 – цоколь різьбовий металевий СДЛ;  

6 – кільце-контакт, що напилене зі срібла,  

      h ≈7 мм; 

7 – струмопровідний корпус СДЛ;  

8 – вікна СДЛ;  

9 – розсіювач;  

L – фазний провідник;  

N – нульовий робочий провідник;  

РЕ – нульовий захисний провідник 

 

Рис. 5. Загальний вигляд  

комплекту з перехідним  

контактом «світлодіодна  

лампа - патрон різьбовий» 
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ОЦІНКА ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В СИСТЕМАХ ОСВІТЛЕННЯ  
НА ОСНОВІ СВІТЛОДІОДНИХ ДЖЕРЕЛ СВІТЛА 

 

Робота присвячена оцінці якості електроенергії в системах освітлення зі 
світлодіодними джерелами світла, розглянуті теоретичні положення щодо 
визначення коефіцієнту потужності світлодіодних ламп і проведена оцінка його 
реального значення шляхом експериментальних досліджень мережі з ними 

Ключові слова: світлодіодні джерела світла, вищі гармоніки, коефіцієнт 
потужності 
 

Т. І. Romanova, V. P. Govorov 
 

QUALITY ASSESSMENT OF ELECTRIC POWER IN LIGHTING SYSTEMS 
BASED ON THE LED LIGHT SOURCES 

 

The work is devoted to the quality assessment of electric power in the lighting 
systems based on the LED light sources, it's considered the theoretical principles of 
determining the power factor of LED lamps and an assessment of its real value by 
experimental research network with them 

Keywords: LED light sources, higher harmonics, power factor 
 

На показники якості електроенергії (ЕЕ) значний вплив чинять параметри 
мережі, а розширення номенклатури електроприймачів і поява їх нових типів і 
характеристик вимагає проведення додаткових досліджень, що мають на меті оцінку 
режимів і рівня електромагнітної сумісності (ЕМС) споживачів з такими 
електроприймачами. До числа таких відносяться освітлювальні електроприймачі, 
виконані на основі світлодіодних джерел світла (СД ДС), використання яких має ряд 
особливостей, пов‘язаних з нелінійністю їх характеристик і застосуванням в якості 
джерела живлення електронних перетворювачів. Найважливішою особливістю таких 
пристроїв є спотворення струму та напруги мережі. 

При роботі СД ДС спільно з мережею однією з основних їх енергетичних 
характеристик є коефіцієнт потужності (КП). У зв‘язку з нелінійністю їх вольт-
амперних характеристик вони можуть споживати або генерувати в мережу 
реактивну енергію з відповідним збільшенням напруги і потужності, витратою ЕЕ, 
капітальних і експлуатаційних витрат. Останнє зумовлено спотворенням кривих 
струму і напруги і, відповідно, наявністю в них вищих гармонічних складових з 
відповідними наслідками. 

Незважаючи на невелику одиничну потужність світлодіодних ламп (СДЛ), їх 
масове застосування може істотно позначитися на балансі потужності в міських 
електричних мережах і зумовити додаткові витрати матеріальних і енергетичних 
ресурсів. Тому дослідження КП в мережах зі СД ДС є актуальною і своєчасною 
задачею. 

Як відомо, в загальному вигляді значення КП може бути обчислено за 
формулою: 

 

,П
IU

P
К

 
(1) 

 

де P – активна потужність споживача; U – напруга мережі; I – струм, що 
споживається з мережі. 
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При цьому активна потужність Р, що визначає кількість ЕЕ, яка незворотно 
перетворюється в теплоту або інші форми енергії, в загальному вигляді визначається 
виразом: 
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(2) 

 

В умовах наявності спотвореннь вираз (2) набуває вигляду: 
 

0 0

cos ,i i i i
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(3) 

 

де , , cosi i iU I – відповідно i-ті гармонічні складові кривих напруги і струму та їх 

фазові зсуви; п – номер останньої з врахованих гармонік. 
В умовах синусоїдальності напруги: 
 

1 1,P U I cos

 
(4) 

 

де I1 – діюче значення основної гармоніки струму мережі; φ1 – фазовий кут основної 
гармоніки струму мережі. 

Тобто в умовах наявності спотворень вираз (1) буде представлений у вигляді: 
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Для підтвердження розглянутих теоретичних положень і оцінки реального 
значення КП СДЛ, наведені експериментальні дослідження мережі з ними та 
параметри їх режиму. Для СДЛ, зазначених у таблиці, вимірювалися миттєві й діючі 
значення їх напруги U, струму I та активної потужності P. Виміряні й отримані 
розрахунковим шляхом електричні параметри СДЛ наведені в таблиці 1.  

 

Таблиця 1 

Найменування  
СДЛ 

Виміряно Розраховано 

U,  
В 

Р,  
Вт 

I,  
А 

cos φ 
1I , А

 

1

2

i

iI , А
2
 КП 

СДК-27 220 4,3 0,040 0,4886 0,0387 0,000223 0,1502 

СДП-27 220 1,8 0,029 0,2821 0,0284 0,000039 0,1727 
СДКш-27 220 6,0 0,037 0,7371 0,0351 0,000157 0,6534 
СДПш-27 220 8,5 0,042 0,9199 0,0403 0,000132 0,8939 
Maxus LED А60 220 9,0 0,048 0,8523 0,0471 0,000301 0,4571 

Acrich2 8,5W 220 8,4 0,039 0,9790 0,03169 0,000454 0,8627 
 

Аналіз результатів дослідження свідчить про те, що значення коефіцієнта 
потужності КП і cos φ з урахуванням і без урахування впливу вищих гармонік, 
відповідно, відрізняються, що відображається на значенні втрат потужності в 
мережах, особливо при великій кількості підключених СДЛ.  



СЕКЦІЯ  А 

 

64 

УДК 628.938 
Т. І. Романова, О. В. Король 
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова 
 

ОБ’ЄМНО - КОМБІНОВАНИЙ ВИНОСНИЙ ДАТЧИК  
КОЛІРНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ І ЯСКРАВОСТІ  

 

В роботі для поліпшення якості регулювання колірної температури і яскравості 
пропонується застосування об‘ємно-комбінованого виносного датчика, який враховує 
всі світлові потоки джерел світла і відбиті потоки від стель, підлог, стін, обладнання та 
ін.  

Ключові слова: датчик колірної температури і яскравості, джерело світла, 
світловий потік 
 

Т. І. Romanova, O. V. Korol 
 

VOLUME-COMBINED REMOTE SENSOR OF COLOR TEMPERATURE AND 
BRIGHTNESS 

 

In the work to improve quality control of color temperature and brightness is 
offered the use of volume-combined remote sensor, which takes into account all of the 
light fluxes of the light sources and reflected flows from ceilings, floors, walls, equipment 
and other. 

Keywords: sensor of color temperature and brightness, the light source, luminous 
flux 
 

Відомо кілька типів колірних RGB-датчиків з цифровим виходом, наприклад, 
компанія Avago Technologies випустила датчики ADJD-S311, ADJD-S312-CR999 і 
ADJD-S371-QR999. Останній тип функціонально – це чотириканальний фотодатчик 
(Red, Green, Blue і регулювання яскравості White) з 10-ти розрядним представленням 
інформації про кожну складову кольору. Він розрахований на поверховий монтаж і 
оздоблений двохпровідним послідовним інтерфейсом для прямого підключення до 
мікроконтролера. Напруга живлення – 2,5 В, DC. Для додаткової економії 
електроенергії передбачений режим енергозбереження. Діапазон робочих 
температур світлочутливого датчика знаходиться в межах від 0 до 70°С. Одним із 
недоліків цього датчика є те, що він виконаний плоскої конструкції і при його 
застосуванні в такому одиничному вигляді неможливо отримати достовірні данні 
просторового об‘ємного світлового потоку від групи джерел світла (ДС) з 
урахуванням відбитого світла стель, підлог, стін, обладнання та ін. 

Для можливості вимірювання з великою точністю в роботі запропоновано 
використання об‘ємно-комбінованого виносного датчика (ОКВД) колірної температури 
і яскравості, який складається з кулеподібного корпусу, виконаного з пластику, на 
поверхні якого розташована п

на
 кількість датчиків колірної температури і 

яскравості (ДКТіЯ), що складаються з чотириканальних RGBW-світлофільтрів і RGBW-
інтегрованих фотодатчиків, які в своїх колірних каналах електрично з‘єднані між собою 
послідовно і підключаються до мікроконтролера кольору і яскравості (рис. 1-3). 

Запропонований ОКВД містить наступні елементи (фіг. 1–3): 1 – корпус, 
виконаний з пластику у вигляді кулі з діаметром D (або у вигляді куба); 2 – ДКТіЯ; 3 – 
RGBW-світлофільтр чотириканальний; 3

/
 – окремий світлофільтр, наприклад, Red; 4 – 

RGBW-фотодатчик чотириканальний колірної температури і яскравості; 4
/
 – окремий 

фотодатчик, наприклад, Red; 5 – сполучні проводи поз. 2 з мікроконтролером кольору; 
6 – несучий трос для кріплення і підвішування ОКВД; 

nWW1
 – усереднені світлові 

потоки білого кольору від відповідних ДС; W  – підсумковий усереднений 

світловий потік білого кольору групи ДС; 
срW  – підсумковий середній і 

усереднений світловий потік білого кольору від групи ДС з урахуванням відбитого 
світла від стель, підлог, стін, обладнання та ін.;

61 RR  – усереднені світлові потоки 

червоного кольору, наприклад, після червоних світлофільтрів з відповідними 
індексами;

61 RR UU  – середнє значення імпульсів напруги на кожному Red-датчику 

відповідно; 
RU  – підсумкова середня напруга на виході із послідовно з‘єднаних 

Red-датчиків. 
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Рис. 1. Загальний вигляд 
ОКВД 

Всі фотоелементи відповідних кольорів 
RGBW і каналів можуть бути з‘єднані паралельно або 
послідовно. В першому випадку задаються колірні 
характеристики відповідними струмами IW, IR, IG, IB, а 
в другому – напругами UW, UR, UG, UB. Кожному 
кольору відповідає свій світлофільтр. Для прикладу, в 
роботі наведена схема послідовного з‘єднання 
фотоелементів для каналу Red-кольору (фіг. 3). Для 
інших каналів – Green, Blue і White схеми 
виконуються аналогічно. 

Світлові потоки білого кольору (
пWW ...1
) від 

ДС в просторі підсумовуються і усереднюються, тобто 
їх підсумок 

пWWWWWWWW ...654321
. 

Крім того, до W  додаються відбиті світлові 

потоки від стель 
стельW , підлог 

підлW , стін 
стінW , 

обладнання 
облW  та ін. 

інW . Тоді підсумок всіх 

світлових потоків 
срW  з урахуванням відбитих: 

.ср стель підл стін обл інW W W W W W W
 

Світловий потік 
срW  надходить до RGBW-

фільтрів. На фіг. 3 показані Red-фільтри всіх 
датчиків колірних температур і яскравості. Цим 
фільтрам відповідають Red-фотодатчики, які 

з‘єднані послідовно. 
срW  проходить крізь 

фільтри, фільтрується і виходять Red-потоки 

пRRRRRRR ...,,,,, 654321
. Ці потоки попадають на 

Red-фотоелементи, де перетворюються на відповідні 
електричні імпульси напруги 

пRRRRRRR UUUUUUU ...,,,,,
654321

, підсумок 

(виміряних значень) яких дорівнює: 

пВИМ RRRRRRRR UUUUUUUU ...
654321

 
і надходить на елемент порівняння мікроконтролера 

кольору, де порівнюється із заданими значеннями 
напруги 

ЗАДU  відповідних каналів кольору і т.д. 

Наприклад, повинно бути 
ЗАДRU ≈

ВИМRU .  

  

Рис. 2. Структурна схема 
ОКВД з умовним 

розташуванням ДКТіЯ і 
перетин А-А 

 Рис. 4. Електрична схема 
послідовного зєднання Red 

датчиків 

Конструкція ОКВД і його габарити можуть бути різноманітними, це 
залежить від поставленої задачі, а питання його розташування – розв‘язується при 
проектуванні системи освітлення. При розташуванні у центрі світлових потоків 
групи ДС ОКВД практично охоплює всі світлові потоки ДС, тому його робота може 
вплинути на поліпшення якості колірної температури і яскравості, що буде сприяти 
підвищенню продуктивності праці обслуговуючого персоналу і поліпшенню їх 
фізичного і психологічного стану. 

 

1. RGB цифровые датчики цвета. Каталог фирмы Avago Technologies, 2007 [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://www.avagotech.com. 

2. Буданова А. Управление цветом комбинированного светодиодного RGB-источника 
света [Текст] / А. Буданова // Полупроводниковая светотехника. – 2010. – №3. – С. 32-35. 

3. Пат. №67611. Україна, МПК (2012.01) F21 L 4/00. Об‘ємно-комбінований виносний 
датчик колірної температури і яскравості / Носанов М. І., Романова Т. І. та ін. Заявники та 
патентовласники Носанов М. І., Романова Т. І. №u 2011 10903; заявл. 12.09.2011 р.; опубл. 
27.02.2012 р. Бюл. №4. 

http://www.avagotech.com/
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УЛЬТРАФІОЛЕТОВА УСТАНОВКА З СИСТЕМОЮ РОЗПІЗНАННЯ  

ОБРАЗІВ В СВИНАРСТВІ 
 

Запропоновано доповнити ультрафіолетову установку системою розпізнання 

образів для забезпечення необхідної дози опромінення свиней. 

Ультрафіолетове випромінювання, доза опромінення, система розпізнання 

образів, підвищення імунітету молодняку свиней. 
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ULTRAVIOLET INSTALLATION OF FORM RECOGNITION SYSTEM OF PIG-

BREEDING 
 

It is offered to supplement ultraviolet installation of form recognition system to 

provide necessary dose of radiation of pigs. 

Ultraviolet radiation, radiation dose, system of form recognition, increase 

immunity of young pigs. 
 

Сучасна технологія виробництва продукції в свинарстві передбачає 

утримання тварин в закритих приміщеннях із штучним мікрокліматом. Тобто, 

ефективність свинарства нерозривно пов‘язана з необхідністю підтримання 

необхідних умов життєдіяльності організму тварин. Внаслідок їх постійного 

утримання в закритих приміщеннях одним із основних показників організму є рівень 

імунітету, який у значній мірі, особливо в осінньо-зимовий період, можливо 

підвищити за рахунок компенсації сонячної недостаточності та утворення вітаміну D 

під шкірою завдяки ультрафіолетового опромінення. 

Технічно, вказана задача вирішується на основі застосуванні в свинарниках 

стаціонарних або рухомих ультрафіолетових установок з лампами ЛЕ-30 або ДРТ-

400 відповідно. 

Метою роботи є підвищення ефективності ультрафіолетового опромінення 

тварин завдяки визначенню їх місцезнаходження в загоні, що дозволить гарантувати 

визначену дозу. 

Так, аналіз роботи рухомої ультрафіолетової установки з лампами типу ДРТ 

показав, що неможливо забезпечити дозу опромінення внаслідок того, що 

опромінення здійснюється в боксах у процесі пересування опромінювача над 

тваринами, однак вони вільно рухаються по території боксу або відпочивають в будь 

якому місці. Крім того, відомо, що недотримання дози ефекту ніякого не дає, а 

перевищення – викликає незворотні зміни в клітинах шкіри. Тобто, досить складно 

гарантувати отримання точної дози опромінення в існуючих установках, що 

можливо і послужило зниження зацікавленості виробничників в ультрафіолетових 

установках останнім часом. 
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В модельних експериментах використовували установку типу УО-4 з 

лампами ДРТ-400, яка рухається зі швидкістю 2 м/хв завдяки наявності приводної 

станції з редуктором та електроприводом. Для пошуку скупчення тварин і 

виключення роботи опромінювача без наявності під ним свиней, кожний 

опромінювач установки додатково був обладнаний цифровою відеокамерою. 

Завдяки застосування теорії розпізнання образів в процесі аналізу відеосигналу з 

камери вдалося відслідкувати місце знаходження скупчення молодняку свиней та 

сформував сигнал для пульта керування опроміню вальною установкою для запуску 

роботи лампи. 

Таким чином, керування тривалістю роботи установкою в залежності від 

наявності тварин під опромінювачами виключає необґрунтоване споживання 

електроенергії та дозволяє значно підвищити точність дотримання визначної дози 

ультрафіолетового опромінення молодняку свиней і надійне стимулювання процесу 

утворення вітаміну D в їх шкіряному покриві. Вказане дозволить повернути довіру 

до застосування ультрафіолетових установок в тваринництві, зокрема в свинарстві. 
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НОМІНАЛЬНА І КОРИСНА СЕРЕДНЯ ТРИВАЛІСТЬ 
СВІТІННЯ ДЖЕРЕЛ СВІТЛА 

 

Анотація. Запропоновано підхід і аналітичний вираз для визначення сталих 
часу перехідного процесу падіння світлового потоку джерел світла.  

Ключові слова: середня тривалість світіння, джерело світла, світловий потік, 
стандарт. 
 

M. Tarasenko, A. Kudryashova 
 

NOMINAL AND USEFUL AVERAGE DURATION OF GLOW  
OF LIGHT SOURSES 

 

Annotation. There has been introduced the approach and analytical expression to 
determine constants of time of the transition process light sources‘ luminous flux decrease.  

Key words: average duration of glow, light source, luminous flux, standard. 
 

Середня тривалість світіння (СТС) джерел світла (ДС) є одним з основних 
параметрів, який визначає їх енергоефективність не тільки через кількість 
виробленої світлової енергії, але й експлуатаційні витрати, пов‘язані з заміною 
перегорілих ламп. В процесі вдосконалення ДС СТС поступово зростала від 
1 000 год. для звичайних ламп розжарення до 5 000 год. для кварцово-галогенних. З 
винаходом розрядних ДС СТС досягла спочатку 10 000 год., потім 60 000 год. у 
безелектродних люмінесцентних ламп (ЛЛ) і нарешті 75 000 год. у трубчастих типу 
LUMILOX XXT T8 фірми Osram. З появою напівпровідникових ДС (НДС) і цей 
рубіж може бути перевищений. У зв‘язку з цим прийшлося розмежувати два поняття 
стосовно СТС – номінальна і корисна.  

Номінальна СТС ДС – це середній час виходу з ладу статистично 
обґрунтованої вибірки ламп. Процедури випробувань для теплових ДС (ТДС) 
задаються стандартом LM-49-01, а для компактних люмінесцентних ламп (КЛЛ) – 
стандартом LM-65-01. Ці стандарти визначають умови випробувань, розміри вибірок 
і методи оброблення даних. Стандарт LM-49-01допускає, що теплові ДС під час 
випробувань можуть охолоджуватися до температури оточуючого середовища 
(25°С) один раз на добу на час від 15 до 30 хв. Стандарт LM-65-01 передбачає 
циклічні випробування при температурі оточуючого середовища 25°С: 180 хв. лампа 
ввімкнена, а 20 хв. знаходиться у вимкненому стані (тому що СТС КЛЛ залежить від 
кількості ввімкнень). Проміжок часу, протягом якого половина ДС виходить з ладу, 
називають номінальною СТС. 

У зв‘язку з тим, що світлодіоди рідко повністю виходять з ладу для них був 
розроблений зовсім інший стандарт LM-80, який принципово відрізняється від 
щойно згаданих. Замість вимірювання номінальної СТС світлодіодів він націлений 
на визначення часу, протягом якого світловий потік зменшується до 70 % від 
вихідного значення. 70 % тому, що саме таке зменшення світлового потоку помічає 
людське око. Для декоративного і акцентного освітлення цей поріг прийнятий 
рівним 50 %.  

Теплові ДС зазвичай втрачають 10-15 % світлового потоку протягом СТС 
(1000 год.) за рахунок зменшення діаметру тіла розжарення і забруднення 
внутрішньої поверхні колби випаровуваннями вольфраму, високоякісні ЛЛ – 5-10 % 
за 20 000 год. за рахунок фотохімічної деградації люмінофора, а КЛЛ – не більше 20 
% за 10 000 год. 
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Характеристики стабільності світлового потоку прийнято позначати як pL , де 

L – це вихідний світловий потік ДС, а p – це виражений в процентах остаточний 

світловий потік після певної тривалості експлуатації. Наприклад, (97)FL показує, як 

довго ДС зберігає 97 % свого вихідного світлового потоку. 
Таким чином, різниця між номінальною і корисною СТС ДС полягає в тому, 

що СТС визначається остаточним виходом ДС з ладу, а корисна – зменшенням 
початкового світлового потоку до певної величини (70 або 50 %).  

Дослідження показали, що, для традиційних ДС (ТДС, лінійних ЛЛ, КЛЛ і 
розрядних ламп високого тиску) номінальна СТС зазвичай еквівалентна корисній 
СТС. Це пояснюється тим, що традиційні ДС виходять з ладу раніше, ніж світловий 
потік зменшиться до 70 %. 

Порівняння значень корисної СТС світлодіодних світлових приладів із 
значеннями номінальної СТС звичайних ДС дозволяє оцінити скількох замін ДС 
можна уникнути при використанні НДС замість традиційних. Наприклад, якщо 

світлодіодний світловий прилад має значення (70)FL , рівне 60 000 год., то його 

використання замість звичайного люмінесцентного світильника з КЛЛ, дозволяє 
запобігти чотирьох замін КЛЛ, або 60 замін ламп розжарення.  

Стандартом L80 визначено, що тривалість випробувань НДС повинна бути не 
менше 6 000 год., а інтервал між вимірювання не повинен перевищувати 1 000 год. 
Кількість досліджуваних зразків повинна бути рівною 20. Світловий потік, виміряний 
на початку випробувань приймається за 100 %. Зміна світлового потоку за час 
випробувань апроксимується експоненціальною функцією: ( ) exp( )F t t , яка 

легко модифікується в ( ) (0) exp( / )F t F t , де (0)F , ( )F t  – нормовані 

номінальний і через t год. роботи світлові потоки світлодіодів відповідно, %; ,t  – 

час і стала часу експоненціального перехідного процесу відповідно, год. Сталу часу  
пропонується визначати за даними вимірювань протягом 6-10 тис. год. за методом 

найменших квадратів, а розрахункову СТС pL  за наступною формулою 

ln (100 / ) /pL p , яка легко модифікується в 
(70) ln 100 (0) / (70)FL F F , де 

p = (70)F  – відносний світловий потік в кінці СТС в % (зазвичай він дорівнює 70 %).  

Наші дослідження показали, що визначити з достатньою для практики точністю 
величину сталої часу за даними короткочасних (6-10 тис. год.) експериментальних 
випробувань неможливо. Це пояснюється тим, що відсутні прилади, як і б вимірювали 
світловий потік з похибкою меншою за 0,1%. Тому краще задатися СТС, за якими 
визначити сталі часу для будь-яких наперед заданих її значень, вважаючи що 
температура p-n переходу є оптимальною. Виключно для світлодіодів, як елемента НДС, 
цей діапазон можна вибрати в межах від 10 000 до 250 000 год. СТС НДС буде завжди 
меншою за рахунок перегріву p-n переходу і недостатньою надійністю окремих 
елементів драйверів. 

З‘ясувалося, що залежність сталих часу для розглянутих нами експоненціальних 
залежностей світлового потоку ДС від СТС для будь-яких нормованих спадів світлового 
потоку ( (70)F , (60)F , (50)F ) добре описується степеневою функцією. Для 70% спаду 

світлового потоку наступною степеневою функцією 
 

0.996

(70)341538,66 FL   
 

Висновки. Запропоновано підхід і аналітичний вираз для визначення сталих 
часу перехідного процесу падіння світлового потоку джерел світла.  
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О КАЧЕСТВЕ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП-РЕТРОФИТОВ 
 

Приводится результаты сравнительных исследований зеркальных ламп 
накаливания и ламп для аналогичных целей на основе светодиодов и на основе 
разрядных трубок компактных люминесцентных ламп  

Ключевые слова: лампы накаливания с зеркальным отражателем, 
светодиодные лампы-ретрофиты, компактные люминесцентные лампы с зеркальным 
отражателем 

 

Stepan Fedorenko 
 

ABOUT QUALITY LED LAMP-RETROFIT 
 

The results of comparative studies of mirror incandescent lamps and for similar 
purposes on the basis of the LEDs and on the basis of discharge tubes compact fluorescent 
lamps 

Key words: incandescent lamps with mirror reflector, LED retrofit lamp, compact 
fluorescent lamp with mirror reflector 

 

Дома, на работе, в магазинах, в кафе, в ресторанах, в гостиницах и других 
общественных местах направленный свет создает атмосферу уюта. Поэтому широко 
используются лампы накаливания с зеркальным отражателем (рефлекторные). 
Наряду с зеркальными лампами накаливания используют и галогенные 
рефлекторные лампы. Тем не менее прогресс в светотехнике не стоит на месте, 
одновременно с этим растет и стоимость за электроэнергию. 

В свете этих событий было бы разумно подумать о повышении 
энергоэффективности при сохранении нужных световых параметров.  

В данной работе были рассмотрены аналоги зеркальной лампы накаливания 
для встраиваемых светильников. После проведенных измерений и исследований 
выявлены некоторые особенности ламп-ретрофитов. Так, например, при 
практически схожих световых характеристиках, галогенные рефлекторные лампы 
служат примерно в два раза дольше нежели лампы накаливания, что, конечно, не 
удовлетворяет современным требованиям. Даже если рассматривать аналогичную 
лампу накаливания, но брендовой фирмы PHILIPS, уже ощущается различие в 
незначительном увеличении световой отдачи и светового потока в сторону 
последней. 

В ходе изучения энергосберегающей лампы на основе КЛЛ было заметное 
увеличение как энергетических так и световых параметров. При сравнительно малой 
потребляемой мощности энергосберегающая лампа с зеркальным отражателем 
показало в пять с лишним раз более высокую световую отдачу, и на пятнадцать 
процентов более высокий световой поток.  

Последним источником света в линейке аналогов зеркальной лампы 
накаливания была светодиодная лампа. При выигрыше в мощности у 
энергосберегающей лампы, светодиодный источник света превосходит в тринадцать 
раз по световой отдаче и в два, с немногим, раза по световому потоку зеркальную 
лампу накаливания. 
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ИЗМЕРЕНИЕ ПОТОКА ИЗЛУЧЕНИЯ БАКТЕРИЦИДНЫХ ЛАМП  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФОТОМЕТРИЧЕСКОГО ШАРА 

 

Бактерицидные лампы как источники ультрафиолетового излучения, 
применяются для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях, 
дезинфекции различных жидкостей и т. д. В связи с чем, актуальна проблема оценки 
параметров данных ламп и в частности одного из основных – потока излучения. 

Ключевые слова: Бактерицидная лампа, поток излучения, фотометрический 
шар, ультрафиолетовое излучение. 

 

Tatiana Chuvatkina, Albert Ashryatov,  
 

MEASUREMENT OF RADIATION FLUX GERMICIDAL LAMPS  
USING INTEGRATING SPHERE 

 

The bactericidal lamps as sources of ultraviolet irradiation deposits, are used for 
disinfection of air and surfaces, disinfection of various liquids, etc., In this connection, the 
actual problem of the estimation of the parameters of these lamps and, in particular, one of 
the main - stream radiation. 

Keywords: Bactericidal lamp, the radiation flux photometric ball, ultraviolet 
radiation. 

 

Бактерицидные лампы различных типов являются источниками 
ультрафиолетового излучения и обладают обеззараживающими свойствами. Они 
применяются для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещении, 
дезинфекции питьевой воды, стерилизации предметов и медицинских инструментов 
и т. д. При этом они нейтрализуют основную часть микроорганизмов таких, как 
вирусы, бактерии, плесень, грибки, дрожжи, споры и др. Высокая биологическая 
активность ультрафиолетового излучения требует строгого контроля параметров 
бактерицидных ламп, как на стадии их разработки и выпуска, так и в процессе 
эксплуатации. 

В настоящее время одним из основных параметров бактерицидных ламп 
является поток излучения. Стандартизованный метод измерения этого параметра 
устанавливает ГОСТ Р 8.760-2011 «Государственная система обеспечения единства 
измерений. Измерение энергетических и эффективных характеристик 
ультрафиолетового излучения бактерицидных облучателей. Методика измерений». 
В данном стандарте полный поток излучения бактерицидных ламп определяется 
расчетным путем исходя из параметров энергетической освещенности, расстояния 
от лампы до приемника излучения и геометрического фактора, зависящего от 
размеров лампы. На практике применение данного метода показывает расхождение в 
значениях потока излучения полученных при измерении одной и той же лампы, но с 
различным расстоянием до приемника излучения. Возможным решением данной 
проблемы может служить применение метода измерения с использованием 
фотометрического шара. При этом будет реализован так называемый метод 
сравнения с мерой - метод измерения, при котором измеряемую величину 
сравнивают с величиной, воспроизводимой мерой. Сущность метода заключается в 
сравнении энергетической освещенности, создаваемой измеряемой бактерицидной 
лампой, с энергетической освещенностью, создаваемой контрольной лампой с 
известным поток излучения. При этом может быть исключен такой влияющий 
фактор как расстояние от источника излучения до приемника излучения.  
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БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ  КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИЙ  ФОТОМЕТР 

ЕКОТЕНЗОР-03 
 

Розроблено багатофункціональний комп‘ютеризований фотометр для 

вимірювання освітленості, яскравості та коефіцієнту пульсації – параметрів, які 

характеризують природні і штучні джерела випромінювання видимого діапазону, в 

тому числі світлодіоди. 

Ключові слова. Фотометр, освітленість, яскравість, коефіцієнт пульсації, 

фотометрія, світло діод. 
 

Shabashkevich B.G., Dobrovolska Y.G., Yurєv V.G. 
 

MULTI FUNCTION COMPUTERIZED PHOTOMETER  

EKOTENZOR-03 
 

Developed multi computerized photometer for measuring light, brightness and 

pulsation ratio - parameters that characterize natural and artificial sources of radiation in 

the visible range, including LEDs. 

Keywords. Photometry, luminance, luminance, ripple factor, photometry, LED. 
 

Досвід роботи зі споживачами України, Білорусі та Росії показує [1], що 

нагальним є забезпечення вимірювань освітленості починаючи від 0,01 лк, а 

яскравості – також від 0,01 кд/м
2
. Зазвичай це стосується дослідження 

люмінесцентних покриттів та матеріалів, які володіють явищем світлоповертання. 

В НВФ «Тензор» розроблений багатофункціональний комп‘ютеризований 

фотометр ЕКОТЕНЗОР-03 з розширеним динамічним діапазоном, для вимірювання 

параметрів світлового середовища [2], зокрема освітленості, яскравості та 

коефіцієнта пульсації. Налагоджений його серійний випуск.  

Фотометрична головка (ФМГ), що 

використана у фотометрі, є базовою для серії 

приладів НВФ «Тензор» [3]. Вона складається 

з фотодіода ФД288В і коригуючого 

світлофільтра, які вмонтовані в корпус. 

Діапазон вимірювання освітленостей складає 

від 1 10
-4

 до 2 10
6
 лк при величині струмової 

чутливості 25 нА/лк та основній відносній 

похибці вимірювань освітленості не більше  5 

%. Нестабільність чутливості, не більше    

1%; нелінійність чутливості в діапазоні 

вимірювань, не більше   1 %. 

Відносна спектральна характеристика 

чутливості Sвідн( ) ФМГ відповідає відносній 

спектральній характеристиці видності ока для 

денного зору V( ). Похибка корекції Sвідн( ) 

ФМГ відносно V( ) відповідає першому класу, 

Рис. 1.Загальний вигляд 

фотометра. 

http://teacode.com/online/udc/53/535.23.html
http://teacode.com/online/udc/62/628.98.html
http://teacode.com/online/udc/53/535.247.html
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а саме: похибка корекції в ультрафіолетовому діапазоні спектру не перевищує 0,5 %, 

у видимій області спектру 3,0 %, в інфрачервоному діапазоні спектру 0,5 %. 

Загальний вигляд фотометра наведений на рис. 1. 

Фотометр призначений для: 

- вимірювання освітленості що створюється природними і штучними 

джерелами випромінювання, в тому числі світлодіодами і які розташовані довільно 

від ФМГ; 

- яскравості самосвітних та несамосвітних протяжних об'єктів; 

- коефіцієнта пульсації світлових потоків випромінення. 

Таким чином, споживачеві пропонується багатофункціональний засіб 

вимірювальної техніки, побудований за принципом три в одному. 

Основні параметри приладу наступні: 

- діапазон вимірювання освітленості 10
-2 

– 2 10
5
 лк; 

- межі основної відносної похибки при вимірюванні освітленості, створеної 

джерелом типу А в діапазоні освітленості від 10
-1

 до 2∙10
5
 лк, не виходить за межі ± 5 

% у і не виходить за межі ± 10 % в діапазоні освітленості від  0,01 до 2 10
5
 лк; 

- діапазон вимірювання яскравості 1 – 2∙10
5
  Кд/м

2
; 

- межі основної відносної похибки вимірювання яскравості  7 %; 

- діапазон вимірювання  коефіцієнту пульсації 1 - 100 %; 

- межі основної відносної похибки вимірювання коефіцієнту пульсації ± 10 %. 

Програмне забезпечення фотометра містить модулі: 

- управління вимірів вихідних сигналів з сенсорів випромінювання 

(вимірювальних головок);  

- математичної обробки даних і зберігання їх в пам‘яті; 

- спряження з персональним комп‘ютером через послідовний/паралельний 

порт. 

Інтерфейс для обробки даних у ПК передбачає тестування приладу на стадії 

його підготовки до атестації. 

Реалізована модифікована версія програмного забезпечення для обробки 

результатів вимірювань коефіцієнта пульсації освітленості, створюваної, зокрема 

світлодіодними джерелами. 

Кількість даних, що зберігаються у енергонезалежній пам‘яті не більше 2400. 

Передача даних забезпечується за допомогою гнучкого кабелю. З'єднання з 

комп'ютером передбачено через USB-порт. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ НЕОДНОРІДНОСТІ ПАПЕРОВОГО ПОЛОТНА ЗА 
ДОПОМОГОЮ КОМПЮТЕРНОЇ ОБРОБКИ СКАНОВАНИХ ЗОБРАЖЕНЬ 

 

Розглянуто можливості оцінки структурних параметрів паперового 
полотна на основі цифрової обробки сканованих зображень у прохідних та 
відбитих променях.  

СКАНОВАНЕ ЗОБРАЖЕННЯ, ЦИФРОВИЙ ФІЛЬТР, МАТЕМАТИЧНА 
ОБРОБКА, ЯСКРАВІСТЬ, НЕОДНОРІДНІСТЬ СТРУКТУРИ 

 

V. Shevchenko, National aviation university 
P. Kogut, Factory of banknote paper of NBU 
Ju. Gerasimenko, National aviation university 

 

RESEARCH OF HETEROGENEITY OF STRUCTURE OF PAPER LINEN BY 
THE COMPUTER PROCESSING OF THE SCANNED IMAGES 

 

Possibilities of estimation of structural parameters of paper linen are considered 
on the basis of the digital processing of the scanned images in passing and reflected 
rays. 

SCANNED IMAGE, DIGITAL FILTER, MATHEMATICAL TREATMENT, 
BRIGHTNESS, HETEROGENEITY OF STRUCTURE 

 

Широке використання друкованих паперових матеріалів в сучасному світі 
накладає підвищені вимоги до якості паперу, особливо у випадках виготовлення 
поліграфічної продукції та цінних паперових документів. Незалежно від різних видів 
друку основним чинником, що впливає на якість кінцевої продукції є неоднорідність 
паперового полотна. Відповідно, існує попит на удосконалення існуючих та 
створення нових об‘єктивних методів та пристроїв контролю структурних 
параметрів паперового полотна. 

Нерівномірність макроструктури паперового полотна тісно пов‘язана з 
флокуляціями та утворенням ущільнень та розріджень у паперовій масі. Основні 
чинники, що впливають на міру флокуляції і рівномірність макроструктури - тип 
волокнистих напівфабрикатів; концентрація паперової маси; наявність 
флокулюючих і дефлокулюючих домішок; умови напуску, формування і 
зневоднення паперового полотна. Опис неоднорідної структури паперового полотна 
можна розглядати як певну математичну задачу, в якій досліджується деяке 
випадкове поле, що характеризує розподіл просторових характеристик 
досліджуваного об‘єкту. Способи отримання такого поля (набору характеристик) 
можуть бути різними. В даній роботі пропонується спосіб оцінювання 
неоднорідності паперу за допомогою аналізу яскравостей точок зображень зразків 
паперу при скануванні у прохідних та відбитих променях. 

Дослідження зразків виконано за допомогою сканера Epson Perfection V700 
Photo із застосуванням слайд-модулю. Отримано цифрові зображення з 
розподільною здатністю від 600 до 6400 dpi. При скануванні окремих зразків паперу, 
вирізаних у машинному та поперечному до машинного напрямках, отримано 
відповідні розподіли яскравості у двовимірному просторі, які пов‘язані, у першу 
чергу, з неоднорідністю поверхні зразків.  

Процедура обробки зображень та комп'ютерного аналізу полягає у виконанні 
ряду операцій з метою перетворення зображення у форму, зручну для візуального 
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або машинного аналізу. Результатом обробки є створення двовимірних масивів 
даних.  

На основі обробленої інформації отримано показчики досліджуваних 
об‘єктів, що характеризують ступінь поверхневої та об‘ємної неоднорідності. 

В першу чергу, параметрами, які характеризують ці властивості є: 
- неоднорідність просвіту (відбиття), що розраховується як середнє 

квадратичне відхилення яскравості всіх точок зображення зразка від середнього 
значення яскравості; 

- світлопропускання (світловідбиття), як міра непрозорості структури 
матеріалу; 

- контрастність, що визначається як відношення неоднорідності просвіту 
(відбиття) до середнього значення яскравості; 

- індекс просвіту (формування), що розраховується по гістограмі розподілу 
тонових рівнів яскравості в прохідному світлі. 

У програмному середовищі Матлаб розроблено спеціальну програму та 
створено графічний інтерфейс користувача для аналізу цифрових зображень, який 
дозволяє у випадку роботи зі сканованими зображеннями виконувати наступні 
операції: 

- вибирати для обробки графічні файли сканованих зразків; 
- оцінювати геометричні розміри зразків у міліметрах та пікселах; 
- виконувати, у разі необхідності, обробку початкового зображення 

усереднюючими фільтрами для згладжування рельєфу поверхні, що дозволяє більш 
чітко встановлювати локальні неоднорідності (дефекти) паперу; 

- визначати середній рівень яскравості зображення та встановлювати межі 
яскравості точок зображення, які відповідають критерію «нормальний рівень 
яскравості»; 

- оцінювати у відсотках площі ділянок зразка, що відповідають флокулам, 
промоїнам та нормальній товщині паперу; 

- виконувати розрахунок основних параметрів структури паперу 
(неоднорідність; контрастність; світлопропускання; індекс формування; 
мінімальний, максимальний та середній рівень яскравості зображення у прохідних 
променях); 

- визначати кількість промоїн та флокул уздовж окремого рядка або 
стовпчика матриці зображення та оцінювати їх середні та максимальні лінійні 
розміри. 

Для зручності користувача на основний екран виводиться графічна 
інформація у вигляді початкового та обробленого зображення, розраховані 
параметри неоднорідності досліджуваного зразка паперу та кнопки управління.  

Таким чином, запропонована методика оцінки нерівномірності формування 
структури зразків паперу і програмне забезпечення для комплексної обробки даних 
оптичного сканування дозволяють: 

- проводити якісне і кількісне зіставлення рівномірності макроструктури 
паперу, отриманого в різних технологічних умовах; 

- наочно представляти результати ймовірнісно-статистичної оцінки 
розподілу яскравості та інших параметрів рівномірності макроструктури паперу у 
вигляді гістограм і кривих розподілу (з розрахунком їх характеристик); 

- досліджувати неоднорідність структури досліджуваного зразка по будь-якій 
заданій лінії сканування в двомірній системі координат; 

- оцінювати структурно-розмірні характеристики флокул в структурі аркуша 
і анізотропію флокул в промислових зразках паперу. 

Отримана інформація може бути збережена у вигляді окремих графічних або 
mat-файлів і використана для подальшої обробки. 
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МОДЕЛЮВАННЯ СВІТЛОРОЗПОДІЛУ СВІТЛОДІОДНИХ СВІТИЛЬНИКІВ 
Представлено результати моделювання просторового розподілу оптичного 

випромінювання світлових приладів на основі світлодіодів. У програмному 
середовищі MATLAB розроблено спеціальну програму, яка дозволяє при виборі 
початкових даних розраховувати в автоматизованому режимі основні світлотехнічні 
характеристики світильників. 
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MODELING OF LIGHT DISTRIBUTION OF LED LAMPS 
 

The paper presents the results of modeling the spatial distribution of the optical 
radiation of lighting devices based on LEDs. In Matlab software environment developed a 
special program for the calculation of basic lighting characteristics of LED lamps. 

LIGHTING DEVICES, LED, LIGHT POWER, LIGHTING, LIGHT 
DISTRIBUTION, GRAPHICAL USER INTERFACE 

 

При розробці світлових приладів (СП) на базі світлодіодів важливим є 
питання проектування оптимальних конструкцій цих пристроїв в залежності від 
призначення. Окремий світлодіод характеризується порівняно малим світловим 
потоком, тому світлодіодний світильник може складатися з кількох або з кількох 
десятків таких діодів. Отже доцільним є виконання попереднього моделювання для 
визначення кількості світлодіодів, їх взаємного розташування та необхідності 
додаткових оптичних елементів. 

В фотометричній лабораторії кафедри комп‘ютеризованих електротехнічних 
систем та технологій НАУ були виконані дослідження світлотехнічних 
характеристик ряду світлодіодів, в тому числі, з різними вторинним оптичними 
пристроями, виготовленими для даних типів світлодіодів. На основі 
експериментальних результатів створена база даних окремих світлодіодів та 
світлодіодних модулів на їхній основі. Розроблено спеціальну програму для 
моделювання світлових приладів, яка дозволяє розраховувати криві сили світла 
(КСС) світлодіодних світильників із довільно розташованими та зорієнтованими 
відносно певного центру діодами в залежності від сили струму живлення та 
температури випромінювача, а також аналізувати зміну світлорозподілу 
світлодіодного світильника при відмові окремих діодів. 

Для зручності виконання розрахунків та візуального сприйняття результатів 
програмування створено відповідний графічний інтерфейс користувача, який 
дозволяє вводити і змінювати вхідні параметри СП (розташування окремих 
світлодіодів, параметри живлення, температуру випромінювачів) та зберігати 
результати розрахунків у вигляді графічних зображень (КСС, ізолінії, діаграми 
освітленості поверхонь) або текстових даних для створення фотометричних файлів.  

Встановлено задовільне співвідношення результатів розрахунків з 
експериментальними даними, що дозволяє розглядати моделювання світлодіодних 
світильників в МАТЛАБ як перший крок при розробці зразків відповідних СП. 
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ЧАСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СВІТЛОДІОДНИХ МОДУЛІВ 

 

У статті проведено дослідження залежності світлового потоку світлодіодних 
модулів малої потужності  від частоти вхідної напруги, представлено математичну 
модель світлодіодів білого кольору свічення. 

Ключові слова: світлодіод, світлодіодний модуль, світловий потік, світлова 
віддача, частотний діапазон. 
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THE MATHEMATICAL MODELING AND FREQUENCY CHARACTERISTICS 
OF LED MODULES 

 

The paper studied the dependence of the light flux LED modules low power 
frequency of the input voltage. The mathematical model of white LED has been proposed. 

Keywords: LED, LED module, luminous flux, luminous efficiency, frequency 
range. 

 

Для регулювання яскравості часто використовують живлення світлодіодів 
імпульсною напругою за рахунок широтно-імпульсної модуляції (ШІМ). У цьому 
випадку струм через світлодіод протікає лише протягом певної частини періоду 
вхідних імпульсів, а їх частота повинна перевищувати 100 Гц, щоб людське око не 
сприймало пульсацій світлового потоку.  

Очевидно, що при живленні світлодіодів імпульсною напругою із змінною 
тривалістю імпульсів при регулюванні яскравості, діюче значення струму в імпульсі 
повинно бути наближене до номінального значення, а, отже, його амплітудне 
значення може в рази перевищувати номінальне.  

Відомо, що при збільшенні струму через світлодіод відносно його 
номінального значення світловий потік (світлова віддача) нелінійно спадає 
(зростання струму на 100% приводить до  зростання світлового потоку на 70…80%). 
Крім того, при цьому спостерігається зміна колірності випромінювання світлодіода. 
При використанні імпульсного живлення світлодіода тривалість імпульсу може 
знаходитися в мілісекундному діапазоні, що відповідає кілогерцовому частотному 
діапазону. Тому, виникає необхідність у встановленні залежності світлових 
параметрів світлодіодів від частоти напруги живлення та у визначенні структури та 
параметрів математичної моделі світлодіодних джерел освітлення, яка буде 
адекватною при роботі у такому частотному діапазоні. 

Білі світлодіоди, в основному, виготовляються на основі кристалу (InGaN) та 
люмінофору. За спектром люмінесценції  люмінофори, леговані трьохвалентним 
церієм (ІАГ), є модифікованими варіантами ітрій-алюмінієвого гранату і 
характеризуються максимальною довжиною хвилі у діапазоні 530..560 нм. Ці 
люмінофори доповнюють синє свічення кристалів (InGaN) до білого свічення 
світлодіода вцілому. 

Структурну схему математичної моделі таких світлодіодів варто зобразити у 
наступному вигляді (рис. 1). На цій схемі вхідним параметром є струм через 
світлодіод I, котрий спричиняє появу світлового потоку синього кольору Фс. 
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Зазвичай, залежності світлового потоку Фс = Ф(I), генерованого кристалом, від 
струму світлодіода відомі із характеристик аналогічних безлюмінофорних кристалів.   
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Рис. 1. Структурна схема моделі світлодіодів на основі синього кристалу (InGaN) та 
жовтого люмінофору з ітрій-алюмінієвого гранату 

 

Світловий потік Фс проходить через люмінофор, частково поглинається, а 
частково пропускається без змін. Поглинання світлового потоку, генерованого 
кристалом, враховується коєфіцієнтом пропускання Кп, що рівний відношенню 
світлового потоку кристалу без покриття люмінофором до світлового потоку синього 
кольору, що  пропускається через люмінофор. З іншого боку, частина поглиненого 
синього світла переводить атоми люмінофора у збуджений стан. Енергія збудження 
залежить від світлового потоку і може бути представлена деякою залежністю W = 
W(Фc). 

У першому наближенні післясвічення люмінофора може бути представлене 
аперіодичною ланкою першого порядку із сталою часу Tл та коєфіціентом передачі 
Кз для частотної передавальної функції (рис. 1). Неодиничний коефіцієнт передачі 
вказує на те, що не всі збуджені атоми переходять у нормальний стан із 
випромінюванням світла.  

Співвідношення між потоком випромінювання люмінофору і світловим 
потоком  збудження визначається залежністю Фж(Фс).  

Сумарний світловий потік визначається як сума світлових потоків синьої та 
жовтої частин спектру. Для визначення параметрів математичної моделі світлодіодів 
нами проведені дослідження величини світлового потоку світлодіодних модулів 
SMD 3528 потужністю 0,3 Вт (крива 2 на рис. 2…рис. 4) на різних частотах напруги 
живлення (крива 1) від широкосмугового генератора синусоїдних коливань. 

Світловий потік фіксувався за допомогою електронної схеми, побудованої на 
основі фотодавача ФД 256. В частотному діапазоні вхідної напруги 100 Гц… 10 кГц 
(рис. 2, рис. 3) при значенні вхідної напруги, величина якої підтримувалася 
постійною, світловий потік світлодіодів залишається незмінним. 

 

 

  
Рис. 2. Частота 50 Гц Рис. 3. Частота 1 кГц Рис. 4. Частота  5 кГц 

 

На частотах 1,0…5,0 кГц  спостерігається незначне зменшення світлового 
потоку (рис. 4). Таким чином, збільшення частоти напруги живлення досліджуваних 
світлодіодів на частотах 1,0…10,0 кГц супроводжується незначним зменшенням 
світлового потоку. 
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ЕНЕРГОЕФЕКТИВНЕ ОФІСНЕ ОСВІТЛЕННЯ 

 
Сьогодні клас освітлювальних приладів із світлодіодами (ОПС) – 

найбільший по кількості модифікацій, об‘ємах виробництва і споживаної 
електроенергії серед світлодіодних світильників. До того ж, значну частину життя 
ми проводимо під дією випромінювання цих приладів, виконуємо зорову роботу 
різної складності. Звідси випливає важливість оцінки ОПС за їх енергоефективністю 
і якістю світла. 

До недавнього часу найбільш популярними джерелами світла для освітлення 
виробничих приміщень був люмінесцентний світильник з трубчастими лампами 
типу ЛСП 2х36 з електромагнітним баластом і стартерною схемою запалювання. 
Цей світильник і зараз є найдешевшим варіантом для систем загального освітлення. 
Однак недоліки цього світильника (залежність яскравості лампи від її розмірів, 
обмежений робочий температурний діапазон і необхідність пуксорегулювальної 
апаратури (ПРА)) потребували розробки нових рішень для офісного освітлення. 

З появою на ринку на початку 2000-х років потужних білих світлодіодів 
багато компаній почали розробку світлодіодних офісних світильників. В перших 
світлодіодних світильниках використовували стрічки із світлодіодами для підсвітки, 
які вклеювались в корпуси світильників 4х18. Оскільки для освітлення 
застосовували індикаторні світлодіоди, світлодіодні стрічки швидко вигоряли. 
Ситуація різко змінилася в 2007р., з виходом на ринок 1-Вт потужних світлодіодів – 
появилася можливість створити світильник із світловим потоком в 3000 лм. 

При виборі світлодіодного світильника слід звертати увагу на найбільш 
важливі споживчі параметри: 

– світловий потік, помножений на світлову ефективність світильника, 
характеризує якість його виконання. Часто ці параметри розглядають окремо, але 
для об‘єктивного порівняння світильників має зміст використовувати їх спільно; 

– індекс кольоропередачі. Для офісного освітлення цей параметр 
повинен мати величину не менше 80; 

– розкид кольорових параметрів світлодіодів. Ці параметри часто не 
вказують виробниками, які використовують низькоякісні світлодіоди; 

– споживчі параметри: час включення, акустичний шум, клас захисту 
ІР (не дивлячись на те, що світильник працює всередині приміщення, додаткова 
герметизація від пилу і комах може суттєво зменшити експлуатаційні розходи), 
простота розбирання, зняття скла і заміна драйверу. 

СД, без сумніву, являються багатообіцяючими виробами. Але які, крім 
ефективності, повинні бути виконані обов‘язкові вимоги, щоб ергономічні 
освітлювальні установки стали реальністю? До цих вимог можна віднести: 

– відсутність блискучості; 
– хороший контроль розподілу сили світла; 
– довгострокова прийнятність для всіх вікових груп. 
Для виконання цих умов в новітніх світлотехнічних приладах застосовуються 

відбивачі або світлонаправляючі пристрої. 
Для формування необхідного світлорозподілу в освітлювальному приладі 

використовується вторинна оптика. Вона може бути двох типів: лінзова або 
відбивальна. Вторинні лінзи виготовляють з поліметилметакрилату, полікарбонату 
або кремнійорганічних сполук. Через втрати на поглинання, а також  френелівські 
втрати ККД вторинної лінзової оптики становить 80-85%. 
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Вторинна відбиваюча оптика виготовляється з алюмінію з високим 
коефіцієнтом відбивання і її ефективність може бути більшою 90%. 

Виходячи з вище приведених факторів найбільш оптимальною оптичною 
системою буде відбиваюча оптика з напівширокою кривою світлорозподілу. 

Для досягнення потрібного світлорозподілу була розрахована чарунка 
растрового світильника з дзеркального аланоду з ламаною відбиваючою поверхнею. 

Тип сформованої КСС – напівширока з максимумом під кутами 35-40
0
 

(рис. 1). 
За формою чарунки був розроблений растр вмонтованого стельового 

світильника з кількістю чарунок 7х7. при використанні в ролі джерела світла 
одноватних світлодіодів (по одному в кожній чарунці) встановлена потужність 
світильника становить ≈ 50 Вт. Світловий потік такого світлодіодного джерела 
адекватний світловому потоку люмінесцентних ламп 4х18 Вт, або 2х36 Вт. Але за 
рахунок вищого ККД та значно більшого коефіцієнта використання світлового 
потоку, освітленість квадратної робочої поверхні розмір 3х3 м при висоті 
встановлення світильника 2,5 м в світлодіодного світильника значно вища ніж в 
світильника з люмінесцентними лампами з дифузним розсіювачем.  

 

 

Рис. 1. Рис. 2. Хід променів в чарунці 
растрового світильника 

 
 

Рис. 3. Розподіл освітленості на 
площині 

Рис. 4. Світлодіодний растровий 
світильник ДВО 16У Юпітер LED 
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СЕКЦІЯ Б – ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ ПРИСТРОЇ ТА СИСТЕМИ. 

НОРМАЛІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ. ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ 

ТЕХНОЛОГІЇ. КОМП’ЮТЕРНІ МЕТОДИ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ 
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УСТАНОВКА ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СУМІСНОСТІ 
НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ДЖЕРЕЛ СВІТЛА 

 

Розроблено установку для дослідження електромагнітної сумісності 
світлодіодних джерел світла з використанням цифрового осцилографа та ПК. Це 
дозволило запам‘ятовувати та обробляти інформацію за допомогою прикладних 
програм. 

Ключові слова: електромагнітна сумісність, напівпровідникові джерела 
світла, гармонійна складова. 
 

Volodymyr Andriychuk, Yaroslav Osadtsa, Mykola Lypovetskuy 
Ternopil Ivan Puluj National Technical University 
 

SETTING FOR RESEARCH EMC SEMICONDUCTOR SOURCES 
 

Developed systems for the study of electromagnetic compatibility LED light 
sources using a digital oscilloscope to a PC. It is possible to store and process information 
using applications..  

Keywords: electromagnetic compatibility, semiconductor light sources, amplitude 
of harmonic component. 

 

Одним з перспективних напрямків технології штучного освітлення є 
використання напівпровідникових джерел світла та світлотехнічних пристроїв на їх 
основі. Основними перевагами використання таких приладів є незначне споживання 
енергії, тривалий термін роботи, невеликий розмір, висока надійність та здатність до 
швидкого переключення. Проте використання приладів з напівпровідниковими 
джерелами світла має ряд особливостей. Ці особливості пов‘язані насамперед з 
нелінійністю воль-амперних характеристик напівпровідникових джерел світла та 
застосуванням електронних перетворювачів в якості джерел живлення світлодіодів. 
Це призводить до спотворення кривої струму, який споживається з мережі, та 
генерування вищих гармонік в систему електропостачання. Тому актуальною є 
проблема дослідження електромагнітної сумісності світлових приладів на основі 
напівпровідникових джерел світла. 

Для дослідження електромагнітної сумісності ми використали 
осцилографічний метод. В основі якого лежить дослідження осцилограм струму та 
напруги. Для цього було розроблено установку, схему якої представлено на рис. 1.  

Для візуалізації та збереження інформації використали цифровий осцилограф 
Hantek-6022BE, який дає можливість збереження вимірюваних величин у форматах 
.txt та .bmp. Оскільки більшість цифрових осцилографів не мають гальванічної 
розв‘язки то потрібно проводити вимірювання із ввімкненням узгодженого 
трансформатора ТР та заземлити не тільки ПК і осцилограф а і корпус 
вимірювальної установки. Інформація з осцилографа поступала на ПК де 
оброблялася за допомогою програми MATLAB. 
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Рисунок 1 – Схема установки для вимірювання сили струму та напруги 

 

Дослідження проводились на світлових приладах до складу яких входить 
LED драйвер та сукупність світлодіодів. Для вимірювання напруги мережі 
використовували подільник R1 R2, а для вимірювання струму –  резистор R3. 
Номінали резисторів вибиралися таким чином, щоб забезпечити оптимальні 
величини вимірювального сигналу та мінімальний вплив на параметри схеми.  

Проводилося дослідження ряду світлодіодних світлових приладів і було 
виявлено декілька різновидів осцилограм споживаного струму. Дослідні зразки 
можна розділити на три основні групи: без  коректора коефіцієнта потужності (КП), 
з пасивним коректором КП та активним коректором КП. 

На рисунку 2 представлені осцилограми напруг та струмів світлових 
приладів без коректора коефіцієнта потужності (а) та з активним активним 
коректором (б).   

 

 
               а) 

 
                              б) 

Рис. 2. Осцилограми напруги (1) та струму (2), отримані для  
світлодіодних ламп Vito-10 (а) та Osram-10 (б) 

 

Результатом обробки в програмному середовищі MATLAB  став гармонічний 
склад споживаного з мережі струму. Це дало змогу оцінити відповідність 
досліджуваних світлотехнічних приладів Українським та міжнародним стандартам. 
На рис. 3 представлені спектри гармонік світлових приладів потужністю 10 Вт без 
коректора КП (а) та з активним активним коректором КП (б).  

 

 
                         а) 

 
                                   б) 

Рис. 3 Спектральний склад струмів світлодіодних ламп Vito та Osram 
відповідно 
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На основі осцилограм струмів та напруг живлення світлових приладів з 
енергоощадними джерелами світла, які представлені на ринку України, розраховано 
амплітуди гармонійних складових споживаного струму та проведено порівняння їх з 
нормативними показниками. 
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RESEARCHING OF ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY OF ENERGY 
SAVING LIGHT SOURCES 

 

Based on the oscillograms of input current and voltage, the amplitudes of harmonic 
components of current are calculated for energy-efficient light sources that are represented 
in Ukrainian market.  

Keywords: compact fluorescent lamp, semiconductor light sources, amplitude of 
harmonic component. 

 

Одним із способів економії електричної енергії, яка споживається 
освітлювальними установками, є використання енергоощадних джерел світла, до 
яких відносяться енергозберігаючі компактні люмінесцентні лампи та 
напівпровідникові джерела світла. Проте використання приладів з джерелами світла 
таких типів має ряд особливостей. Ці особливості пов‘язані насамперед з 
нелінійністю воль-амперних характеристик самих джерел світла та застосуванням 
електронних перетворювачів в якості джерел живлення. Це призводить до 
спотворення кривої струму, який споживається з мережі, та виникнення вищих 
гармонік в системі електропостачання. Для даних джерел світла приведені нормовані 
показники щодо рівня емісії вищих гармонік струму в електричну мережу, зокрема, 
в стандартах [1, 2] встановлено значення максимальних граничних гармонійних 
складових струму. Тому метою даної роботи є дослідження електромагнітної 
сумісності енергозберігаючих джерел світла вітчизняних та зарубіжних виробників, 
представлених на ринку України. 

За допомогою двопроменевого запам‘ятовуючогого осцилографа Hantek 
6212BE було отримано осцилограми споживаних з мережі струмів та напруг для 
досліджуваних джерел світла. Для розрахунку гармонійних складових споживаного 
струму чисельні результати вимірів завантажувались в пакет MATLAB. 
Осцилограми, побудовані в даному пакеті представлено на рис. 1. По даних 
осцилограмах проведено розрахунок амплітуд гармонійних складових споживаного 
струму. Залежності цих амплітуд відносно амплітуди першої гармонійної складової 
для ламп Lemanso 12 та ULTRA LN 45 представлено на рис. 2. Для даних джерел 
світла було проведено порівняння амплітуд гармонійних складових споживаних 
струмів із значеннями граничних гармонійних складових струму, які наведені в 
стандартах [1, 2] (таблиця 1).  
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а) 

 
б) 

Рис. 1. Осцилограми напруги (1) та струму (2), отримані для світлодіодної лампи 
Lemanso 12 (а) та компактної люмінесцентної лампи ULTRA LN 45 (б) 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 2. Залежності амплітуд гармонічних складових струму відносно першої 
гармонічної складової від порядку гармоніки для світлодіодної лампи Lemanso 12 (а) 

та компактної люмінесцентної лампи ULTRA LN 45 (б) 
 

Таблиця 1. Порівняння амплітуд гармонійних складових споживаних струмів 
із значеннями максимальних граничних гармонійних складових струму, які наведені 
в стандартах [1, 2] 

L
em

an
s

o
 1

2
 

Порядок гармоніки 3 5 7 9 11 13 
Максимально допустима сила 
струму гармоніки на ват, мА/Вт 
[1, 2] 

3,4 1,9 1,0 0,5 0,35 0,3 

Сила струму гармоніки, мА/Вт 1,8 1,5 0,8 1,4 1,0 1,0 

U
L

T
R

A
 

L
N

 4
5

 

Порядок гармоніки 2 3 5 7 9 11 
Максимально допустима сила 
струму гармоніки у відсотках від 
сили вхідного струму основної 
частоти, % [1, 2] 

2 13,4 10 7 5 3 

Сила струму гармоніки, мА/Вт 0,19 21,4 7,9 14,8 3,2 9,3 
 

Також в роботі були проведені дослідження та перевірка на відповідність 
стандартам для енергозберігаючих компактних люмінесцентних ламп виробництва 
фірм «MAXUS», «OSRAM», «ULTRA», «АСКО-УКРЕМ», «Іскра», «Наша сила» 
потужністю від 18 до 55 Вт, а також для ламп та прожекторів на основі 
напівпровідникових джерел світла виробництва «OSRAM», «LEMANSO», «Vito» 
потужністю від 6 до 100 Вт.  
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Анотація. Пропонується методика визначення активних втрат в 
освітлювальних електричних мережах з ртутними лампами, що спирається на 
реально-математичну модель електроенергетичних систем і систем 
електропостачання. 
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ABOUT ACTIVE POWER LOSSES OF LIGHTING NETWORKS 
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Abstract. A method of determining the active losses in electric lighting networks 
with mercury lamps that rely on real-mathematical model of power systems and power 
supply systems. 
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За пропозицією [1], нелінійне навантаження освітлювальних електричних 
мереж з дуговими ртутними лампами (ДРЛ) можна представляти  у вигляді джерела 
струму. Модель такого навантаження у вигляді заступної схеми наведено на рис.1. 

 
Рис.1. Реально-математична модель  

навантаження з лампами ДРЛ 

У відповідності з пропозицією [2], 
математична модель буд-якої системи, що 
спирається на фізичну сутність її 
технологічних процесів називається її 
реально-математичною моделлю. 

Фізична сутність електропередачі 
будь-якої електроенергетичної системи 
(ЕЕС) полягає у тому, що її робочим 
інструментом є її електромагнітне поле, 
енергію якого можна розкладати на дві 
складові: поздовжню – до напрямку 
передачі (активна електроенергія) та 
поперечну – (реактивна електроенергія).  

При цьому до споживача (ламп ДРЛ) передається тільки активна складова 
електричної енергії (ЕЕ), а її реактивна складова є внутрішньою енергією ЕЕС і ні до 
нього, ні від нього передаватись, фізично, не може. Двічі за період зміни напруги і 
струму провідності струмоведучих частин системи вона поступає у їх середовище і 
створює струм самоіндукції (реактивний струм), який збільшує активні втрати в них, 
зменшує їх пропускну спроможність і суттєво впливає на рівні їх напруги. 

Мета цієї роботи – розробити методику визначення активних втрат 
освітлювальних мереж з ламами ДРЛ за умови несинусоїдального  струму 
провідності. 

При цьому використовується гармонійний метод, за якого для кожної V -ої 
гармоніки записують рівняння, кВт 
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де VPP  − активні втрати тільки від активної потужності гармоніки, кВт; VQP  − 

активні втрати тільки від реактивної потужності гармоніки, кВт; Vtg  − коефіцієнт 

реактивної потужності гармоніки, в.о.  

При цьому, втрати VPP  визначаються за відомим співвідношенням, кВт 
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де VI  − повний струм гармоніки, що розглядається, А 
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VR  − активний опір струмоведучих частин за частоти гармоніки, що 

розглядається, Ом 
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Формула (4) пропонується в [3], але числове значення коефіцієнта a  
потребує суттєвого уточнення для реального нелінійного навантаження.  

Активні втрати мережі для кожної гармоніки визначаються за формулою, 
кВт 
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Рис.2. Залежність VfPV  

Результати розрахунку активних 
втрат в системі освітлення території 
конкретного підприємства з лампами ДРЛ 
наведено на рис.2. При цьому: 

Активна потужність 25,11PO  кВт. 

Реактивна потужність 8,13QO
 

квар. 
Загальні активні втрати мережі, кВт  
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За формулою (6) 
 

907,3222,0685,3PV  кВт. 
 

Висновок. При визначенні активних втрат гармонійним методом розрахунки 
можна обмежуватись гармонікою з порядковим номером 30V  од. 
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ПРИНЦИП КОМПЕНСАЦІЇ СИСТЕМАТИЧНИХ ПОХИБОК В СИСТЕМАХ 
ОБЛІКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ 

 

Анотація. Подано процедуру компенсації систематичних похибок, яка в усіх 
випадках коректує покази вимірювальної системи і знижує похибку вимірювання. 
Показано ряд зауважень у питанні компенсації систематичної похибки лічильника. 
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PRINCIPLES OF COMPENSATION SYSTEMATIC ERRORS WHEN 
ELECTRIC POWER CALCULATION 

 

Annotation. The procedure of the systematic errors compensation, which corrects 
the measuring system data in all cases and decreases the measuring error, was presented. 
Some remarks on the problem of the meter systematic error compensation were presented. 

Keywords. The systematic error, measurement, counter, accounting system. 
 

Розглянемо можливість використання розроблених положень про зниження 
систематичної похибки на прикладі найбільш простої системи обліку електроенергії, 
яка включає в себе лічильники, які встановлені безпосередньо на місцях 
споживання. Функціональна схема розподілу електроенергії показана на рис. 1. 

Система електропостачання 
живить M  споживачів 
енергії, кожен з яких 

контролюється 
лічильниками активної 
енергії. Ці лічильники 
мають імпульсні 
перетворювачі, які через 
кожні K  кВт год передають 
один імпульс на пункт 
обліку. Таким чином, 
енергія, що споживається, 
поступає на пункт обліку з 
дискретністю K  кВт год. 
Відомо, що лічильники 
характеризуються класом 
точності однак це 

нормована похибка, яка для хороших виробництв в 1,2’1,5 більша за дійсну похибка 
лічильника. Крім того похибка лічильника залежить від струму навантаження I  або 
відношення HII / , де HI  - номінальне для даного лічильника значення 

навантаження, похибка також залежить від cos . При випуску лічильників ці 
залежності контролюються на заводі по зразкових лічильникам. 

В наш час ці дані використовуються для аналізу якості технології 
виготовлення. 

Звичайно в колах обліку електроенергії представляє цікавість і враховується 
півгодинна енергія, яка дає можливість при майже постійній напрузі мережі U  
визначити середній за 0,5 години струм  навантаження, який для щомісячних 

вимірювань являється миттєвим значенням, як величину 
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Рис. 1. Функціональна схема розподілу 

електроенергії 
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Кожних півгодини ця 
величина складає значення 

впливаючого фактору iq  і це 

дозволяє в середньому за 
кожних півгодини 
компенсувати вплив струму 
навантаження. Для цієї мети 
через точки функції впливу, яка 
отримана на заводі і носить у 
даному випадку адитивний 
характер (див табл. 1, 
лічильник 6), проводимо 

апроксимовані прямі (рис. 2). припускається, що між експериментальними точками 
функція веде себе плавно. Якщо це положення не дотримується, то необхідно більш 
подрібніше зняти значення функції впливу. 

Для довільного миттєвого значення струму 
0,5iI  отримаємо по виду функції, 

показаної на рис. 2 значення si . Потім визначаємо величину поправки за півгодини, 

яка рівна isiW 5,0
ˆ , після чого отримаємо: 

0,5 0,5 0,5
ˆ ˆ ˆ

i i si iW W W  
 

Описана процедура компенсації 
похибки є першим кроком у 
виключенні методичної похибки. 
Другим кроком – є облік впливу 

коефіцієнта потужності cos . 
якщо є лічильники активної і 
реактивної потужності, то можна 
через кожні півгодини визначити 

cos i . для кожного лічильника 

будується за 

експериментальними даним функція впливу Si , потім в такому ж порядку, як і для 

випадку впливу струму робиться компенсація похибки. При цьому потрібно 
скористатися графіком (рис. 3).  

 

Висновки 
Відмітимо ряд зауважень. Перше відноситься до того, що потрібно мати до 

кожного лічильника його індивідуальну характеристику впливаючих факторів. 
Легко показати, що якщо будуть деякі усередненні по сукупності лічильників 
характеристики, то в залежності від дисперсії цих характеристик відносно деякої 
середньої виникне нескомпенсована випадкова похибка, тобто для деяких 
лічильників в залежності від того, як характеристики далекі від середньої, 
компенсація буде неточною. 

Оцінку цій неточності зробити легко. Аналогічним способом йде справа і з 
усередненням характеристик від впливу коефіцієнта потужності. Друге – у наш час 
при випуску лічильників їх характеристики з точки зору компенсації ніхто не 
використовував і тому вони зняті досить грубо і з грубою дискретністю. Необхідно 
більш детально зняти функції впливу і вивчити їх вид. 

Третє – необхідно в залежності від виду індивідуальних функцій впливу 
вибрати оптимально їх апроксимацію між точками. Не виключено, що достатньо 
буде простої лінійної або прямокутної апроксимації. 

Четверте – період компенсації кT  повинен бути значно меншим за час 

вимірювання вимT , тоді навіть стрибки навантаження протягом якого-небудь із 

проміжків кT  будуть усередненні і не дадуть великої помилки некомпенсації. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ АСИНХРОННОЇ 

МАШИНИ В МЕРЕЖАХ З НЕЯКІСНОЮ НАПРУГОЮ 
 
Анотація. Представлено варіант комбінованого фільтру, що дозволяє 

зменшити вплив вищих гармонік та несиметрії живлячої напруги на роботу 
асинхронного двигуна, а також зменшити втрати електроенергії. 

Ключові слова: асинхронний двигун, компенсація, несиметрія, 
несинусоїдальність, фільтр. 
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INCREASING ENERGY EFFICIENCY WORK OF ASYNCHRONOUS 
MACHINE IN A NETWORK WITH LOW-QUALITY VOLTAGE 

 
Summary. Represents variants of combined filter that reduces the impact of higher 

harmonics and unsymmetry of the supply voltage to work asynchronous motor and reduce 
power losses. 

Keywords: asynchronous motor, compensation, nonsymmetry, nonsinusoidallу, 
electric filter. 

 
У зв‘язку з присутністю певних складнощів при електропостачанні 

промислових споживачів все більше уваги приділяється питанням підвищення 
енергоефективності обладнання. Оптимізація та покращення показників якості 
електроенергії з метою підвищення ефективності використання та забезпечення 
надійності і довговічності роботи обладнання є одними з найважливіших завдань 
при організації електропостачання та електроспожвання. 

На багатьох підприємствах широко використовуються асинхронні двигуни з 
короткозамкнутим ротором, які впродовж багатьох років експлуатації 
зарекомендували себе як надійні та дешеві елементи нерегульованого 
електроприводу. Близько 90% нерегульованого електроприводу використовуються 
асинхронні двигунів, а особливо вони поширені у сільському господарстві. Проте 
при експлуатації даних машин зі зниженими показниками якості електроенергії 
проявляються їх негативні якості, такі як: зростання температури обмоток двигуна; 
зниження його терміну служби; зменшення техніко-економічних показники 
останнього, таких як коефіцієнт потужності і коефіцієнт корисної дії; зростання 
втрат і збільшення обсяг споживаної реактивної потужності [1]. 

Частка витрат на електроенергію є домінуючою при розрахунку сумарних 
затрат на експлуатацію електроприводу. За різними оцінками ця складова складає 
75-80% [2]. Тому навіть незначне зниження показників якості електроенергії 
призводить до збільшення втрат і, як наслідок, підвищення сумарної річної вартості 
експлуатації електроприводу. У зв‘язку з цим підприємствам необхідно 
запроваджувати заходи, які б дозволяли зменшувати цей негативний вплив на 
роботу електромеханічних перетворювачів. 

До основних заходів та методів боротьби з цими явищами відносять: активні 
фільтри, послідовні, паралельні та комбіновані пасивні LC-фільтри, симетруючі 



СЕКЦІЯ  Б 

 

90 

пристрої трансформаторного та автотрансформаторного типу та 
фільтрокомпенсуючі пристрої. Детальний аналіз даних пристроїв представлений в 
[3]. 

Як зазначалось у [3] найбільш ефективним способом компенсації несиметрії 
та несинусоїдальності напруги є комбіновані фільтри. Тому нами було розроблено та 
запропоновано схему такого фільтра, що представлений на рис. 1.  

 

 
Рисунок 1 – Схема комбінованого LC-фільтра 
 
Відмінність даного фільтра від перелічених вище полягає у тому що 

паралельний LC-контур утворюють конденсатори СА, СВ, СС та обвитки статора 
асинхронної машини. Крім цього ємність конденсаторів можна змінювати в 
залежності від навантаження, а отже й індуктивності самих обмоток статора, 
двигуна. Дроселі LА, LВ, LС в даному випадку призначені для зменшення впливу 
вищих гармонік на електромеханічний перетворювач, а також обмежують 
перетікання енергії, що накопичилась у внутрішньому резонансному контурі, до 
загальнозаводської мережі. 

При експериментальному дослідженні даного фільтра було встановлено, що 
він є більш ефективним при схемі з’єднання обмоток статора у трикутник. Після 
опрацювання експериментальних даних було помічено незначне збільшення частоти 
обертання двигуна (1,4-1,5%) та зменшення коефіцієнта ковзання, але тільки при 
умові, що двигун працює в умовах близьких до номінального навантаження. 

Також даний фільтр дозволяє зменшити споживання реактивної енергії з 
мережі за рахунок накопичення її в резонансному LC-контурі, що також 
підтверджено експериментальними дослідженнями. Таке явище дозволяє знизити 
споживану повну потужність електроенергії з мережі. Крім цього конденсатори, що 
в певні моменти часу заряджаються та розряджаються, дозволяють частково 
здійснювати симетрування напруги на вхідних затискачах асинхронної машини. 
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ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ СИСТЕМАТИЧНИХ ПОХИБОК НА РЕЗУЛЬТАТИ 
ВИСОКОВОЛЬТНИХ ВИМІРЮВАНЬ 

 

Анотація. Показано, що метрологічні характеристики високовольтних 
вимірювальних перетворювачів залежать від режиму їх роботи, який може 
змінюватися, внаслідок чого виникають систематичні похибки. При спробах 
зменшити сумарну похибку вимірювального експерименту шляхом застосування 
методу накопичення окремих відліків необхідно враховувати вплив систематичних 
похибок, оскільки можливий протилежний ефект – збільшення значення сумарної 
похибки. 

Ключові слова: cистематична похибка, високовольтний вимірювальний 
перетворювач, вимірювання. 

 

Petro Yevtukh, Oleh Buniak, Tеtiana Kyslytsia 
 

ESTIMATION CHARACTERISTICS OF THE SYSTEMATIC ERRORS EFFECT 
ON THE RESULTS OF HIGH-VOLTAGE MEASUREMENTS 

 

Sammury. It was shown, that the metrological characteristics of the high-voltage 
measuring transducers (measuring transformers of current and voltage) depend on the 
mode of their operation, which can be changed due to the change of loading in the 
secondary winding, and results in the systematic errors, which affect the results of 
measurements. While trying to decrease the resultant error of the measuring experiment 
using the method of accumulating some readings it is necessary to take into account the 
systematic errors effect, because the disadvantageous effect is possible – increase of the 
resultant error value. 

Key words: systematic error, high-voltage measuring transducer, measurement. 
 

У практиці вимірювань нерідко вплив систематичних похибок на результат 
вимірювань не завжди аналізують при обробці результатів вимірювального 
експерименту, що може суттєво вплинути на точність вимірювань. Однак при 
високовольтних вимірюваннях такий підхід недопустимий, тому що дані отримувані 
від високовольтних вимірювальних пристроїв (вимірювальних трансформаторів 
струму та напруги) завідомо спотворені систематичними похибками, які часто 
суттєво перевищують по величині випадкові. 

Нехай дані 1 2, ,..., nx x x  – незалежні один від одного відліки значення одного і 

того ж фізичного параметра, у кожному із відліків існують систематичні похибки 

1 2, ,..., n .  

Враховуючи, що систематична похибка  – детермінована величина, а 

похибка  – випадкова величина, то їх сума, базуючись на елементарних поняттях 
теорії ймовірностей дорівнює детермінованій величині і середньому значенню 
випадкової величини, тобто  

y y y
.     (1) 

Сумарна систематична похибка, яку необхідно враховувати при оцінюванні 
точності вимірювального експерименту у випадку лінійних функцій  

1 1 2 2 .. ,y n nc c c     (2) 
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та нелінійних функцій 

1 2

1 2

... .y n

n

y y y

x x x
   (3) 

При застосуванні методу накопичення відліків і їх сумуванні, і усередненні, 
сумарна випадкова похибка, як це відомо з теорії вимірювань [1], теоретично 
необмежено зменшується (крива 1 на рис. 1). Але при цьому, як це встановлено, 
лінійно зростає систематична похибка (крива 2 на рис. 1). Кількість відліків 
вимірюваної величини доцільно обмежити величиною n1. 

Очевидно, що можлива ситуація, 
коли використання методу накопи-чення 
відліків з метою підвищення точності 
вимірю-вань до величини n2, призводить до 
протилежного ефекту – підвищення кінцевої 
похибки вимірювань за рахунок впливу 
систематич-них похибок (точка б на рисунку 
1). 

На рис. 2 подана експериментально 
отримана залежність характеристики кутової 

похибки u  високовольтного 

вимірювального трансформатора напруги 
(ТН) від впливу відхилень напруги у 
високовольтній обмотці від номінального 

значення [2].  
При зміні режиму роботи у зв‘язку із 

зміною навантаження у вторинній обвитці 
високовольтного вимірювального 
перетворювача зміщується, відповідно, 
характеристика залежності кутової похибки 
від впливу відхилень напруги у 
високовольтній обмотці.  

При режемі роботи низьковольтної 

обвитки, наприклад, 1 1U / 1нU  і наван-

таженні 370 ВА для визначення систематич-
ної похибки будується допоміжна 
характерис-тика шляхом інтерполяції 
заданих характеристик. Систематичну 
похибку в даному випадку можна знайти 

шляхом відхи-лення похибки u  при 400 ВА 

і при характеристиці 370 ВА як це показано 
на рисунку 2. 

В даному випадку 0,2 .u хв  

Значення цієї систематичної похибки зберігається у всьому діапазоні змін 1 1U / нU , 

завдяки тому, що характеристика близька до лінійної. 

 
Рис. 1. Залежності 

систематичної та випадкової 
похибок від кількості вимірювань 

 
Рис. 2. Залежність кутової похибки 

u  від впливу відхилень напруги у 

високовольтній обмотці від 
номінального значення 
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НЕБАЛАНС ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В УМОВАХ ІНТЕНСИВНОГО СТАРІННЯ 
ІЗОЛЯЦІЙНИХ КОНСТРУКЦІЙ ПЕРВИННИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ 

СТРУМУ 
 

Досліджений вплив ступеня дефектності ізоляції проводу вторинної обвитки 
трансформатора струму на випадкову складову його похибки та відповідний 
небаланс електроенергії в системах електропостачання споживачів. 

Ключові слова: трансформатор струму, похибка заміру, вторинна обвитка, 
дефектність ізоляції. 
 

Evtukh Petro, Oleksandr Vakulenko 
 

UNBALANCE POWER IN CONDITIONS INTENSIVE AGING OF INSULATING 
CONSTRUCTIONS OF PRIMARY CURRENT TRANSFORMERS 

 

The influence of the degree of insulation defects secondary winding the current 
transformer at random error component and its corresponding unbalance electric power in 
the electricity system of consumers is researched. 

Key words: current transformer, measurement error, secondary winding, 
insulation defect. 

 

У зв‘язку з триваючою кризою господарського комплексу країни велика 
кількість первинних перетворювачів вимушені працювати із значно заниженим 
навантаженням. При цьому, струмова та кутова похибки трансформаторів струму 
містять як систематичну (основну), так і випадкові складові й мають тенденцію до 
різкого підвищення при завантаженні менше (20 ... 25)%, приймаючи все більш 
від‘ємні значення та зумовлюючи недооблік виробленої електроенергії.  

Величину відносного небалансу електроенергії отримують за допомогою 
розгалуженої мережі вимірювальних комплексів, кожен з яких складається з двох 
частин: аналогово–цифрової й спотворювального каналу. Основна похибка балансу 
виникає в аналоговій частині і складається з дійсного значення небалансу, 
систематичної й випадкової компонент похибки небалансу.  

Небаланс вимірюваних величин енергії або потужності в момент часу Т 
визначається за співвідношенням: 

 

o oT x T y T 1 1 1 1o M o M a ax T x y T y x y + 

2 2 2 2o M o M a ax T x y T y x y . 
 

Перший доданок у квадратних дужках є дійсним (точним) значенням 
абсолютного небалансу, другий − оцінкою абсолютного значення систематичної 
похибки, а третій доданок представляє оцінку випадкової похибки. 

Випадкова компонента є сумою випадкових похибок показів багатьох 
приладів, а їх розподіл відповідає закону рівномірної щільності з нульовим 
математичним сподіванням, при якому з довірчою ймовірністю 0,95 випадкові 
похибки приладів будуть перебувати в інтервалі ±2,5%. Якщо математичне 
сподівання не нульове, то його слід віднести до систематичної складової. 

В електричних мережах із спотворенням навантажень струми і напруги 
вищих гармонік, зворотної та нульової послідовностей створюють додаткові 
похибки при замірах активної та реактивної енергії й зумовлюють збільшення 
метрологічної складової втрат електроенергії у вигляді її недообліку. До того ж, при 
малих навантаженнях електромережі споживача похибка трансформатора струму, 
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зумовлена конструктивними особливостями, від‘ємна. На неї накладається від‘ємна 
похибка, спричинена несинусоїдністю, що призводить до збільшення по абсолютній 
величині сумарної результуючої похибки, знак якої завжди від‘ємний, до значного 
недообліку електроенергії та відповідного її небалансу [1]. 

За результатами досліджень на частотах 5, 7, 11, 13-ї гармонік частотні 
похибки лічильника, наприклад типу НІК 2301 складають fi5 = -3,4%; fi7 = -0,5%; fi11 = 
-0,7%; fi13 = -0,8%. При значних спотвореннях напруги (7 … 10)% і домінуванні (5 … 
13)–ї гармонік струму додаткові похибки вимірювання електроенергії сягають -(3 … 
4)%. 

Ще одним чинником збільшення недообліку електроенергії є випадкові 
процеси коротких замикань, викликані як комутаційними, так і грозовими 
перенавантаженнями. Струм короткого замикання через трансформатор струму 
характеризується значною кратністю (10 ... 100 разів), наявністю аперіодичної 
складової, насиченням магнітопроводу аж до максимальної індукції. Так, для 
трансформаторів струму типу ТПОЛ-10-300/5 з попередньо насиченим осердям 
струмова похибка при навантаженні первинним струмом 20% склала -2%; при 
навантаженні 5% - сягала величини -4%. При цьому розмагнічування осердя 
практично не відбувалось і похибка не відновлювалась. 

Наявність вищих гармонік періодичного і аперіодичного характеру у 
поєднанні з постійно діючим електричним і тепловим робочим навантаженням, а 
також конденсованою чи атмосферною вологістю є чинниками прискорення 
старіння основної виткової ізоляції вторинної обвитки трансформатора струму, що 
проявляється у збільшенні дефектності лакового шару. 

При розриві вторинної обвитки порушується взаємна компенсація магнітних 
потоків, відбувається зростання е.р.с. вторинної обвитки до небезпечної для 
ізоляційної конструкції трансформатора величини; спад напруги на один виток 
збільшується до (20 ... 40) В. Крім того, зміна магнітного потоку набуває 
імпульсного характеру і сприяє утворенню високочастотного іскрового розряду на 
дефектах ізоляції.  

Сприятливими факторами є: інтенсивна ерозія контактних з‘єднань з 
поступовим збільшенням їх перехідного опору, наприклад, внаслідок утворення 
електрохімічного потенціалу у місці з‘єднання міді з алюмінієм чи їх сплавами та ін; 
запалення з наскрізного дефекту одного з витків високочастотного іскрового 
розряду, що переходить у дуговий; наявність близько розміщеного дефекту різного 
ступеня руйнування на сусідньому витку; продукти розпаду чи конденсат води; 
руйнуюча дія аперіодичної складової струму короткого замикання через первинну 
обвитку. 

Тривала робота вторинної обвитки в умовах підвищеного опору 
навантаження збільшує струмову і кутову похибки трансформатора, зумовлює 
роботу магнітної системи на підвищеній індуктивності з додатковими втратами, що 
збільшує температуру осердя й сприяє інтенсивному старінню ізоляційної 
конструкції. 

Частотний діапазон електромагнітного випромінювання від імпульсів 
розрядних процесів у дефектах залежить від ступеня руйнування ізоляції. Для 
ізоляції з низьким ступенем дефектності характерні одиничні короткі імпульси з 
діапазоном частот (50 ... 100) МГц. Старіння ізоляції проявляється в електричному 
полі зменшенням частоти; критичним, передпробійним станом можна вважати 
діапазон частот (10 ... 30) кГц. 
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ДІАГНОСТУВАННЯ ПОШКОДЖЕНЬ СИЛОВИХ КАБЕЛЬНИХ ЛІНІЙ 6-10кВ 

Анотація. Представлено осцилограму, що показує формування часткових розрядів, 
що призводить до пробоїв кабельних ліній електропостачання в дефектних місцях. 
Ключові слова: часткові розряди,частотний діапазон,розрядний процес,дефекти 
кабельних ліній. 

Evtukh Petro Sylvestrovych, Mykhailov Olexandr Volodymurovuch 
DIAGNOSIS OF DAMAGES POWER CABLE LINES 6-10kV 

Summary: Presented oscillogram showing the formation of partial discharges, resulting in 
breakdown of electricity transmission lines in the defective areas. 
Keywords: Partial discharges, frequency range, bit process defects cable lines. 

Своєчасне виявлення та усунення дефектів у кабельних лініях дозволяє 
продовжити термін служби старих кабельних ліній, знизити вартість їх ремонту, 
уникнути аварійних відмов і, як наслідок підвищити надійність роботи енергетичної 
системи. 

Основним із ефективних методів контролю за станом ізоляції є вимірювання 
характеристик часткових розрядів. Перевагою цього методу є можливість 
попереднього виявлення дефектів, їх локалізація, виявлення характеру та ступеню 
розвитку дефекту, прогнозування часу його розвитку і в кінцевому підсумку, 
своєчасне його усунення. 

Для прикладу досліджень наявності часткових розрядів відрізок кабелю 
марки АСБл - 3×50 – 10 кВ піддавався електричному старінню під робочим 
навантаженням у поєднанні з механічним на вибраній ділянці. Наявність часткових 
розрядів фіксувалась осцилографуванням з використанням ємнісно – резистивного 
дільника. Інтенсивність розрядного процесцу і його часові характеристики подані на 
рисунку 1. 

 
а)                                      б) 

Рис. 1. Осцилограма виявлення часткових розрядів у місці дефекту: а) 
часткові розряди; б) пробій пошкодженої ділянки 

Аналіз серії осцилограм показав, що частотний діапазон розрядного процесу 
залежить від радіального місця розташування дефекту. Після того як місце 
пошкодження виявлено, обсяг і зміст ремонту кабельної лінії визначаються залежно 
від характеру ушкодження і стану ізоляції кабелю. 

Література 
1. Привалов И.Н. Неразрушающая диагностика силовых кабельных линий номинальным 
напряжением 6-35 кВ / И.Н. Привалов // Электротехнический рынок. - 2008. - № 2. 
2. Норми випробувань силових кабельних ліній напругою до 500 кВ - К.: КВЩ, 2009. 
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СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ МАЛОЇ ГІДРОЕНЕРГЕТИКИ 
 

У статті окреслено соціальні аспекти розвитку малої гідроенергетики. 
Запропоновано шляхи вирішення соціальних проблем, які виникають під час 
спорудження малих ГЕС. Наголошується на необхідності досягнення компромісу 
між бажаними технічними  характеристиками ГЕС і зустрічними пропозиціями 
місцевих громад.  

Ключові слова: мала гідроенергетика, малі ГЕС, соціальні аспекти. 
 

MyroslavZin, VolodymyrGetmanyuk 
 

SOCIAL ASPECTS DEVELOPMENT OF SMALL HYDROPOWER 
 

The article outlines the social aspects of small hydropower. We consider the social 
problems that arise during the construction of small hydropower plants, and their 
resolution of. It is noted the need for compromise between the desirable characteristics 
HPP and counter-offers local communities. 

Keywords: Minor hydropower engineering, small hydropower plants, social 
aspects. 
 

Розвиток відновлюваної енергетики – актуальне завдання, особливо у світлі 
останніх подій, що пов‘язані з віяловими відключеннями електроенергії в Україні в 
кінці 2014 – на початку 2015 року. Уже вкотре чи не кожен українець переконався на 
власному гіркому досвіді у тому, що існуюча традиційна енергетика не може 
забезпечити нашу країну необхідною кількістю електроенергії, позаяк вона на понад 
90% залежить від поставок різних видів палива, які не є стабільними і не завжди 
відповідають економічним вимогам (можливостям).  

Мала гідроенергетика є однією з галузей відновлюваної енергетики. Її 
потенціал і можливості залишаються досить значними. Завдяки введенню у 2008 
році пільгового «зеленого» тарифу кількість діючих малих ГЕС в Україні різко 
зросла. Станом на лютий 2015 року 94 вітчизняні об‘єкти малої гідроенергетики 
продають вироблену електроенергію Державному підприємству «Енергоринок» за 
вище згаданим«зеленим» тарифом. Крім того, значна кількість малих ГЕС збувають 
продукцію промисловим підприємствам на договірних засадах. На період дії 
надзвичайного стану в енергетиці відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 14.01.2015 № 36-р «Про вжиття тимчасових надзвичайних заходів на 
ринку електричної енергії» та листа Міністерства енергетики та вугільної 
промисловості України від 31.01.2015 № 01/13-0216 Національна комісія, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 
(НКРЕКП) прийняла рішення зменшити встановлені «зелені» тарифидля суб‘єктів 
господарювання, які виробляють електричну енергію з енергії води за допомогою 
мікро-, міні- та малих ГЕС, на 10 %. З огляду подальшого розвитку малої 
гідроенергетики це рішення є негативним, але не настільки, щоб вважати його 
критичним. 

Малою гідроенергетикою зазвичай займаються малі підприємства. Вище 
названі та інші пільги сприяють забезпеченню прибутковості цієї галузі енергетики. 
Проте «широкої стовпової дороги» для того, хто хотів би спорудити малу ГЕС, не 
існує. Проблема в тому, що для кожного конкретного випадку необхідно правильно 
зробити вибір схеми ГЕС, її обладнання, режимів роботи, погодити питання з 
різними службами, місцевими громадами. Інвестор на початку свого шляху 
вимушений працювати з місцевою громадою з тим, щоб вона прийняла рішення про 
надання в оренду земельної ділянки для спорудження в її межах малої ГЕС. Рішення 
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місцевої ради не завжди може бути позитивним. Щоб воно було позитивним, 
необхідно запропонувати місцевим мешканцям відповідний соціальний пакет. Але і 
цього не завжди достатньо. Може знадобитися використання комплексного підходу, 
тобто всіх можливих законних мотиваційних заходів задля досягнення поставлених 
цілей.  

Інвестор представляє в місцеву раду інвестиційний проект, в якому, 
зокрема, наводить всебічне обґрунтування доцільності спорудження малої ГЕС в 
підпорядкованому їй  населеному пункті. Крім прогнозованих техніко-економічних 
показників станції слід наголосити на користі для місцевого населення наявності на 
його території запропонованого енергогенерувального об‘єкту. Насамперед – це 
створення нових робочих місць. Залежно від потужності станції на одній малій ГЕС 
можна працевлаштувати до 20 чоловік на постійно і до 20 чоловік тимчасово для 
виконання ремонтних робіт. Станція може також працювати і в автоматичному 
режимі з дистанційним керуванням за допомогою сучасних телекомунікаційних 
технологій, але і у цьому випадку щонайменше одне постійне робоче місце буде 
створене. 

Друге, на чому слід наголосити в інвестиційному проекті – це підвищення 
інвестиційної привабливості населеного пункту. Функціонування новозбудованої 
малої ГЕС свідчить про здоровий інвестиційний клімат в місті чи селі. Потягнуться 
інші інвестори і будуть вкладати гроші в місцеве виробництво. Населений пункт 
буде розвиватися, будуть впроваджуватися новітні технології, буде зростати 
кількість населення, відпаде потреба людям щодня добиратися на роботу до 
найближчого більш успішного промислового центру чи виїжджати на заробітки 
закордон. 

Третє – престиж. Зросте престиж населеного пункту. Мала ГЕС стане одним 
з предметів гордості місцевих мешканців. Дорослі і діти, студенти і школярі будуть 
приходити і приїжджати сюди на екскурсії. Школярі на наочному прикладі 
пізнаватимуть дію законів фізики, а студенти-енергетики практично 
закріплюватимуть здобуті на лекціях знання. Кожна мала ГЕС є унікальною, що 
також підвищує її особливий статус. Водночас буде відбуватися пропаганда зеленої 
енергетики – галузі, якій належить майбутнє. 

Потрібно також наголосити на тому, що мала гідроенергетика – це дуже 
актуально. З різних причин. Найголовніше – виробляється екологічно чиста енергія. 
Для її генерування не потрібне ніяке паливо з подальшим одержанням шкідливих 
відходів.Мала ГЕС – це фактично невичерпне джерело електричної енергії, яке 
щедро буде обдаровувати ще не одне покоління нащадків. Наявність малої ГЕС за 
необхідності дасть змогу в автономному режимічастково або повністю 
забезпечувати електроенергію один або декілька прилеглих населених пунктів. За 
умови наявності в Україні на сьогоднішній день віялових відключень електроенергії 
це життєво важливо. Наша держава є енергозалежною і енергодефіцітною, й відтак 
долучення до вітчизняної енергетичної «корзини» кожного нового внутрішнього 
джерела енергії сприяє покращенню ситуації у відповідній галузі нашої економіки. 
Це, так би мовити, «енергетичний патріотизм». 

Наведений перелік можна продовжувати. Але навіть досконало оформлений 
інвестиційний проект у поєднанні з щедрим соціальним пакетом не завжди 
знаходить підтримку місцевої громади. Однак це не означає, що ситуація програшна 
і потрібно остаточно відмовитися від проекту. Свідомість людей з часом змінюється, 
до влади приходять інші партії й особистості, приймаються іншірішення. Впевнений 
поступ відновлюваної енергетики та її підгалузі малої гідроенергетики не зупинити, 
позаяк всі існуючі на сьогодні альтернативні напрямки енергетики є 
безперспективними.  
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АКУМУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ У АВТОНОМНИХ 

ОСВІТЛЮВАЛЬНИХ УСТАНОВКАХ 
 

Розглянуто шляхи та засоби акумулювання електроенергії, генерованої 
сонячними батареями та вітровими електроустановками в автономних 
освітлювальних установках. 

Ключові слова: сонячний модуль, акумуляторна батарея, електроенергія 
 

V. Koval, V. Andrijchuk, K. Kozak 
 
ACCUMULATION OF ELECTRIC POWER IN THE AUTONOMOUS LIGHTING 

SYSTEMS 
 
The ways and means of accumulation of electricity generated by solar panels and 

wind electrical installations in the autonomous lighting systems. 
Keywords: solar module, battery, electricity 

 
Електрична енергія використовується практично у всіх областях людської 

діяльності а особливо в освітленні. Вона має один великий недолік: її не можливо 
зберігати у незмінному вигляді у великому об‘ємі. Через це, електростанції повинні 
генерувати точну кількість електроенергії, що буде споживатися в будь-який 
момент.  

Для згладжування піків та спадів у графіку навантаження, використовують 
акумулювання електроенергії шляхом перетворення в іншу форму, як, наприклад, 
хімічну, термічну, потенційну або механічну енергії. У цих формах можна зберегти 
енергію протягом більш тривалого часу. Для акумулювання електроенергії 
використовують різні фізичні принципи, на основі яких працюють такі акумуляторні 
батареї, як: теплові, свинцево-кислотні, нікель-кадмієві, літієві, паливні елементи, 
маховики, гідроакумулюючі електростанції, балони із стисненим повітрям, 
суперконденсатори, тощо. Кожен із них має свої переваги та недоліки.  

В залежності від режимів генерування та споживання енергії можливо 
підібрати акумуляторну батарею з відповідними робочими характеристиками. 
Особливої уваги заслуговують нетрадиційні джерела енергії, такі як вітер та Сонце, 
режим генерування в яких характеризується непостійністю в часі. Тому для 
досягнення максимальної ефективності перетворення енергії в електричну 
акумуляторна батарея є життєво необхідною. На жаль, процес перетворення енергії 
із одного виду в інший з метою акумулювання, пов'язаний з енергетичними 
втратами. З цієї точки зору найбільш ефектвними є гідроаумулюючі, 
суперконденстатори та літій-іоні. 

Проте не за лише одними втратами оцінюють ефективність акумулювання, 
потрібно розглядати ряд інших характеристик, таких як питома енергія (рис. 1), 
питома потужність, густина енергії, ефективність максимальні струми заряду та 
розряду, саморозряд, кількість циклів заряд/розряд (рис. 2) та інші.  

При виборі акумуляторних батарей для автономних освітлювальних 
установок сіл керуватися наступними вимогою – це якнайвищі показники питомої 
енергії, густини енергії, ККД та кількості циклів заряд/розряд. Практично цю 
вимогу, на даний час, неможливо виконати. Кожен із видів акумуляторних батарей 



                 V Міжнародна науково-технічна конференція 

          „Світлотехніка й електроенергетика: історія, проблеми, перспективи‖ 

 

99 

має щонайменше один недолік. Саме тому слід врахувати умови та режими роботи 
освітлювальної установки. Це дозволить знехтувати принаймні однією із вад засобу 
накопичення електроенергії.  
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Рис. 1.  Порівняльна характеристика акумуляторних батарей за питомою 

енергією та густиною енергії 
1 – стиснуте повітря;2 – суперконденсатори; 3 – електрохімічні генератори; 
4 – свинцево-кислотні; 5 – Ni-Cd; 6 – маховики;7 – паливні комірки; 8 – Li-

ion 
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Рис. 2.  Порівняльна характеристика акумуляторних батарей за кількістю 

циклів заряд/розряд та коефіцієнтом корисної дії (ККД) 
1 – стиснуте повітря; 2 – суперконденсатори; 3 – електрохімічні 

генератори; 4 – свинцево-кислотні; 5 – Ni-Cd; 6 – маховики;7 – паливні 
комірки; 8 – Li-ion 

 
Аналізуючи порівняльні характеристики акумуляторних батарей, що наведені 

на рис. 1 та рис. 2, можна зробити висновок, що в якості акумулятора електроенергії 
та джерела живлення автономних освітлювальних установок перспективними є три 
типи акумуляторних батарей: паливні комірки, Li-ion, та суперконденсатори.  
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ДИНАМІКАCВІТЛОВОГО ПОТОКУ ДЖЕРЕЛ СВІТЛА В ПРОЦЕСІ 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПРОТЯГОМ СЕРЕДНЬОЇ ТРИВАЛОСТІ СВІТІННЯ 

 

Анотація. В процесі досліджень отримано функціональні залежності 
динаміки світового потоку джерел світла в процесі експлуатації. Це дозволило 
визначати кількість світлової енергії, генерованої за будь-який наперед заданий 
проміжок часу. 

Ключові слова: джерело світла, середня тривалість світіння, світловий потік, 
динаміка. 
 

K. Kozak, V.Khomyshyn  
 

LUMINOUS FLUX DYNAMICS OFLIGHT SOURCES IN THE PROCESS OF 
EXPLOITATION DURING AVERAGE DURATION OF GLOW 

 

Annotation.During the research ithas been received a functional dependences of 
luminous flux dynamics in the process of exploitation.It made it possible to determine the 
amount of light energy generated within any pre-specified period of time.  

Key words:light source, average duration of glow, luminous flux, dynamic. 
 

В процесі експлуатації джерел світла (ДС) відбувається поступове 
зменшення світлового потоку. У розрядних ламп високого і низького тиску особливо 
інтенсивно цей процес протікає в перші 100 годин світіння, коли відбувається 
доактивування катодів, виділення та поглинання різного роду домішків. Надалі 
швидкість падіння світлового потоку поступово уповільнюється. У теплових джерел 
світла падіння світлового потоку в процесі експлуатації пов‘язують лише із 
зменшенням діаметра тіла розжарювання і розпиленням вольфраму. У 
напівпровідникових джерел світла – виключно з температурою p-
nпереходу.Незалежно від причин, які обумовлюють падіння світлового потоку в 
процесі експлуатації, його значення після середньої тривалості світіння (СТС) 
повинно бути не менше 70 % (в деяких випадках 50 %) номінальних величин, 
зазначених в нормативно-технічній документації. 

Якщо в основу оцінювання енергоефективності освітлювальної установки 
покласти світлову енергію, то для визначення її кількості за певний період треба 
знати аналітичні залежності динаміки світлового потоку ДС в процесі експлуатації. 
Аналіз існуючих та власних результатів досліджень показав, що ці залежності, у разі 
якщо вони нормовані, для всіх типів ДСідентичні і мають вигляд, наведений на 
рис. 1. Різним для кривих рис. 1 є тільки кінцева величина спаду світлового 

потоку нF . Враховуючи те, що кількість світлової енергії, генерованої джерелом 

світла за певний проміжок часу, дорівнює добутку величини світлового потоку на 
час експлуатації, протягом якого він випромінювався, це буде площа під кривою 
динаміки світлового потоку в процесі експлуатації (на рис. 1 для випадку 55 % спаду 
світлового джерела світла протягом номінальної СТС, ця площа виділена сірим).Для 
визначення величини цієї площі за формулою (1) повинні бути відомі функціональні 
залежності динаміки світлового потоку в процесі експлуатації ДСпротягом СТС 

 

ном

дс

0

( )Q F t dt ,

 
(1) 
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де ( )F t  – функціональна залежність динаміки світлового потоку в процесі 

експлуатації ДС протягом СТС; дсQ  – світлова енергія, генерована джерелом світла 

за СТС, Млм×год; ном  – номінальна середня тривалість світіння ДС, год. 

 
Рис. 1. Динаміка нормованого світлового 

потоку джерел світла в процесі експлуатації 
протягом СТС 

Відомі графічні залежності, 
наведені для різних типів ДС 
апроксимувалися поліномами 
третьої степені, показниковими та 
експоненціальними функціями. 
Наші дослідження показали, що при 

переході до нормованих значень 

динаміка перехідного процесу 

світлового потоку ДС в процесі 

експлуатації визначається кінцевою 

величиною нормованого спаду 

світлового потоку нF . і незалежно 

від типу ДС добре описується 

сукупністю сталої величини, яка 

дорівнює значенню нормованого 

номінального світло-вого потоку в  

кінці СТС і різницею падаючої (другий доданок у виразі (2)) і зростаючої 

(третійдоданок у виразі (2)) вільних складових – експоненціальних функцій з 

різними за величиною сталими часу та сталими інтегрування  

н н н.ном н н н 1 2 н 2( ) ( ) exp( / ) (1 exp( / ))нF t F F F t F t  (2) 

де н н( )F t  – нормований світловий потік ДС; н.номF  – нормований номінальний 

світловий потік ДС ( н.ном 1F ); нF  – нормований спад світлового потоку в кінці 

СТС джерел світла згідно із стандартом LM-80 ( н 0,05 0,50F ); 2нF  – 

нормований світловий потік другої складової перехідного процесу падіння 

світлового потоку ДС протягом СТС від моменту початку експлуатації; нt  – 

нормований час; 1 2,  – сталі часу складових перехідного процесу. 

При такому підході конкретні вирази для різних кінцевих нормованих 

величин спаду світлового потоку нF  (від 0,05 до 0,50) для будь-якого ДС мають 

наступний вигляд 

н н н н( ) 0,95 0,05 exp( / 0,154) 0,003 (1 exp( / 2))F t t t . (3) 

Вираз (3) дає можливість визначати нормовані значення світлової енергії 

н.дсQ , генерованої ДС за СТС, для різних кінцевих величин нормованого спаду 

світлового потоку нF  за формулою  

1

н.дс н н н

0

( )Q F t dt , в. од. (4) 

Для переходу до натуральних фізичних величин необхідно нормовані 

значення світлових енергій помножити на добуток номінальних значень СТС (в год) 

і світлового потоку (в Млм), розглядуваного ДС. Похибка розрахунків при такому 

підході не перевищує 8 %. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЭКОНОМИКА СОВРЕМЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ         
ИЗЛУЧЕНИЯ 

 

Аннотация. В статье показана эволюция освещения  от лучины до 
излучающих диодов и раскрываются проблемы реализации энергосбережения 
больших городов и отдельного человека. 

Ключевые слова: излучение, освещение, кпд, спектральная плотность потока, 
органика. 

 

Markov E. V., postgraduate student, Mikhailov O. M., dr. of tech. sci., professor. 
 

THE EFFECTIVENESS AND ECONOMICS OF MODERN RADIATION 
SOURCES. 

 

Abstracts. The article reveals evolution of lighting from splinter to emission 
diodes. Describe the problems of implementation of potential of saving energy big city and 
individual man. 

Key words: radiation, illumination, performance, spectral concentration of a 
radiant flux, organic. 

 

Исторически сложилось, что человек жил и работал при естественном 
освещении, создаваемым солнцем, облаками и тучами и голубым небосводом. Затем 
наступала ночь, и освещение происходило от костра, лучины, свечи и изредка от 
луны, а позднее от газовых и масляных (жировых) фонарей. С развитием 
человечества для продления деятельности в тѐмное время суток стали пользоваться в 
основном лампами накаливания как аналогами температурного излучения. Орган 
зрения человека приспособился к излучению богатым широким непрерывным 
спектром частот. В начале двадцатого века появились газоразрядные 
люминесцентные излучатели, также богаты, уже линейчатым спектром излучения, 
Одновременно стало относительно больше синего излучения, чем красного, и краски 
окружающего мира изменились. Фактически с начала двух тысячных годов 
модными оказались излучающие диоды, освещѐнность от которых сродни звѐздам в 
ночном небе. Краски мира поблѐкли совсем или неожиданно по-другому 
преобразовались в соответствие с научными положениями фото, радио и 
колориметрией. 

Разрастание человечества сделало освещение из атрибута полезного в 
атрибут расточительный. Необходимое освещение (аэродромы, вокзалы, КАДы, 
операционные и пр.) дополнилось  освещением архитектурным, ландшафтным и 
интерьерным, значительно превышающим полезное. Выступление артиста 
превратилось в грандиозное театрализованное цветовое шоу. Поэтому в докладе 
говорится об эффективности больших площадей (улицы, станции метро, очень 
большие магазины и т. д.), об экономической полезности, о красочной или целевой 
эффективности. Можно согласиться, что сбережение или экономное расходование 
энергии на нужды освещения являются актуальной и модной задачей современной 
жизни. Значимость проблемы энергосбережения в осветительных установках 
определяется их колоссальным масштабом и расходом на освещение около 0,14 доли 
от всей генерируемой в стране электроэнергии. Следует уменьшать расходы энергии 
на освещение с одновременным сохранением его качества и комфорта. В том числе 
широко применять источники излучения нового поколения. За последнее 
десятилетие масштабы и темпы роста энергопотребления в стране и мире возросли, а 
меры по энергосбережению пока не приносят ощутимых результатов. 

Варварское, может быть и оправданное расходование энергии различных 
гидро, атомных и тепловых станций приводит к несоответствию возможностей и 
оправданно потребности в энергетике. В масштабе больших городов с их ночной 
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иллюминацией сокращение расходов должно быть адекватно оптимальным. В этой 
связи поиск альтернативных лампам накаливания источников – благородная задача. 
Проведѐнные нами исследования сроков работы и стоимости ламп накаливания, 
компактных люминесцентных и диодных ламп показали отсутствие заметного 
прогресса в этом направлении. Цены новых источников очень большие, и в то же 
время излучательные характеристики имеют большой разброс, отличаются у одного 
и того же типа источника, и временная стабильность эмиссии неудовлетворительна.  

В докладе обсуждаются терминологические вопросы показателей 
эффективности освещения: отдача излучения и отдача лампы, световой и 
энергетический кпд, влияние синего излучения на здоровье человека, а также связь 
яркости, освещѐнности и экономическими потерями населения. Можно отметить 
погоню за, якобы, малым расходом энергии без учѐта влияния излучения на здоровье 
людей. Слепящее излучение белого цвета ИД, его физические особенности, 
своеобразие воспроизведения цветности объекта, огромная стоимость требуют 
аккуратности и осмотрительности их использования. Нами проведены объективные 
измерения абсолютных значений мощности излучения в синей части видимого 
спектра источниками излучения разной природы. 

В дальней перспективе все прогнозы, возможно, будут пересмотрены 
благодаря достижениям нано электроники, связанными с излучающими диодами. 
Бурный прогресс ИД, как средства не только для световой сигнализации и рекламы, 
но и перспективного средства внутреннего и наружного освещения открывает путь 
качественного и количественного изменения ситуации эффективности излучения.  

Излучающие диоды (органические в том числе) по своим параметрам 
(спектральному составу излучения, яркости, пространственному распределению 
излучения,  единичной мощности, размерам, питанию постоянным током низкого 
напряжения и др.) принципиально отличаются от всех других источников излучения. 
Поток излучения отдельного диода мал – свеча на 1 м создаѐт освещѐнность 1 лк, 
ИД – 5 лк, лампа накаливания с той же яркостью спирали – 100 лк. Максимум 
излучения ламп накаливания и КЛЛ лежит по разную сторону от видимого 
диапазона длин волн. Диодные излучатели не имеют таких свойств, так как у них 
отсутствует УФ и ИК излучение, поэтому передача цвета по сравнению со 
стандартным излучением у них неудачная. 

Правда, излучающие диоды в рекламных щитах и бегущих строках 
незаменимы сегодня, а в ближайшее время дисплеи и телевизионные экраны на 
основе, особенно, органических излучающих диодов на гибкой и прозрачной 
подложке завоюют наш быт. 

Проблема энергосбережения тесно связана с другой всемирной проблемой – 
сохранением окружающей среды. При производстве ИД в атмосферу Земли 
выбрасывается вредные вещества. Остро стоит вопрос утилизации используемых 
источников излучения, особенно газоразрядных.  

Не следует забывать об «умном освещении»: установки освещения должны 
производить излучение только в том количестве и в то время, когда это требуется. 
При включении и выключении применяются системы, сокращающие время 
использования искусственного освещения. Расходы на соответствующую 
аппаратуру требуют дополнительных капитальных и эксплуатационных затрат. 
Частое включение и выключение источника сокращает срок его работы. 

Быстро получить экономию электроэнергии путѐм прямой замены ламп 
накаливания на другие источники довольно трудно. Главным образом из-за 
несоответствия размеров новых источников и размеров рассеивателей и отражателей 
существующих приборов освещения с лампой накаливания. Кроме того, как 
подтвердили проведѐнные эксперименты, потребляемый ток светового прибора с 
любым источником излучения составляет в среднем 400 мА от сети переменного 
тока 220В. Обусловлено это тем, что используется миниатюризация схем включения 
и количеством излучающих диодов. 
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МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ РОЗРЯДНОЇ ЛАМПИ ПРИ РОБОТІ З 

ІНДУКТИВНИМ БАЛАСТОМ ПЛАНАРНОЇ СИСТЕМИ 
 

Проведено моделювання індуктивного елемента планарноїсистеми з 

магнітним середовищем. Показано осцилограми напруги та струму у вихідному 

каскаді ЕПРА при роботі йогов якості баластного дроселя люмінесцентної лампи.  
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SIMULATION WORKING OF DISCHARGE LAMPS WITH INDUCTIVE 

BALLAST OF PLANAR SYSTEM 
 

The modeling of inductive element of planar system with magnetic environment. 

The forms of voltage and current in the output stage ballasts when using it as a fluorescent 

lamp ballast choke. The advantages of the proposed system over traditional 

Keywords: planar system, inductive ballast mathematical model.  
 

У сучасних люмінесцентних лампах (ЛЛ) використовуються електронні 

пускорегулювальні апарати (ЕПРА), що забезпечують живлення на високих частотах 

і мають ряд переваг над електромагнітними. Обов'язковою складовою ЕПРА є 

індуктивні елементи (ІЕ) переважно з осердям Ш-типу, що характеризуються 

великими габаритними розмірами в порівнянні з іншими електронними 

компонентами. З метою покращення масогабаритних показників і спрощення 

інтегрування ЕПРА у конструкцію ламп було запропоновано використати ІЕ 

планарної системи. 

Загальний вигляд моделі індуктивного елемента планарної системи 

зображено на рис.1а. 
 

 
Рис. 1 Загальний вигляд індуктивного елемента планарної системи 

 

Шари котушки 1 розділяються ізолятором 2 та поміщаються між верхню 3 та 

нижню 4 феритові плвки. Шари котушки мають вигляд спіралі закручені в напрямку 

за годинниковою стрілкою (рис 1б), I, III, V – до середини, II, IV, VI – назовні. Така 

конфігурація шарів котушки забезпечує проходження електричного струму в ІЕ в 

одному напрямку. Простір між витками заповнено нікель – цинковим феритом 6, 

який дозволяє підвищити індуктивність ІЕ, а також виконє роль ізолятора. 
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Розрахунок магнітних та електричних характеристик моделі ІЕ проводився в 

програмі ComsolMultiphysics. В силу симетрії конструкції дроселя було розглянуто 

осесеметричну задачу рис. 2. 

Рис 2 Геометрія моделі дроселя 
Рис 3 Еквівалентна  

електрична схема моделі 
 

Система диференціальних рівнянь для в циліндричній системі координат для 

вектора магнітного потенціалу (0, ,0)AA , матиме вигляд: 

2

0 0( ) ( )r rj
e

A B J , B A , 
2

V

r

e
J e  (1) 

 

де, ( )r B  − відносне значення магнітної проникності феромагнетика, що залежить 

від модуля вектора магнітної індукції. 
eJ  − 

вектор миттєвого значення густини струму в 

обмотці дроселя, 
0
 − магнітна проникність 

вакууму,  − електрична провідність 

матеріалу обмотки, V  − значення напруги на 

дроселі, r  − радіус витка обмотки, В якості 

граничних умов приймалося; умова 

Нейманана лівій границі, та умова магнітної 

ізоляції − 0n A  на верхній, правій і 

нижній,. На рис. 3 показано еквівалентну 

електричну схему моделі. Оскільки ЕПРА 

працює на частотах 30-60 кГц, для спрощення 

моделі ЛЛ було замінено на еквівалентний 

опір R=380 Ом, МІЕ – математична модель ІЕ, 

С1=4,2 нФ, С2=4,5 нФ, 
VU  – осцилограма 

напруги джерела живлення V приведена на 

рис 4а. індуктивність дроселя визначалась як 

2

2 m

д

W
L

I
, де 

mW  – повна магнітна енергія 

системи, 
дI  – сила струму в дроселі.  

В даній моделі дросель складався із 6 шарів по 25 витків в кожному. 

Розрахована індуктивність становить 2,1 млГн, при геометричних розмірах 0,97 мм 

висоти та діаметром 25,6 мм.Осцилограми струму
лI , 

дI  та напруги
лU , 

дU  для 

люмінесцентної лампи та дроселя в установленому режимі показано на рис 4 а та б. 

Як видно з рисунка 4 дана конструкція дроселя дозволяє забезпечити стабільну 

роботу, при збережені малих геометричних розмірів. Окрім цього котушка даного 

дроселя складається із 150 витків, що дає можливість зменшити як її активний опір, 

так і затрати матеріалу. 

а) 

б) 

Рис 4. Осцилограми напруг а), та 

струмів б) моделі 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ИЗЛУЧЕНИЯ НА 

ОСНОВЕ ЦИНК-СУЛЬФИДНЫХ ЛЮМИНОФОРОВ 
 

Аннотация. Исследовано влияние различных видов отжига на свойства 

цинксульфидных люминофоров. Установлен эффект повышения яркости 

люминофора, облученного электронами с дозой 10 Мрад. 
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IMPROVING THE EFFICIENCY OF LIGHT SOURCES BASED ON ZINC 

SULFIDE PHOSPHORS 
 

Abstract. The effect of various types of annealing on the properties of zinc sulfide 

phosphors was investigated. The effect of increasing the brightness of the phosphor 

irradiated by electrons with a dose of 10 Mrad was found. 

Keywords. Phosphor, brightness, annealing, zinc sulfide. 
 

Люминофоры входят в структуру средств отображения информации, а 

именно электролюминесцентных источников света (ЭЛИС). ЭЛИС широко 

используются в дисплейных технологиях, рекламе, строительстве, а также при 

производстве продукции военного и двойного назначения, в частности, в 

авиастроении. Известно, что хорошим электролюминофором является сульфид 

цинка, легированный медью. При нагревании сульфида цинка с медью, медь 

растворяется в нем путем встраивания в узлы цинка, образуя пересыщенный 

твердый раствор. При охлаждении медь из этого раствора частично выделяется на 

поверхности частиц, образуя фазу сульфида меди. Таким образом, в объеме и на 

поверхности кристалликов люминофора образуются преципитаты (островки 

нанометровых размеров) фазы CuXS (где X = 1,8…2) с проводимостью p-типа [1, 2]. 

Образование гетеропереходов между фазами ZnS и CuXS очень важно для 

электролюминесценции, т.к. они являются источниками электронов при 

возбуждении люминесценции электрическим полем. 

В связи с этим является важным изучить влияние различных видов отжига на 

свойства цинксульфидных электролюминофоров. Для этого была приготовлена 

шихта, содержащая ZnS и Cu (0.3% масс.). Все компоненты были тщательно 

перемешены в стеклянной баночке. Синтез люминофора проводился в корундовом 

тигле при температуре 950 С под слоем активированного угля – в течение 90 минут. 

Сразу после синтеза (не дав остыть печи) провели закалку люминофора в жидком 

азоте, опустив горячий тигель в ванну с N2 на 15-20 минут с последующим 

доведением до комнатной температуры на воздухе. Затем люминофор перемололи в 

ступке и просеяли через сито 40 мкм. Готовый люминофор поделили на 4 равные 

части, которые были подвергнуты различным видам отжига: 1. без отжига; 2. 

температурный отжиг (650 С – 1 час); 3. облучение электронами (энергия=900 кэВ, 

ток луча=1 мА, доза=10 Мрад); 4. облучение электронами (энергия=900 кэВ, ток 
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луча=1 мА, доза=20 Мрад). После отжига проводилась отмывка электролюминофора 

от поверхностного слоя CuXS по стандартной технологии. 

Затем были исследованы свойства фото- и электролюминесценции. Для 

измерения яркостных и спектральных характеристик синтезированных 

люминофоров изготавливались электролюминесцентные источники света (ЭЛИС), 

состоящие из стекла с прозрачным электропроводящим слоем, слоя люминофора в 

полимерном связующем, защитного диэлектрического слоя и непрозрачного 

электрода. Яркость электролюминесценции ЭЛИС измерялась с помощью 

радиометра IL 1700. Измерение яркости проводили на частоте 400 Гц. Величина 

возбуждающего напряжения варьировалась в диапазоне 40...220 В. Спектры 

люминесценции измеряли спектрофлуориметром AvaSpec — 3648. 

Было установлено, что наибольшую яркость электролюминесценции показал 

образец с отжигом путем облучения электронами (доза = 10 Мрад), рис.1. Спектры 

электролюминесценции почти всех образцов идентичны, рис.2. Значительно 

отличается от остальных, образец с температурным отжигом, у которого 

наблюдается снижение интенсивности длинноволновой «зеленой» полосы (500 нм). 

Это связано со смещением атомов меди из узлов решетки в междоузлия и 

образованием "синих" центров свечения вместо "зеленых". 
 

 
Рис.1. Яркость электролюминесценции образцов с различным отжигом 

 

 
Рис.2. Спектры электролюминесценции образцов с различным отжигом 

 

Таким образом, облучение электронами является довольно хорошим методом 

отжига люминофора с целью формирования  преципитатов фазы CuXS. 
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ПЕРЕТВОРЕННЯ РОЗСІЯНОЇ ЕНЕРГІЇ АМОРТИЗАТОРА В ЕЛЕКТРИЧНУ 

 
      Анотація. В роботі запропоновано ідею, яка полягає в можливості перетворення 
розсіяної енергії електромагнітного амортизатора в електричну. 
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CONVERSION THE SCATTERED ENERGY OF SHOCK ABSORBER INTO THE 

ELECTRICAL ENERGY 
 

      Анотація. At paper presents the idea that makes it possible convert the scattered 
energy of electromagnetic shock absorber into electrical energy. 
     Ключові слова: electromagnetic shock absorber, electrical energy, energy saving 
 

В даній науковій роботі запропоновано новий спосіб економії палива. Під час 
руху автомобіля на нерівній дорозі підвіска автомобіля суттєво коливається. 
Амортизаційна система гасить ці коливання, розсіюючи їх енергію у пружині та 
амортизаторі. Енергію, що розсіюється, можна перетворити в електричну за 
допомогою електромагнітного амортизатора. Структурна схема роботи амортизатора 
представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Структурна схема роботи амортизатора 

 
Обмотка збудження створює індукцію, яка пронизує витки робочої обмотки та 

сердечника. За рахунок коливань штока з‘являється змінний магнітний потік, що 
породжує електрорушійну силу і струм в робочій обмотці. На рис. 2 представлено 
принципову електричну схему амортизатора: L1- обмотка збудження; L2 - робоча 
обмотка; VT –  діод, що забезпечує роботу амортизатора тільки на розтяг; РН – 
регулятор напруги обмотки збудження; РЗС – реле зворотного струму, запобігає 
розряджанню акумулятора, коли напруга робочої обмотки стає меншою від напруги  
акумулятора; R – реостат призначений для регулювання струму. 

 
Рис. 2. Принципова електрична схема роботи амортизатора 
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АНАЛІЗ ПЕРСПЕКТИВ ВИКОРИСТАННЯ ФОТОБІОРЕАКТОРІВ В 
АНАЕРОБНИХ СИСТЕМАХ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ 

 

Анотація: проаналізовано сучасний стан анаеробних систем генерації біогазу в 
світі та Україні, розглянуто перспективи їх використання та можливість модернізації 
за рахунок застосування фотобіореакторів 
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Summary: the present condition of anaerobic biogas generation systems in the world 
and Ukraine, the prospects are using and upgrading the opportunity through the use 
fotobioreaktoriv 
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Пошук нових масштабних, відновлювальних, екологічних і дешевих джерел 
енергії є основною потребою сучасного суспільства. Виробництво електроенергії за 
рахунок використання поновлювальних джерел в ЄС за останні роки досягнуло 
близько 21% (у 2020 повинна становити 34%) загального обсягу виробництва 
електроенергії (ГЕС– 57%, ВЕС– 21% і біомаса – 19%).  

Для зниження економічної залежності від імпортованих енергоносіїв (55%), 
перспективним напрямком енергетичної безпеки є використання біогазу в Україні, як 
альтернативи російському природному газу. Розвиток агропромислового потенціалу 
неминуче призведе до збільшення сільськогосподарських відходів, які являються 
сировиною для виробництва біопалива.  

За теоретичними розрахунками Україна, виробляючи значні обсяги органічних 
відходів, потенційно володіє ресурсами для виробництва біогазу, здатними замістити 
2,6 млрд. м

3
 природного газу в рік. При подальшому розвитку сільського господарства 

та широкому використанні рослинної сировини, потенціал біопалива (рис.1) може 
бути доведений, за різними оцінками, від 7,7 до 18 млрд. м

3
/рік в перерахунку на 

природний газ [1]. 
 

 
Рис. 1. Порівняльний графік виходу біогазу в м

3
 із тонни субстрату  

 

Не зважаючи на високий потенціал, на території України нараховується не 
більше 30 біогазових установок (БГУ). Це спричинено відсутністю державних програм 
з розвитку біогазової галузі, а ряд законодавчих актів потребують поправок: 
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збільшення коефіцієнту «зеленого тарифу» для електроенергії з біогазу (з 2013 року 
він становить 0,1239 євро/кВт∙г); розширення спектру складових у терміні «біомаса», 
звільнення від оподаткування устаткування для відновлюваних джерел енергії; 
стимулювання програм розвитку власних пілотних БГУ (існуючі установки 
побудовані іноземними компаніями).  

Проведений аналіз світового досвіду виробництва енергії з біомаси показує, 
що лідерами в даній галузі є Німеччина, США, Китай та Індія. Оскільки, Німеччина – 
країна із спорідненими кліматичними особливостями, агропромисловою та рослинною 
сировиною, може слугувати взірцем впровадження технологічного досвіду в 
енергосистему України [2]. 

Загальна кількість БГУ різної потужності, ступенів бродіння, очистки та 
застосування (теплова та електрична енергія) станом на 2011 рік становила більше 
семи тисяч одиниць, що в сумарній потужності досягає близько 3 ГВт. Технологія 
отримання біогазу в Німеччині виходить на промисловий рівень, а значний науковий 
потенціал, спрямовується на підвищення рентабельності технологічного процесу: 
збільшення об‘ємів установок та складу сировини, спрощення технологій та 
обладнання, реалізація компосту, продаж надлишку біогазу та електроенергії в 
загальну мережу енергоспоживання, використання коогенераційних установок. 
Останній спосіб є доволі ефективним – спалюючи біогаз для генерування 
електроенергії (ККД – 35%) відбирається утворена надлишкова теплова енергія 
димових газів (із ККД – 55%) для потреб господарства і підвищує загальний ККД до 
80-90%. 

Процес очищення біогазу та генерування з нього електроенергії, 
супроводжується значним виділенням вуглекислого газу. Тому, основний вектор 
досліджень сьогодні спрямований на системи із блоками очищення біогазу від СО2  
(25-40%) та H2S (2%) для  отримання чистого метану 96...98%, який може 
використовуватись в якості моторного палива для транспорту чи подаватися 
безпосередньо в мережу газопостачання.  

Одним із методів очищення біогазу від СО2 є використання фотобіорекаторів 
із мікроводоростями, які виступатимуть в якості фільтра CO2, оскільки,  1 тонна 
фотопланктону при своєму зростанні може поглинути 1,6 тонни вуглекислоти та 
генерувати значну кількість кисню, крім того виробляти і накопичувати біомасу із 
високим вмістом ліпід. В подальшому дана сировина може використовуватись як для 
генерації біогазу, так і в якості сировини для біодизелю. Розглянуті елементи 
вдосконалення біогазової установки дозволять збільшити загальний ККД системи і 
мінімізувати викиди діоксиду вуглецю в атмосферу, що повністю відповідає 
прийнятому в Україні Кіотському протоколу. 

Висновки. Проведений аналіз анаеробних систем показує, що потенціал їх 
застосування в Україні є високим за рахунок достатньої кількості агропромислових 
відходів. За умови достатньої державної підтримки, біотехнології в нашій країні, 
можуть вийти на другу позицію в рейтингу поновлювлальних джерел енергії, і 
знизити енергетичну залежність від імпортованих енергоносіїв, а використання 
мікроводоростей дозволять підвищити ККД та мінімізує рівень забруднення 
навколишнього середовища.  
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Abstract: The developments of computer information-measurement system for real-
time monitoring of uninterruptible power supply based on the networking technologies are 
described. 

Key words: UPS, monitoring, information-measurement system, Ethernet. 
 
Одним з найважливіших компонентів сучасних пристроїв безперебійного 

електроживлення (ПБЕЖ) є модуль моніторингу і керування, який відповідає за 
вимірювання електричних параметрів, опитування аварійних сигналів, керування 
режимами роботи пристрою та ін. Досить часто ПБЕЖ використовують для 
забезпечення гарантованим електроживленням постійного струму об‘єктів, які є 
частиною однієї мережі, але розташовані на великій відстані один від одного. До них 
відносяться базові станції мобільного зв'язку, банкомати, термінали і т.д. В цьому 
випадку актуальною задачею є моніторинг стану усіх ПБЕЖ для цих об‘єктів в 
режимі реального часу з виведенням інформації на персональний комп‘ютер. Це 
необхідно для своєчасного прийняття рішення про заміну акумуляторних батарей 
або тимчасового під'єднання додаткового генератора. 

Метою роботи є розробка інформаційно-вимірювальної системи, яка 
дозволить здійснювати моніторинг електричних параметрів пристроїв 
безперебійного електроживлення для віддалених об‘єктів в режимі реального часу та 
передавати дані в ПК для відображення, обробки та зберігання інформації. 

Більшість з сучасних ПБЕЖ забезпечують можливість передачі цифрової 
інформації в персональний комп‘ютер. Як правило, передача здійснюється по 
послідовному порту з використанням протоколу RS232. Цей спосіб передачі 
інформації має обмеження, зокрема, по швидкості обміну та максимальній відстані 
на яку можуть передаватися дані. 

Для передачі інформації на великі відстані застосовують технологію Ethernet, 
яка надає можливість передавати інформацію в ПК використовуючи протокол 
ТСР/ІР. Використання перетворювача інтерфейсу RS232-Ethernet для реалізації 
поставленої задачі має ряд недоліків. До них відносяться недостатня гнучкість при 
налаштуванні та зміні мережевих параметрів та висока вартість такого адаптера. Для 
усунення цих недоліків прийнято рішення спроектувати мікропроцесорний модуль 
для ПБЕЖ на основі мікроконтролера з інтегрованим Ethernet інтерфейсом. 

Функціонально інформаційно-вимірювальна система складається з 
персонального комп‘ютера диспетчерського пункту, з відповідним програмним 
забезпеченням та мікропроцесорних апаратно-програмних модулів, вмонтованих в 
пристрої безперебійного електроживлення, які під‘єднані до комп‘ютерної мережі. 

Структурна схема мікропроцесорного апаратно-програмного модуля для 
моніторингу пристроїв безперебійного електроживлення зображена на рис. 1. 
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Рис. 1. Структурна схема мікропроцесорного апаратно-програмного модуля для 

моніторингу пристроїв безперебійного електроживлення 
 
Величини струмів та напруг акумуляторних батарей ПБЕЖ та навантаження 

вимірюються за допомогою шунтів та подільників напруг. Отримані сигнали 
підсилюються та подаються на вхід аналого-цифрового перетворювача, який 
інтегрований в мікроконтролер. 

В якості центрального обчислювального пристрою було обрано 32-розрядний 
мікроконтролер AT91SAM7X512 з інтегрованим Ethernet інтерфейсом.  

Для проектованої системи важливою є прив‘язка виміряних даних до 
конкретного моменту часу, тому в розробленому модулі передбачена схема 
годинника реального часу на основі мікросхеми DS1338, яка передає інформацію в 
мікроконтролер використовуючи інтерфейс I2C. 

Мікросхема енергонезалежної Flash-пам‘яті типу FM25V05 застосовується для 
зберігання налаштувань та параметрів модуля, а також для періодичного архівування 
виміряних електричних параметрів та станів аварійних сигналів. Обмін даними між 
мікроконтролером та мікросхемою пам‘яті здійснюється по послідовному 
периферійному інтерфейсу SPI. 

LCD-дисплей призначений для відображення поточних електричних 
параметрів ПБЕЖ. Для перегляду результатів вимірювання та зміни налаштувань 
пристрою передбачено 4 кнопки керування. 

Для виконання функцій передачі даних по мережі використано Ethernet-
контролер DM9161. Передача виміряної інформації в ПК диспетчерського пункту 
здійснюється з використанням протоколу керування мережею SNMP. 

Розроблена комп‘ютерна інформаційно-вимірювальна система впроваджена у 
пристроях безперебійного електроживлення призначених для базових станцій 
мобільного зв‘язку, що виготовляє ТОВ «Інтеграл». Порівняно з існуючими 
аналогами, застосування системи забезпечує більшу функціональність та надійність 
моніторингу стану ПЕБЖ і контролю його електричних параметрів в режимі 
реального часу. 
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Проаналізовано можливість застосування термоелектричного генерування 

енергії у когенераційній системі теплогенератора шляхом використання теплоти, що 

виводиться з димовими газами. Проведено дослідження елементів Пельтьє з метою 

визначення реальних електроенергетичних параметрів у різних режимах роботи та 

встановлено їх енергетичну ефективність. 
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Одним із основних напрямків розвитку енергозберігаючих технологій є 

застосування когенерації як способу суттєвого збільшення коефіцієнту корисної дії 

усіх типів енергогенеруючих установок, зокрема й теплогенераторів.  

Недоліком устаткування технологічних процесів, що використовують 

теплогенератори є те, що під час своєї роботи вони розсіюють величезну кількість 

теплових відходів, які, крім того, є ще й вагомим чинником термального 

забруднення навколишнього середовища. Тому можливість використання теплових 

відходів у рекупераційному виробничому процесі як джерела отримання електричної 

енергії для забезпечення резервного живлення системи керування теплогенератором 

є важливим завданням. Реалізувати дане завдання можна, використавши 

термоелектричні перетворювачі енергії [1]. 

Щоб створити систему термоелектричного генерування енергії шляхом 

використання тепла, що виводиться з димовими газами, необхідно провести 

дослідження щодо визначення реальних енергетичних параметрів при різних 

режимах навантаження. Адже суттєвим обмеженням використання 

термоелектричного перетворення залишається низький коефіцієнт ефективності 

перетворення теплового потоку в електричну енергію: від 3 до 8%. Тому, виходячи із 

цього, першочерговим завданням є визначення доцільності застосування 

термоелектричних модулів як складової когенераційної системи в якості джерела 

акумуляції електроенергії з теплових викидів теплогенераторів.  

Дослідження показали, що для забезпечення ефективної роботи 

термоелектричного генератора необхідно досягнути максимально допустимої 
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різниці температур між поверхнями модуля. Крім того, величина електричного 

опору навантаження має наближатися до величини внутрішнього опору 

генераторного модуля в умовах експлуатації. 

Різниця температур на поверхнях модуля, встановленого у 

біотеплогенераторі, який працює на твердому паливі залежить від цілого ряду 

факторів, що залежать від взаємозв‘язку теплоенергетичних характеристик 

біопалива та технічних параметрів теплогенератора [2]. 

Залежність ЕРС від різниці температур на поверхнях елемента Пельтьє 

можна описати з достовірністю апроксимації 0,9 лінійним рівнянням: 
 

29,008,0)( TTU
 

 

Нами встановлено, що ККД термоелектричних модулів істотно залежить від 

теплових режимів роботи (середньої температури). Таким чином, отримано 

залежності ККД термоелектричного модуля від опору навантаження (1) та 

споживаного струму (2) для сталої різниці температур на його поверхнях ΔT = 90 
о
C 

та температурах на гарячій поверхні, відповідно, 90 
о
C (а) і 150 

о
C (б) (рис. 1) [2]. 

 

 
Рис. 1. Залежність коефіцієнта корисної дії елемента Пельтьє від струму 

та опору навантаження. 
 

У момент досягнення теплового балансу у системі одержано наступні 

результати. Для режиму роботи без навантаження із різницею температур поверхонь 

термоелектричного елемента (90
о
С) електрорушійна сила становила 7,92 В. У 

режимі роботи з навантаженням величина вихідної потужності досягла 4,83 Вт, ККД 

термоперетворювача  5,7 %. 

Запропонований нами метод використання термоелектричних модулів у 

когенераційних установках на базі твердопаливних теплогенераторів дозволяє 

генерувати електроенергію із теплових викидів.  

Підвищення коефіцієнта корисної дії термоелектричного модуля можливе 

при досягненні максимально допустимої різниці температур на його поверхнях, а 

величина електричного опору навантаження має наближатися до величини 

внутрішнього опору генераторного модуля. 
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Анотація: Розглянуто систему освітлення з автономним живленням, що 
використовує сонячну енергію в якості основного джерела та акумуляторну батарею, 
як вторинного джерела енергії і світлодіодів в якості джерела світла. Ця система 
рекомендується для віддалених від ліній електропередач населених пунктів,  доріг.  

Ключові слова: акумуляторна батарея,  автономна система вуличного 
освітлення, сонячний фотоелемент, світлодіодне джерело світла. 
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LIGHTNING SISTEMS WITH AUTONOMOUS POWER SUPPLY 
 

Annotation: The system of  lighting with battery using solar energy as the main 
source and the battery as secondary source of energy and LEDs as a light source. This 
system is recommended for power lines from remote settlements, roads. 
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Впровадження автономного електрозабезпечення освітлювальних установок 
є важливим для освітлення віддалених населених пунктів, автомобільних доріг, 
територій підприємств, та інших об‘єктів, до яких не підведено електромережу. Як 
джерело електроенергії в таких системах актуальними і доцільними на сьогодні є 
відновлювані джерела енергії, а зокрема сонячна енергетика. Основним елементом 
для перетворення сонячної енергії є фотоелементи. Енергія з сонячних 
фотоелементів в денний час заряджає акумуляторну батарею, яка у нічний час 
живить світлодіодні джерела світла. 

Фотоелементи виготовляють з напівпровідникових матеріалів. На сьогодні 
існує три найбільш вживаних варіанти виготовлення фотоелементів: на основі 
монокристалічного, полікристалічного та аморфного кремнію. 

Монокристалічні фотоелементи найбільш складні і дорогі. Для їх 
виготовлення використовується цільний кристал кремнію. Монокристалічні панелі 
мають найбільшу ефективність (ККД  14 % - 20 %). Полікристалічні фотоелементи 
дешевші у виготовленні і менш ефективні (ККД  10 % - 16%). 
Тонкоплівкові фотоелементи використовують тонкі плівки, що є найбільш дешевою 
технологією. Такі фотоелементи найменш ефективні (ККД  4 % - 9%). 

Для накопичення електроенергії, яку генерують фотоелектричні 
перетворювачі використовують різного типу акумулятори. Акумулятор це - хімічне 
джерело електричного струму багаторазової дії, основна специфіка якого полягає в 
зворотності внутрішніх хімічних процесів, що забезпечує його багаторазове 
циклічне використання (через заряд-розряд) для накопичення електричної енергії. 
Порівняльні параметри найбільш розповсюджених типів акумуляторів, які можуть 
бути використанні в автономному електрозабезпечені освітлювальних установок 
приведені в таблиці 1.[1] 

Сучасні світлодіодні джерела світла дуже добре підходять для установок з 
автономним живленням, оскільки вони працюють на постійному струмі, яку видає 
акамулятор.  
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Таблиця 1. Параметри найбільш розповсюджених типів акумуляторів 

 
 

 

Важливим є дослідження впливу зміни ступення заряду акумуляторної 
батареї при живленні світлодіодів, та їх електротехнічні і світлотехнічні параметри. 
В момент включення акумуляторна батарея з повним зарядом, може видавати 
більший струм живлення ніж той, на які розраховані світлодіоди, і це призведе до 
збільшення тепловиділення, і до підвищення температури їх активної частини. 
Перегрів світлодіодів зменшує світлову віддачу, впливає на термін служби. Тому, 
світлодіоди найкраще підключати до акумуляторної батареї за допомогою 
додаткових керуючих пристроїв, більшість з яких базуються на методі широтно-
імпульсної модуляції. Але це питання достатньо не вивчене. 

Тому нами проведено дослідження електротехнічних та світлотехнічних 
параметрів світлодіодних приладів, які живиляться автономним джерелом з 
використанням додаткового пристрою, що забезпечує широтно імпульсну 
модуляцію напруги живлення. Для дослідження було використано  світлодіодну 
матрицю типу МТК2-30W. Експериментальні дані при різних коефіцієнтах 
заповнення, але при сталій частоті слідування, приведені в таблиці 2.  

 

Таблиця 2. Експериментальні дані при сталій частоті слідування імпульсів 

№ ƒ, кГц 
Кз, % P, Вт Ф, Лм η, Лм/Вт 

від до від до від до від до 
1 30 20 90 31 42 880 1704 29 41 
2 50 20 90 36 46 923 1846 25 41 
3 90 20 90 46 61 930 1882 19 31 

 

Також, було, отримано експериментальні дані при різних ƒ від 10 кГц і до 
100 кГц, але при сталому Кз= const.(таблиця 3) 

 

Таблиця 3. Експериментальні дані при сталому коефіцієнті заповнення 

№ Кз, % 
ƒ, кГц P, Вт Ф, Лм η, Лм/Вт 

від до від до від до від до 
1 30 10 100 32 57 1065 1122 34 20 
2 50 10 100 34 60 1420 1491 42 25 
3 90 10 100 38 65 1704 1846 45 29 

 

Отже, як видно з експериментальних даних за допомогою широтно 
імпульсної модуляці, можна керувати параметрами світлодіодних джерел світла, 
змінюючи коефіцієнт заповнення а також, частоту слідування імпульсів, без 
негативного впливу на їх роботу. 
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Тип 
Напруга 

Щільність 
енергії 

Потужність 
Ефективні

сть 
Розряд 

Кількість 
циклів 

Робоча 
температу

ра 

(В) (Вт∙год/кг) (Вт/кг) (%) (%/міс) 
 

°С 

Кислотний 2.1 30-40 180 70-92 3-4 500-800 - 20…60 

Ni-залізо 1.2 50 100 65 20-40 3000 - 40…46 

NiMH 1.2 30-80 250-1000 66 20 1000 - 40…55 

Li-іонний 3.6 160 1800 99.9 5-10 1200 - 20…60 

Li полімер 3.7 130-200 3000+ 99.8 5-10 1000 - 20…40 

LiFePO4 3.25 80-120 1400 99.9 3-5 2000+ - 45…80 
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Анотація: Проведено аналіз математичних моделей високочастотних 
магнітних підсилювачів(ВМП). Запропоновано моделювання ВМП на основі 
матеріалу з прямокутною петлею гістерезису з допомогою математичної моделі 
транзистора. 
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MATHEMATICAL MODELING OF HIGH-FREQUENCY MAGNETIC 
AMPLIFIERS 

 

Anotation: Mathematical models of high-frequency magnetic amplifiers 
(MagAmps) are analysed. Modeling of MagAmp based on material with rectangular 
hysteresis loop, using mathematical model of a transistor, was suggested. 

Keywords: high-frequency magnetic amplifier, mathematical model, rectangular 
hysteresis loop 
 

У джерелах вторинного електроживлення (ДВЕЖ) в ролі силових 
комутаційних та регулюючих елементів, як правило, використовують 
напівпровідникові елементи. Однак, у випадках, коли необхідно реалізувати 
багатоканальні джерела електроживлення, забезпечити високий рівень 
експлуатаційних характеристик, низький рівень електромагнітних завад, в ролі 
регулюючих елементів використовують високочастотні магнітні підсилювачі (ВМП) 
на основі сучасних магнітом‘яких матеріалів з прямокутною петлею гістерезису.  

При розробці ДВЕЖ важливу роль відіграє математичне моделювання, 
зокрема симуляція їх роботи з допомогою прикладного програмного забезпечення 
(наприклад, CAD-програми, PSim, MULTISIM, MATLAB SIMULINK). Однак, у 
бібліотеках таких прикладних програм відсутня модель ВМП, що враховувала б 
нелінійні властивості даного компонента і дозволяла моделювати ВМП у ролі 
комутаційного елемента. 

 Проведено аналіз існуючих моделей гістерезису матеріалу осердя ВМП, що 
відображають  нелінійну залежність у часі між вектором напруженості магнітного 
поля H(t) та вектором магнітної індукції B(t).  

Поширеними є емпіричні моделі, найвідомішими з яких є моделі Прайзаха та 
Джілса-Атертона. Вибір сімейства базисних функцій інтерполяції цих моделей 
ґрунтується виключно на їх здатності точно відображати дані, отримані під час 
експериментальних вимірювань, не враховуючи жодні фізичні властивості 
модельованого об‘єкта. У зв‘язку з цим, суттєвим недоліком емпіричних моделей є 
низька точність при оцінці поза межами експериментально отриманих даних. Тому 
спостерігається тенденція до збільшення кількості експериментальних вимірювань.  

Штучні нейронні мережі також застосовують для прогнозування окремих 
характеристик ВМП при їх конкретних застосуваннях. Тому існує потреба у 
створенні комплексної динамічної моделі ВМП для ширшого кола прикладних 
задач. 

Пропонується моделювання ВМП як комутаційного елемента з допомогою 
математичної моделі транзистора з подібними перехідними характеристиками. 
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DC VOLTAGE STABILIZER 
 

Anotation: New topology of dc-dc power converter with high level of load current 

is described. 
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Часто виникає задача побудови стабілізатора постійної напруги з високим 

рівнем струму навантаження. Використання стабілізатора на основі високочастотних 

магнітних підсилювачів з прямокутною петлею гістерезису дозволяє вирішити цю 

задачу із забезпеченням високого коефіцієнта корисної дії. Як правило, у вторинних 

колах використовують вихідний двотактний випрямляч на основі високочастотних 

діодів, втрати на яких призводять до суттєвого зниження ККД. З метою підвищення 

ККД перетворювача запропоновано використання синхронного випрямляча. 

Функціональна схема такого стабілізатора постійної напруги приведена на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Функціональна схема стабілізатора постійної напруги 
 

Стабілізатор постійної напруги працює наступним чином. У півперіод 

керування до обмотки керованого дроселя насичення TS1 прикладена від‘ємна 

напруга. У цей проміжок часу польовий транзистор випрямляча VT1 знаходиться у 
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непровідному стані (від‘ємна напруга вторинної обмотки прикладена до його 

затвора), розмагнічуючий діод VD1 відкритий.  Створюється коло для протікання 

струму через схему керування, розмагнічуючий діод VD1, керований дросель  

насичення TS1, вторинну півобмотку силового високочастотного трансформатора 

TV1. Під дією цього струму (функція сигналу похибки розузгодження вихідної 

постійної напруги стабілізатора з напругою уставки схеми керування і зміни напруги 

на вторинній півобмотці силового високочастотного трансформатора – зміни 

напруги первинної мережі) відбувається розмагнічення матеріалу магнітопроводу 

керованого дроселя насичення TS1 від рівня індукції насичення Bs до якогось рівня 

індукції В1. Глибина розмагнічення регулюється дією цього стабілізуючого 

від‘ємного зворотного  зв‘язку. При зміні полярності вхідної напруги 

перемагнічування керованого дроселя насичення почнеться із запам‘ятованого рівня 

індукції В1. Коли для керованого дроселя насичення TS1 має місце півперіод 

керування, для керованого дроселя насичення TS2 має місце інший режим – робочий 

півперіод. В цей проміжок часу польовий транзистор VT2 випрямляча знаходиться у 

провідному стані (додатна напруга вторинної півобмотки прикладена до його 

затвора), розмагнічуючий діод VD2 закритий.  Створюється коло для протікання 

струму через півобмотку силового високочастотного трансформатора, обмотку 

дроселя насичення TS2,  польовий транзистор випрямляча VT2, вихідний фільтр та 

навантаження. Робочий півперіод складається з двох етапів. На першому етапі 

відбувається перемагнічування дроселя насичення від якогось запам‘ятованого 

значення індукції В2 до індукції насичення Bs. Час цього перемагнічування є значно 

менший, ніж час розмагнічування у півперіод керування за рахунок відсутності 

обмеження швидкості перемагнічування (опір навантаження на порядки менший за 

опір кола керування). Тому насичення дроселя досягається в межах півперіоду 

частоти вхідної змінної високочастотної напруги. Після досягнення насичення 

керований дросель має практично нульовий опір, і струм в колі визначається опором 

навантаження (другий етап). Змінюючи глибину розмагнічення керованих дроселів 

насичення від +Bs до –Bs в півперіод керування, отримуємо широтно-імпульсну 

модуляцію в межах півперіоду високої частоти комутації в робочий півперіод. Так 

забезпечується стабілізація вихідної постійної напруги при зміні струму 

навантаження в усьому його діапазоні.   При цьому забезпечується значно нижчий 

рівень втрат на випрямлячі за рахунок суттєво меншого опору каналів у відкритому 

стані польових транзисторів в порівнянні з втратами на діодах при їх використанні у 

випрямлячі, обумовлених як прямим спадом напруги, так і часто незадовільними 

частотними характеристиками діодів. Зменшення внутрішнього опору стабілізатора 

вирішує задачу отримання вищого рівня струму навантаження при високому 

коефіцієнті корисної дії за умови узгодженості режимів роботи всіх елементів схеми.   

Таким чином, в запропонованому стабілізаторі постійної напруги досягнуто 

забезпечення високого рівня струму навантаження при високому коефіцієнті 

корисної дії за рахунок того, що  у двотактному випрямлячі з середньою точкою 

використано польові транзистори, які керуються синхронно від відповідних 

вторинних обмоток силового високочастотного трансформатора. 
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ВПЛИВ МАТЕРІАЛУ ТРУБЧАСТОГО ТЕПЛООБМІННИКА 

НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕПЛООБМІНУ В УМОВАХ УТВОРЕННЯ НАКИПУ 
 

Аналітично доведено, що співвідношення коефіцієнтів теплопровідності 

матеріалу труби та накипу є суттєвим фактором ефективності теплообміну. 

Ключові слова: труба з накипом, теплопровідність, тепловий потік, 

температурний напір, енергоефективність, математичне моделювання. 
 

R. Kotsyurko, I. Lucheyko, V. Koval 
 

INFLUENCE OF TUBULAR HEAT EXCHANGER MATERIAL ON THE HEAT 

EXCHANGE EFFICIENCY UNDER SCALE FORMATION 
 

It is analytical proved that the ratio of thermal conductivity of the material tube 

and scale is essential for the efficiency of heat transfer. 

Keywords: pipe with scale, thermal conductivity, heat flux, temperature head, 

energy efficiency, mathematical modeling. 
 

Накип є суттєвим дестабілізуючим фактором функціонування теплообмінних 

пристроїв. Він спричинює збільшення термічного опору, а тому – зниження 

ефективності процесу теплопередачі крізь стінку теплообмінника. 

На рис. 1 зображено поздовжній розріз одиночної циліндричної труби з 

утвореним накипом і графіки зміни температури в радіальному напрямку. Індекс «0» 

відповідає трубі без накипу. 
 

 
Рис. 1. Схема для розрахунку термічного опору та радіального розподілу 

температури в круглій циліндричній трубі товщиною 0  без накипу (а) і з накипом  

(б) товщиною  на внутрішній поверхні: 0 0 0 0,r R r  – внутрішній і зовнішній 

радіуси труби; 0  – коефіцієнти теплопровідності матеріалів труби та накипу; 

c0t  – температурний напір для чистої труби; ct , нt  – температурний напір між 

стінками труби та на поверхнях накипу відповідно 
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У першому наближенні при 1x  ( 00 / 1x r  – симплекс товщини 

накипу та внутрішнього радіусу труби) приймаємо, що c0t t . 

Із рис. 1 відношення теплового потоку lq  з накипом до 0lq  – без накипу: 
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0

0 0 0

ln(1 )
1 1.

ln

l

l

q x

q R r
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Із рис. 2 видно, що при заданій товщині накипу ( constx ) зі збільшенням 

коефіцієнта теплопровідності матеріалу труби ефективність теплообміну 

зменшується. Таким чином, чим більша теплопровідність матеріалу труби 

теплообмінника, тим чутливіший він до процесу утворення накипу як 

теплоізолюючого фактора. 

 

 
Рис. 2. Залежність відношення теплових потоків від відносної товщини х накипу 

( 2 Вт/(м K) ) для труби 0 0/ 24 / 20,5 ммR r  при різних значеннях 0 / : 

1 – сталь, 0 45,4 Вт/(м K) , 2 – алюміній, 203 Вт/(м K) , 3 – мідь, 

0 385 Вт/(м K)  
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Стаття присвячена видатному фізику XX ст. Олександру Теодоровичу 
Смакулі. Ми знайомимося з його геніальним відкриттям, яке отримало назву 
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The article is devoted to an outstanding physicist XX. Alexander Teodorovich 
Smakula, famous for his brilliant discovery, which was called "enlightenment optics" 

Keywords: Smakula effect, mono crystals, optical device, the refractive index  
 

Олександр Смакула − видатний фізик XX відомий усьому світу та невідомий 
українцям. Його винахід −  те, чим повсякденно користується нині весь світ, наука 
визнала як епохальне відкриття і дарунок Олександра Смакули людству. А 
називається він «просвітленням оптики». Проте десятиліттями українські студенти-
фізики, вивчаючи оптику, посилалися на російського вченого Гребенщикова і навіть 
не здогадувалися, що автор цього відкриття наш земляк, українець. 

Народився український вчений 9 вересня 1900 року в 
селі Доброводи неподалік від Збаража на Тернопільщині в селянській родині. 
Закінчив початкову школу у свому рідному селі, вчився в Збаразькій, а 
пізніше − Тернопільській гімназії. У 1922 р., О. Смакула успішно закінчив навчання 
в Тернопільській гімназії і того ж року склав іспити до Геттінгенського 
університету −  відомого європейського наукового центру в Німеччині. 

1927 р. Олександр здобув наукову ступінь доктора філософії, успішно 
склавши докторський іспит, та став працювати асистентом у фізичному інституті під 
керівництвом професора Роберта Поля. Олександр Смакула мав добру наукову 
перспективу в Німеччині, та все-таки прагнув повернутися на рідну землю. 1928 
року він, на запрошення колишнього вчителя і земляка професора А. Музички, 
приїхав до Одеси працювати в університеті. Проте, беручи до уваги винятково тяжкі 
часи для України й особисто для О. Смакули, професор Поль відкликав його до 
Німеччини. І вже 1930 року молодий учений почав працювати 
у Гайдельберзі в Інституті медичних досліджень керівником оптичної лабораторії, а 
з 1934 р. — керівником дослідної лабораторії всесвітньо відомої фірми Карла Цайсса 
в Єні. 

У 1935 році О. Смакула робить відкриття, на яке отримав перший у 
світі патент, − спосіб поліпшення оптичних приладів, що отримав 
назву «просвітлення оптики». Суть відкриття в тому, що поверхню 
скляної лінзи покривають спеціальним шаром певного матеріалу, що значно 
зменшує відбивання світла від поверхні лінзи й одночасно 
збільшує контрастність зображення.  Просвітлення оптики − результат інтерференції 
світла, яке відбивається від передньої та задньої границь цього шару (просвітлюючої 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8_(%D0%97%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
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плівки). При належному доборі речовини і товщини плівки для певного кута падіння 
і певної довжини хвилі світла відбиті світлові хвилі можуть повністю погасити одна 
одну. Оскільки найбільша чутливість людського ока відповідає центральній частині 
видимої ділянки спектра з λ = 555 нм, товщину плівки здебільшого беруть рівною 
1/4 вказаної довжини хвилі. При цьому відбиття буде малим для зеленого і 
найбільшим для синьо-фіолетового та червоного світла (у відбитому світлі поверхня 
оптичної деталі матиме пурпуровий відтінок).  Оскільки оптичні лінзи є основним 
елементом різних приладів − фотоапаратів,  мікроскопів,  телескопів,  перископів,  
стереотруб, біноклів, різних оптичних пристроїв до стрілецької зброї тощо −  це 
відкриття стало великим здобутком, яким користується все людство до сьогодні, як 
на Землі, так і в космосі для фотографування Землі та інших планетів. Зокрема 
просвітлення оптики використовується для підвищення енергоефективності 
геліосистем. 

У 1972 р. він взяв участь у Міжнародній конференції з кристалографії, що 
відбулася у Вірменії, після якої йому дозволили відвідати рідних на батьківщині. Це 
були перші й останні після Другої світової війни відвідини ним України, рідного 
села Доброводи, Тернополя і Києва. Олександр Смакула помер 17 травня 1983 р., у 
місті Обурн у США, де його і поховали. 

Програмовані, тонкоплівкові технології, гетеролазери, надчисті («космічні») 
кристали, однокристальні мікропроцесори, радіаційна фізика твердотільних 
матеріалів, модерна сенсорика − доробок фізика-професора Олександра Смакули. 

Олександр Смакула блискуче освоїв основи квантової механіки, яка тільки-
но створювалася, і застосував їх для розв'язання механізмів 
взаємодії електромагнітного випромінювання з кристалом. Він також використав 
поняття квантових осциляторів для опису та пояснення радіаційного забарвлення 
кристалів, вивів кількісне математичне співвідношення, відоме як формула Смакули. 
Цю працю було надруковано 1930 року в журналі «Zeitschrift fur 
Physik». Формула дає зв'язок між концентрацією дефектів в кристалі, довжиною 
падаючого радіаційного променювання і забарвленням кристалів після такого їх 
опрацювання. Це те явище, яке використовувалося в біжутерії. 

Олександр Смакула увійшов в історію науки як один із найвидатніших 
українських фізиків ХХ століття. Він є гордістю не лише українського народу, а й 
світової науки. Понад 40 років свого життя Олександр Смакула віддав науці за 
межами України. «Але своєї Батьківщини не забув і повік не забуду», − писав він у 
1964 році. 

Смакула винайшов і запровадив оригінальні технології  вирощування, 
 очищення  й дослідження  кристалів, дослідив неоднорідності у мішаних кристалах 
та дефектах германію й кисню в монокристалах кремнію, дослідив зміни 
властивостей кристалів внаслідок впливу радіації та дефектів. 

Науковці-земляки пам'ятають про свого видатного краянина. Навесні 1996 
року було засновано Тернопільський обласний Фонд Олександра Смакули, який має 
за мету пошук і повернення до активного наукового й культурного обігу спадщини 
О. Смакули та інших українських учених. 
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Проблема и связь с научными и практическими задачами. В связи с 
изменениями требований к светотехническим проектам как к многофункциональным 
решениям освещения пространства, а также переходом к экологической и 
энергоэффективной оценке строительных и инженерных систем и стандартов для 
повышения качества световой среды необходимо повысить надежность и 
эффективность принимаемых проектных решений за счет использования системного 
подхода к решению задач светотехнического проектирования. 

Постановка задачи. Целью данной работы является разработка системного 
подхода к процессу проектирования систем освещения большой сложности и 
многозадачности, анализу проектных задач и их классификации по иерархическим 
системным уровням. 

Изложение основного материала. Рассматривая световую среду как объект 
проектирования, необходимо подходить к ней как сложной системе с развитой 
иерархической структурой и большим числом подсистем (элементов), которые 
взаимосвязаны между собой. Из экономической кибернетики известно, что система - 
это совокупность неких универсальных составных единиц - элементов, которые 
находятся в определенных соотношениях и связях между собой, благодаря чему они 
составляют некую определенную целостность, неделимость, унитарность. В составе 
любого светотехнического проекта, как системы, можно выделить ряд 
функциональных подсистем, которые в совокупности и будут определять ее 
характеристики: 

1. Инициация проекта (постановка задачи, разработка концепции, 
позиционирование проекта, обоснование инвестиций, маркетинговое исследование) 

2. Разработка проектной документации (разработка документации стадии П, 
разработка документации стадии РП, согласование структуры системы освещения, 
основных ее узлов и элементов, детальная проработка дополнительных систем – 
системы управления, интеллектуальной системы управления и пр., согласование 
проекта) 

3. Реализация проектных решений (монтаж и установка светотехнического, 
электротехнического оборудования, электронных компонентов и элементов систем 
управления) 

4. Сдача в эксплуатацию (пуско-наладка, сдача-приѐмка объекта) 
Для успешного функционирования проектируемого объекта светодизайнеру 

необходимо идентифицировать границы системы и иерархические уровни высшего 
уровня объекта. Границы системы позволяют производить разделение на 
«внутреннюю» (например, функциональную среду системы) и «внешнюю» среды 
для рассматриваемой системы. На уровне внутренней среды осуществляют 
выполнение детализации решений, которые были приняты на предыдущем уровне. 
При этом выполняют обоснование эстетических решений, проводят анализ их 
соответствия техническом заданию по выбранным критериям, проводят расчет 
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качественных и количественных показателей системы освещения, расчет системы 
электроснабжения и управления, анализ схем работы системы, оценивают 
взаимовлияние элементов и определяют рациональные показатели 
функционирования системы как конечного продукта. Определяют количественную 
комплектацию системы освещения, сроки реализации, монтажа и эксплуатации, 
оценивают экономические и финансовые показатели, которые определяют 
эффективность принимаемых решений на этом уровне. Внешней средой являются 
иерархические более высокие уровни. К ним относятся: уровень систем, уровень 
регионально-общественных групп и глобальный уровень. Задачи, возникающие при 
проектировании системы освещения, условно можно разделить по иерархическим 
уровням для внешней и внутренней среды (см. табл. 1). 

 

Таблица 1. Факторы, определяющие иерархические уровни проектных задач 
Иерархические уровни 
задач 

Факторы, характеризующие взаимодействие системы уровня 
объекта с иерархическими уровнями 

Глобальный уровень  
(внешняя среда) 

Требования глобального, межгосударственного, регионального 
масштабов, правовые, нравственные, технические, экономические, 
экологические 

Уровень регионально-
общественных групп  
(внешняя среда) 

Мнение экспертных групп о проекте, развитии социальной 
инфраструктуры, философии света, а так же о влиянии систем 
освещения на качество жизни человека, в. т.ч. и на окружающую 
среду 

Уровень систем  
(внешняя среда) 

Ранжирование с другими аналогичными системами освещения по 
своей функциональности, значимости и уместности принятых 
инженерных и художественных решений, а также взаимосвязи с 
другими системами архитектурной среды (транспортной, 
энергетической, экологической и др.) и окружающей средой.  

Уровень объекта  
(внутренняя среда) 

Границы объекта, определение главных параметров световой среды, 
эффективность работы, режим эксплуатации, технология,  система 
качества, воздействие работы ее элементов на окружающую среду 

Уровень подсистемы 
объект  
(внутренняя среда) 

Проектирование и расчет параметров световой среды 
(количественных и качественных показателей) 

 

К внутренним факторам могут быть отнесены также сложности с 
определением оптимальной последовательности принятия основных проектных 
решений. 

К внешним факторам можно отнести следующие: 
1. Применение технических решений из других областей техники. 
2. Возможность предвидеть на ранней стадии проектирования вероятность 

возникновения побочных эффектов, на которые можно разработать проектные 
мероприятия по снижению нежелательных явлений. 

3. Необходимость применения совместимых отраслевых, государственных и 
международных стандартов для обеспечения взаимосвязи параметров 
проектируемого светового пространства и системы освещения с другими системами 
иерархических уровней. 

4. Проведение анализа подверженности условиям проектирования, которые 
могут возникнуть в смежных с объектом системах. 

Выводы. Проведен системный анализ проектных задач, которые стоят перед 
проектировщиком-светодизайнером, проведена их классификация по иерархическим 
уровням. Установлены системные взаимосвязи факторов, влияющих на параметры 
системы освещения объекта. 
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спектральної чутливості мезопічного  зору. 
Ключові слова: освітлення, спектральна чутливість, мезопічний зір  

 
Ovchynnykov S., professor, Polishchuk V., docent,  Polishchuk O., Shcherbinin O., 
postgraduate 
 

ANALYTICAL  CALCULATION OF SPECTRAL  OF MESOPIC 
SENSITIVENESS 
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Функціями спектральної чутливості ока  є нормалізовані функції відносної 

спектральної світлової ефективності випромінювання для денного зору  і 

нічного зору . Це нормовані функції з відомими проміжними значеннями[1]. 

Нами розглянуто можливість отримання проміжних функцій на основі  і 
 

Розроблений метод полягає в поданні функції відносної спектральної 
світлової ефективності випромінювання для присмеркового зору наступним виразом 
[2, 3]: 
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Перетворюючи вираз можна обчислити коефіцієнти 1K і 2K для різних значень 
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Результати розрахунків для екL <10
-5

кд*м
-2

, де К1=1 і К2=0, функція 

),( екек LV  відповідає нормалізованій функції відносної спектральної світлової 

ефективності випромінювання для нічного зору (МКО). 
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В якості прикладу на рис.  наведені результати розрахунків для еквівалентної 

яскравості екL =10
-2

 кд*м
-2

  . Помітна  не монотонність  в деяких областях спектра. 

Так як ці функції засновані на дослідженні тільки двох функцій )(V  і )(V , отже, 

відхилення можуть бути пов'язані з особливостями трьох кольоросприймаючих 
аналізаторів, для яких спектральна чутливість може змінюватися не пропорційно. 

Наведена методика дає можливість побудови різних схем вимірювання екL . 

При проміжних значеннях яскравості показана зміна коефіцієнтів 1K  і 

2K від довжини хвилі . Поблизу максимуму спектральної чутливості виникають  

відхилення у вигляді від'ємних значень коефіцієнтів 1K і 2K  в діапазоні довжин 

хвиль 500-600 нм при різних значеннях екL , які ймовірно пов'язані з розбіжністю 

спектральної чутливості ока і сумуванням основних нормалізованих функцій 

відносної спектральної світлової ефективності )(V  і )(V  при певному значенні 

еквівалентної яскравості екL . В подальшому потрібен аналіз спектральних 

характеристик ока і виявлення відхилень функцій чутливості трьох типів колбочок. 

Результати досліджень показали, що використання 2х коефіцієнтів 1K і 

2K дозволяє отримувати точні значення функцій ),( екек LV  для будь-якого 

значення екL , а не тільки через порядок величини.  
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