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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ АЕРОДИНАМІЧНИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ЛОПАСТЕЙ ВЕУ 

 Сучасний розвиток технологій та матеріалів, а також все жорсткіші 

вимоги до шкідливих викидів в навколишнє середовище, все більше й більше 

підштовхують розвиток світової енергетики в напрямку нетрадиційних та 

відновлюваних джерел енергії. Одним з таких напрямків стала вітроенергетика. 

За даними Глобальної ради вітрової енергетики (GWEC), за 2015 рік в світі було 

встановлено вітроелектричних установок (ВЄУ), потужністю близько 63 GW 

порівняно з близько 52 GW на 2014 рік. 

 Одна з проблем вітроенергетики полягає в тому, що кожну вітроустановку 

необхідно підбирати та розраховувати конкретно під ті умови місцевості, де 

передбачається її експлуатація. Такий підхід приводить до здороження виробу та 

збільшення часу його виготовлення за рахунок інженерних розрахунків.  

 Бурхливий розвиток вітроенергетики розпочався в 70 роках 20 століття та 

на 2017 рік налічує значну кількість теорій та експериментальних досліджень. 

Сучасні потужності обчислювальної техніки дозволяють сформувати алгоритм 

розрахунків вітроустановок, засновані на методах математичного моделювання. 

Наявність комп’ютерної програми для розрахунків основних параметрів ВЕУ 

дозволяє прискорити виготовлення виробу за рахунок скорочення часу на 

обчислювання.  

 В роботі розглянуто синтез програми «Аеродінама», в основу якої 

вкладено методику розрахунків за теорією реальної вітроустановки, яку було 

представлено Г.Х. Сабініним в роботі «Теория и аэродинамический расчёт 

ветряных двигателей». При складанні алгоритму програми було враховано 

рекомендації щодо розрахунків ВЕУ з горизонтальною віссю обертання від 

авторів А.І. Яковлев, М.А. Затучна. Окрім того «Аеродінама» включає в себе 

модуль геолокації, завдяки якому користувач отримує показник середньорічної 

швидкості вітру, який було отримано за даними сайтів з прогнозом погоди.  

 Оскільки, згідно стандартів всесвітньої метеорологічної організації 

(WMO), швидкість вітру подається на висоті 10 м від поверхні землі, в 

програму було включено модуль обчислення швидкості вітру залежно від 

висоти та урахування рельєфу місцевості, згідно роботи авторів Н.С. 

Голубенко, С.І. Довгалюк.  

 Також Аеродінама має певний набір поляр для аеродинамічних профілів, 

який було підібрано згідно роботи по пошуку оптимальних лопатей для ВЕУ, 

авторів А.І. Яковлев, М.А. Затучна.  

 Для врахування механічних втрат та швидкості вітру при якій стартує 

вітроколесо, згідно методики розрахунку, було включено поле для вводу 
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стартового моменту генератора,  а також селективні поля зі списками ККД для 

механічної та електричної частин ВЕУ.  

 Комп’ютерний розрахунок  займає від 1 до 1,5 сек. Результатами 

розрахунку є отримання основних аеродинамічних характеристик, розмірів та 

параметрів для виготовлення лопатей, а також звідної таблиці та графіків 

роботі ВЕУ в залежності від швидкості вітру. Під параметрами для 

виготовлення лопатей мається на увазі список координат в мм відносно осі 

обертання вітротурбіни пропелерного типу та автоматично згенеровані  

креслення 5 рівновіддалених перерізів лопаті, згідно ЄСКД.  

 Отже «Аеродінама» вирішує наступні питання:  

1. Автоматичний пошук показника середньорічної швидкості вітру та 

його обчислення згідно аеродинамічного впливу лопатей, та впливу 

висоти і місцевості. 

2. Визначення основних габаритних співвідношень турбіни, що 

забезпечують задану розрахункову потужність. 

3. Підбір схеми, що забезпечує старт вітротурбіни на мінімально 

можливій швидкості вітру. 

4. Розрахунок аеродинамічних характеристик лопатей, вибір 

оптимального профілю. 

5. Розрахунок коефіцієнта використання енергії вітру. 

6. Проведення оптимізаційних розрахунків з метою отримання 

розмірів лопатей та їх настановних кутів, що забезпечують 

максимальну ефективність турбіни. 

7. Підготовка даних за величинами аеродинамічних сил і моментів для 

всього використовуваного діапазону швидкохідності, необхідних для 

проведення динамічних розрахунків та розрахунків на міцність. 

8. Підготовка конструкторських даних для виготовлення лопатей. 

 

 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ 
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ЕНЕРГОАУДИТ СИСТЕМ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ  

 Надійність та якість штучного освітлення є запорукою безпечного 

пересування людини і автотранспорту по вулицях та автошляхах міст. 

Актуальним є дослідження системи зовнішнього освітлення в цілому, з 

подальшим аналізом її стану та рекомендаціями щодо проектування і 

експлуатації світлоточок. Для оцінки ефективності системи зовнішнього 

освітлення необхідно враховувати такі фактории як: освітленість, частота 

відмов та термін служби освітлювальної установки. Ефективність ОУ 

зовнішнього освітлення визначається насамперед вартістю світлової енергії, яка 

генерується за час роботи цієї установки та значною мірою залежить від 

вартості електроенергії. Зрозуміло, що зниження витрат електроенергії на 

освітлення не повинно досягатися за рахунок зниження нормованих значень 

освітленості шляхом відключення частини СП, що призводить до погіршення 

умов видимості на автошляхах та вулицях міст, в результаті чого збитки 

можуть значно перевищувати вартість зекономленої електроенергії. Для 

досягнення енергоефективного освітлення необхідно формування 

світлотехнічного ринку та проводити енергоаудит систем зовнішнього 

освітлення вулиць та магістралей міст, який  включає в себе наступне:  

• Обстеження світлотехнічного ринку;  

• Стандартизація та сертифікація світлотехнічної продукції;  

• Проведення інформаційної політики для підвищення рівня використання 

енергоекономічних та ефективних ОУ. 

Увага за проведенням енергетичних досліджень (моніторингу) буде давати 

чіткі уявлення про енергоспоживання та змінах в системах зовнішнього 

освітлення. Необхідно вести облік не тільки світлотехнічних, але і 

енергетичних параметрів, даючи інформацію про стан лінії освітлення вцілому. 

Підвищення економічності та надійності пов’язано не тільки з використанням 

енергоекономічних та ефективних джерел світла, але і зі зменшенням 

невиробничих втрат потужності та подовження терміну служби світлоточок. 

Реалізувати обстеження та контроль за станом ЗО можливо завдяки 

систематизації та обробці даних за світлотехнічними та електротехнічними 

параметрами для отримання об’єктивної оцінки стану систем зовнішнього 

освітлення. Саме такий підхід дасть кількісну уяву про економічні витрати в 

системах ЗО. 

ЭНЕРГОАУДИТ СИСТЕМ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ  

Волкова О.Ю., Полищук В.Н. 

. 

ENERGY AUDIT OF OUTDOOR LIGHTING SYSTEMS 

Volkova O., Polishchuk V. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ В СИСТЕМАХ З 

ЛАМПАМИ ВИСОКОГО ТИСКУ НА МОДЕЛЯХ ТА ШЛЯХИ 

ПОКРАЩАННЯ ЇХ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ  

 Лампи високого тиску широко застосовуються для освітлення вулиць 

міст та автомобільних доріг. Ці освітлювальні пристрої представляють собою 

потужні електроспоживаючі прилади, які відносяться до класу суто нелінійних 

приладів. Енергоспоживання струму з живильної мережі характеризується 

значним рівнем нелінійних спотворень. Вольт-амперна характеристика таких 

приладів крім не лінійності має ще гістерезисні властивості. Тому струми, що 

споживаються від джерел електропостачання, суттєво зсунуті відносно 

живлячих напруг і насичені вищими гармоніками. Все це обумовлює 

надзвичайно нераціональні режими роботи систем електропостачання у 

випадку навантаження їх лампами високого тиску. Основним показником 

ефективності роботи навантаження по відношенню до системи 

електропостачання є коефіцієнт потужності, який обчислюється як добуток 

коефіцієнта спотворень на коефіцієнт зсуву. Для реальних ламп цей коефіцієнт 

значно менше одиниці, що вона відповідає оптимальному режиму. Задля 

покращання цього показника слід збільшувати обидві складові коефіцієнта 

потужності. Слід також зауважити, що в якості пристрою, що обмежує струм 

через лампу, використовуються індуктивні реактори, наявність яких також не 

сприяє покращанню коефіцієнта потужності, оскільки реактори вносять значні 

обсяги реактивної потужності в систему. Одним з засобів збільшення 

коефіцієнта зсуву полягає у вмиканні в систему компенсуючи конденсаторів. 

Розрахунок величини ємності компенсуючого конденсатора ускладнюється 

завдяки наявності нелінійностей в системі. Найбільш раціональною методикою 

при досліджені і проектуванні систем електропостачання ламп високого тиску є 

застосування моделювання. З цією метою було розроблено візуальну модель 

лампи високого тиску в системі Simulink, яка адекватно передає усі особливості 

нелінійної гістерезисної вольт-амперної характеристики лампи. За допомогою 

керованих джерел напруги і струму ця модель втілена у вигляді, придатному 

для сполучення з віртуальними пристроями системи SimPowerSystem. Це в 

свою чергу дозволило розглядати візуальну модель системи електропостачання 

з лампою у комплексі. Аналіз режиму в такій системі показує, що вона має 

низький коефіцієнт потужності. Низький коефіцієнт зсуву обумовлений 

наявністю обмежувального реактора, а також гістерезисним характером воль-

амперної характеристики лампи. Занижене значення коефіцієнта спотворень 

обумовлене генерацією вищих гармонік при живлені лампи від джерела 
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синусоїдальної форми. Для покращання показників розглянуті варіанти 

компенсації реактивної потужності на основі аналізу режимів та синтезу 

компенсуючих елементів за допомогою пошукової оптимізації. Простіші засоби 

дозволяють в однофазному варіанті живлення збільшити коефіцієнт потужності 

за рахунок поліпшення коефіцієнта зсуву. Кращій результат отримано при 

застосуванні однофазного коректора коефіцієнта потужності. Найкращі 

результати дає застосування трифазного силового активного фільтра у варіанті 

живлення лампи від трифазної мережі.  

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В СИСТЕМАХ С 

ЛАМПАМИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА МОДЕЛИ И ПУТИ 

УЛУЧШЕНИЯ ИХ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

Харченко В.Ф., Ягуп К.В., Ягуп В.Г. 

 

INVESTIGATION OF ENERGY INDICATORS IN SYSTEMS WITH HIGH 

PRESSURE LAMPS ON MODEL AND WAYS OF IMPROVING THEIR 

ENERGY EFFICIENCY 

Kharchenko VF, Yagup KV, Yagup VG 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ ИЗЛУЧЕНИЯ В ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ  

СИСТЕМАХ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РАСТЕНИЙ  

В УСЛОВИЯХ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА 

 

Украина – это аграрная страна, поэтому эффективное выращивание 

растений является приоритетным направлением. На долю растениеводства в 

стране приходится 70,3% сельского хозяйства [1]. Климатические условия 

Украины пригодны для выращивания сельскохозяйственных культур лишь в 

весенне-осенний сезон, хотя пользуются спросом среди потребителей в течении 

всего года. По этой причине выращивание растений в теплицах закрытого 

грунта активно развивается и увеличение рынка сбыта способствует развитию 

тепличного хозяйства. В перспективе до 2020 г. планируется ввести 450 га 

новых тепличных комплексов по всей территории страны.  

Выращивание растений в теплицах – дорогостоящий процесс, поэтому для 

уменьшения стоимости и увеличения экспорта сельскохозяйственной 

продукции закрытого грунта требуется модернизация теплиц, которая позволит 

снизить процент потребления газа и электроэнергии. Доля отраслевого 

потребления электроэнергии в технологических процессах тепличного 

хозяйства с использованием оптического излучения составляет 10-15 %, а 

потери в них доходят до 40 %. Для уменьшения потребления электроэнергии 

необходимо заменить устаревшие осветительные системы с энергоемкими 

источниками света на новые эффективные и экономичные. 

При выборе искусственных источников света, которые должны обладать 

определенной спектральной характеристикой, учитывается в первую очередь 

влияние оптического излучения на эффективность основных фотохимических 

процессов растения. Наиболее важным и энергоемким является процесс 

фотосинтеза. Часть приходящей на растения солнечной радиации в 

спектральном диапазоне 400..700 нм, используется для процесса фотосинтеза и 

получила название фотосинтетически активной радиации (ФАР, 

Photosynthetically active radiation – PAR). Для измерения этой лучистой энергии 

используется оценка числа фотонов, которая определяется через плотность 

фотосинтетического фотонного потока (ПФФП, Photosynthetic Photon Flux 

Density – PPFD), то есть суммарное число фотонов, излучаемых в секунду в 

диапазоне длин волн от 400 до 700 нм (мкмоль/м2‧с, Вт/м2).  

Применение специализированных источников искусственного света в 

растениеводстве на сегодняшний день разнообразно, однако не все они 

эффективны и безопасны. Характеристики широко используемых ламп, 

применяемых в осветительных системах теплиц, представлены в табл. 2 [2-4].  

mailto:mari.niki.1994@gmail.com
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Современными источниками видимого излучения являются светодиодные 

лампы и серные лампы на основе СВЧ-накачки [3-4]. Светодиодные и серные 

лампы долговечны, экономичны, обладают высоким КПД ФАР (светодиодная – 

30..45%, серная – 72%), экологичны (не содержат ртуть и не требуют 

утилизации). Однако между этими лампами существует ряд отличий, которые 

позволяют им занять различные области применения. Светодиодные лампы 

маломощны и эффективны при излучении светового потока порядка 100 лм, 

поэтому они могут использоваться для небольших помещений.  

 

Таблица 2 – Характеристики источников излучения применяемых в 

теплицах 

Тип ламп Источник излучения 
P, 

кВт 

, тыс. 

ч. 

КПД ФАР, 

% 

Люминесцентн

ые 

ЛБ-40 
0,04 12 22 

Ртутные 

высокого 

давления 

ДРЛФ-400 0,4 1 11 

ДРФ-1000-04 
1,0 2 – 

Натриевые 

высокого 

давления 

MASTER SON-T PIA 

Agro-400 
0,4 17 28 

ДНаЗ-600 0,6 18 30 

Sylvania Grolux SHP-TS 0,25 24 26..28 

Металло-

галогенные 

Growmaster HIT 0,25 10 25 

ДРИ 2000-6 2,0 2 26 

Светодиодные LED GLOW-Е27 0,135 50 30..45 

Серная PLS-PSH07 0,73 60 70…80 

 

Безэлектродная серная лампа на основе СВЧ накачки наоборот, мощный 

источник света имеющий квазисолнечный спектр излучения с пониженной 

интенсивностью в области ультрафиолетового и инфракрасного излучения, и 

обеспечивающая световые потоки 140 клм, что на три порядка выше, чем у 

светодиодов. Светодиодные лампы имеют узкую полосу оптического 

излучения, поэтому, чтобы получить весь диапазон видимого спектра 

необходимо использовать светодиоды с разными спектральными 

характеристиками, общий спектр которого может перекрыть всю область (380-

700 нм). Это усложняет технологию изготовления светодиодной лампы, так как 

требуется подбор токов, для каждого светодиода. Цветовая температура серной 

лампы составляет 6 400К, у светодиодных светильников 5 600 К, то есть 

цветопередача у серной лампы лучше. Безэлектродная серная лампа с СВЧ-

накачкой имеет возможность управления мощностью излучения, что позволяет 

имитировать режимы восхода и захода солнца. Светодиодные лампы «стареют» 

из-за перегрева в процессе эксплуатации, тогда как у серных ламп такой 

проблемы нет. К концу срока службы у серных ламп происходит уменьшение 

светового потока на 10%, тогда как у светодиодных на 30% [5].  



151 

Современная осветительная система в условиях защищенного грунта 

должна экономически снижать долю затрат на электроэнергию, а также 

повышать количество и качество урожая. Поэтому для снижения себестоимости 

производимой сельскохозяйственной продукции необходимо применять новые 

современные лампы для досветки растений в осенне-весенний период. 

Наиболее перспективными источником освещения, как показал анализ, 

являются светодиодные лампы для малых помещений и безэлектродная серная 

лампа на основе СВЧ-накачки для больших сельскохозяйственных комплексов. 

 

СУЧАСНІ ДЖЕРЕЛА ВИПРОМІНЮВАННЯ В ОСВІТЛЮВАЛЬНИХ 

СИСТЕМАХ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ РОСЛИН В УМОВАХ ЗАХИЩЕНОГО 

ГРУНТУ 

Фролова Т.І., Никифорова М.Ю. 

 

MODERN RADIATION SOURCES IN LIGHTING SYSTEMS FOR GROWING 

PLANTS IN CONDITIONS OF PROTECTED GROUND 

Frolova T., Nikiforova M. 
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СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА РАСТЕНИЙ 

 

Для многих является новостью, что растениям нужен не такой свет, какой 

видим мы. Реакция фотосинтеза, благодаря которой растения развиваются, 

требует вполне определенной длины световых волн (цвета свечения). Это 

означает, что использовать для подсветки растений обычную лампу, растения 

получат много света, который им совсем не нужен. То есть большая часть 

электроэнергии будет потрачена впустую. 

  Светодиоды идеальны для подсветки растений, ведь они 

позволяют получить световые волны строго определенных значений. Кроме 

того они имеют фантастический срок жизни - до 50 000 часов, что делает их 

самыми подходящими источниками света для оранжерей и теплиц. Причина, по 

которой светодиоды еще не получили должного распространения - высокая 

цена. Действительно, традиционные источники света стоят значительно 

дешевле. Но светодиодный источник потребляет в 5-8 раз меньше энергии, 

что позволяет окупить его буквально за год. А с учетом его долголетия 

быстрее, ведь вам не понадобится заменять перегоревшие лампочки.  

 Для светодиодных источников света для подсветки растений не 

указывают силу света в Люменах.  Люмен - это единица измерения, пригодная 

для стандартного освещения. У растений иные запросы. Мощность источников 

измеряется в ваттах на квадратный метр, однако в любом случае сложно 

определить значение точно. 

Проблема в том, что несложно собрать вместе несколько синих и 

красных светодиодов и объявить это источником для подсветки растений. 

Но светодиоды, во первых, должны иметь строго определенные длины волн в 

нужном диапазоне (400-700 нм), измеряемые лабораторно, во-вторых, должны 

обладать повышенной светоотдачей. Очень большое значение имеет 

правильное охлаждение и питание светодиодов.   

Спектр света  по разному влияет на развитие растений. Пигменты с пиком 

поглощения в синей и фиолетовой областях спектра активизируют пигменты, 

оказывающие влияние на рост корневой системы, цветение и созревание 

плодов. Красный и инфракрасный   отвечают за развитие листьев и рост 

растения в целом. Пик фотосинтеза находится на двух длинах волн - 435 нм 

(синий) и 675 нм (красный).  

Данное направление обладает большими перспективами уже сейчас, так 

как помогает увеличить урожаи на земле и сделать возможными в будущем 

урожаи за ее пределами.  

СВІТОДІОДНЕ ПІДСВІЧУВАННЯ РОСЛИН 

Ніколаєв І.В. 

LED ILLUMINATION OF PLANTS 

Nikolaev I. 
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УЛЬТРАФІОЛЕТОВІ СВІТЛОДІОДИ: СТАН ТА НАПРЯМКИ 

ВИКОРИСТАННЯ 
Актуальність проблеми полягає в тому, що в наш час питання енерго- та 

ресурсозбереження набувають все більшого значення для суспільства.  

Світлодіодне освітлення відноситься до технологій, що є енергоефективними і 

порівняно із іншими джерелами світла, випромінюють світло в широкому 

діапазоні, чим забезпечують можливість впливу на живий та рослинний світ. 

Тому використання  ультрафіолетових світлодіодів є актуальним в наш час. 

Метою даної роботи є дослідження можливості використання 

ультрафіолетових світлодіодів в системах водоочищення. 

Наукова новизна роботи полягає у впровадженні світлодіодних джерел 

випромінення в сучасні знезаражувальні установки води. 

Область ультрафіолетового (УФ) випромінювання розташовується нижче 

видимого спектру [1]. Випромінювання в діапазоні від 100 до 400 нм може 

ефективно використовуватися для стерилізації, в косметиці, при проведенні 

судово-медичних експертиз, зміни стану матеріалів і дезінфекції води. 

Сьогодні, як і в випадку зі світлодіодами випромінюючих у видимій області 

спектра, ультрафіолетові світлодіоди тільки починають заміняти звичні 

джерела УФ-випромінювання. 

Ультрафіолетові світлодіоди виробляються за допомогою цільового 

вибору присадки поряд з напівпровідниковим матеріалом. Саме японські 

фізики з наукової лабораторії Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT) 

виготовили світлодіод, що випромінює світло в ультрафіолетовому діапазоні 

спектра випромінювання. Це стало черговим проривом в технології 

твердотільних джерел випромінювання. Доктор Йошитака Таніясу (Yoshitaka 

Taniyasu) і його колеги створили світлодіод на базі нітриду алюмінію, який 

випромінює в ультрафіолетовому діапазоні спектра з довжиною хвилі 210 нм. 

В даний час найбільш ефективним методом обробки води від всіляких 

різновидів біологічного зараження є ультрафіолетове знезараження води[2]. 

Найбільшого поширення цей метод отримав на первинній ступені очищення 

води. Після неї іноді проводять і другу ступінь очищення за допомогою 

традиційного методу хлорування. Популярність методу дає факт виключення 

можливості попадання у воду складових реагентів або побічних продуктів від їх 

взаємодії з водою. Експериментально було встановлено, що під дією середній 

частині ультрафіолетового спектру відбувається загибель хвороботворних 

бактерій, що живуть у воді. При проведенні досліджень прийшли до висновку, 

що найбільш продуктивною є область спектра з довжиною в 260 - 270 нм. 

Сучасний знезаражувачі на практиці підтвердив теоретично прогнозовані 

здатності до очищення води від бактерицидного забруднення. 

mailto:english.betles2015@gmail.com
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Знезаражувачі у своїй основі має лампу, що працює в спектрі УФ. Само 

випромінювання з'являється за рахунок випаровування в порожнині лампи 

певного металу, зазвичай застосовують ртуть. Така проста установка здатна 

ефективно очищати і зм'якшувати воду. Але ця установка має недоліки. 

Вирішення цих недоліків покладено в основу цієї роботи.  

У роботі пропонується використання знезаражувачів на основі 

світлодіодних джерел світла. Перевагами такої установки є її 

енергоефективність та екологічність. Світлодіоди не мають ртуті у своєму 

складі, їх утилізаціє не є затратною. Вони є більш енергоефективними за 

рахунок більшої світлової віддачі при однакових потужностях споживання. 

Знезаражувальні установки на основі світлодіодів мають більший термін 

служби.  

Отже, сучасні знезаражувальні установки мають класифікацію по типу 

використовуваних ламп. УФ лампи можуть бути: високого, середнього, 

низького рівня внутрішнього тиску. Промисловий знезаражувачі мають лампи 

середнього або низького внутрішнього тиску. Але застосування таких ламп не є 

енергоефективним і екологічно безпечним способом. Тому використання в 

якості джерела ультрафіолету світлодіоди є доцільним і можливим в сучасним 

умовах. 

 

УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ СВЕТОДИОДЫ: СОСТОЯНИЕ И 

НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Говорова Е.В. 

 

ULTRASONIC FIELD LOADS: STATUS AND DIRECTIONS OF USE 

Govorova E. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТРОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

АКТИНОМЕТРИЧНИХ ПРИЛАДІВ І ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ЇХ 

МЕТРОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Вимірювання енергетичних характеристик сонячного випромінення є 

одним з головних напрямків розвитку енергетичної фотометрії. З метою 

високоточного вимірювання енергетичної освітленості, яка обумовлювалась 

сонячним випроміненням, були створені різноманітні актинометричні прилади, 

які мають широке практичне використання. 

Аналіз сучасних методів та засобів абсолютного вимірювання 

енергетичної освітленості в широкому енергетичному діапазоні показав високу 

потребу цього виду вимірювання в металургійній, машинобудівній та 

оборонній промисловості, де використовуються джерела інтенсивного 

випромінювання, а також в службі пожежної безпеки, фармації, екології та 

службі контролю якості будівельних матеріалів, як засіб моніторингу виділення 

екологічно шкідливих речовин у разі їх опромінювання променевими потоками 

достатньої інтенсивності. 

В роботі досліджувалися такі актинометричні прилади: 

- термоелектричний актинометр М-3 (АТ-500); 

- піранометр універсальний М-80м; 

- балансомір М-10м. 

Термоелектричний актинометр застосовується в основному для виміру 

прямої сонячної радіації. За допомогою піранометра проводяться вимірювання 

розсіяної і сумарної радіації. Розсіяна радіація має максимум в 

короткохвильовій частині спектра. Приймачем радіації є плоска поверхня, 

ділянки якої пофарбовані в чорний і білий кольори. Чорні ділянки зафарбовані 

сажею, яка поглинає всю радіацію, білі ділянки зафарбовані магнезією, що 

поглинає тільки довгохвильову  радіацію. 

Для вимірювання радіаційного балансу використовується балансомір М-

10м в комплекті з одним вольтметром, інтегратором або самописцем типу КСП-

4. Радіаційний баланс визначається як алгебраїчна сума всіх видів 

випромінювання, що приходять на дану ділянку атмосфери, причому 

випромінювання з верхньої півсфери вважається позитивним, а з нижньої - 

негативним. 

Для дослідження метрологічних приладів, наведених вище 

використовувався вторинний еталон одиниці енергетичної освітленості 
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сонячним випроміненням. Який зберігається в ННЦ «Інститут метрології». 

Похибка відтворення одиниці вторинним еталоном не більше за 0,6%. 

Характеристики еталона: 

енергетичний діапазон вимірювань    ( 10÷105 ) Вт/м2 

не вилучена систематична похибка    0,3·10-2; 

середньоквадратичне відхилення 

результатів вимірювань ( при 15 спостереженнях)  0,25·10-2; 

 

Умови проведення досліджень: 

- температура навколишнього повітря, 0С ………………………від 21 до 22; 

- відносна вологість повітря, % ………………...……...............….від 46 до 67; 

- атмосферний тиск, кПа………………………………..….......…..від 94 до 106. 

За  результатами досліджень були визначені похибки кожного з приладів 

(таблиця 1) і встановлено, що засоби вимірювальної техніки  відповідають 

вимогам ДСТУ 3193 - 15 Державна повірочна схема для засобів вимірювання 

енергетичної освітленості некогерентним випроміненням. Також був виміряний 

енергетичний діапазон вимірювань і коефіцієнти перетворення. 

 

Результати  досліджень актинометричних приладів.    Таблиця 

1 

Прилад  Діапазон, 

Вт/м2 

Коеф. 

перетворення 

Похибка, % Вимоги 

ДСТУ 3193-

15 

М-3 (АТ-500) 0-2000 8,5 16,26 20% 

М-80м 50-2000 6 2,81 3% 

М-10м (-200)-1500 12 3,85 4% 

 

Одним з можливих шляхів вдосконалення метрологічного забезпечення 

актинометричних приладів є  включення еталонного випромінювача сонячної 

радіації АЧТ-абсолютно чорного тіла до складу еталону, що призведе до 

зменшення абсолютної похибки при вимірюваннях, оскільки в складі 

еталонного комплексу буде і еталонний приймач і еталонний випромінювач. 

 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

АКТИНОМЕТРИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ И ПЕРСПЕКТИВА 

МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Губенко Д.І. 

. 

STUDY OF METROLOGICAL CHARACTERISTICS OF ACTINOMETRIC 

DEVICES AND PERSPECTIVE OF METROLOGICAL SUPPORT 

Gubenko D. 
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ОСВІТЛЕННЯ В КОСМОСІ 

У зв'язку з запуском і будівництвом Міжнародної Космічної станції 

з'явилася необхідність забезпечення її освітлювальними системами, здатними 

працювати в умовах відкритого космічного пространства.Для роботи 

космонавтів зовні Космічної станції (КС) з її монтажу, обслуговування та 

проведення експерементів потрібні світильники світла, що заливає. 

Світильники великого розміру потрібні так само для постійної роботи різних 

систем відеокамер зовні станції. 

Освітлення, будь воно природне або штучне, грає величезну роль у 

людському житті. Освоєння людини космосом не виняток: космічний корабель 

повинен бути оснащений системами освітлення різного призначення. 

Люмінесцентні лампи (ЛМ) використовуються для загального освітлення. 

Лампи розжарювання (ЛН) служать як джерела світла в світильниках світла, що 

заливає над головами пілотів і його помічниками. Освітлення інструментальної 

панелі забезпечуються мініатюрними ЛН. А для освітлення вантажного відсіку 

використовуються розрядні металогалогенні лампи (РМГЛ). Світильники 

зовнішнього освітлення знаходяться у винятково несприятливому середовищі. 

Розробники ламп і світильників в такому середовищі мають справу з умовами, 

які не схожими на ті що зустрічаються на Землі. Відсутність гравітації 

представляє серйозні проблеми для роботи ламп і світильників. Крім того 

космічне середовище піддає світлотехнічне обладнання впливу наступних 

факторів: 

• Атомарний кисень. Використовувані матеріали повинні протистояти 

деградації, спричиненої виключно корозійних дією атомарного кисню. 

• Мікроатмосфери. Космічний корабель несе собою власну атмосферу, яка 

створюється частково через виділення газів з матеріалів компонентів корабля. В 

результаті виникає загроза електричного розряду між компонентами, оскільки 

мікроатмосфери може проводити електричний струм подібно середовищі в 

газорозрядної лампи. 

• Деградація під дією ультрафіолету. Ця загроза вимагає відбору матеріалів, що 

протистоять УФ випромінювання, або, якщо це неможливо, використання 

захищають покриттів. 

• Бомбардування мікрометеоритами. Механічно стійкі матеріали повинні 

протистояти цій небезпеці. 

• Космічні промені, включаючи гамма випромінювання. Всі компоненти 

світильників повинні бути екрановані або стійкі до цього руйнівній 

випромінювання. 

Заміна ламп на землі є лише малою незручністю, зате в космосі це 

виростає у велику проблему. По перше потрібно мати запасну лампу, що 

означає зайву вагу і місце вже і так тісному просторі. По-друге заміна лампи 
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зовні вимагає від космонавта виходу в космос, що займає багато часу. Тому все 

світильни зовнішнього освітлення мають запасну лампу. Такий дизайн 

передбачає необхідність заміни ламп приблизно один раз в 5-6 років. У 

доповненні до подвійний колбі, що захищає пальник від виходу ртуті назовні, 

необхідні додаткові заходи. У конструкції світильника не повинно бути гострих 

країв, які можуть порвати матеріал костюма астронавтів. Спеціальні пристрої 

стежать за тим, щоб ці світильники включалися тільки в вакуумі космічного 

простору, а не в кабіні з повітрям, де вони можуть бути небезпечні для 

команди, якщо включаться під час зміни лампи. Крім того, світильники 

забезпечені спеціальною сіткою, яка здатна затримати оскільки захисного 

кварцового скла світильника в разі, якщо розіб'ється його лінза або сама лампа, 

і щоб не допустити випадкового контакту космонавтів з гарячим захисним 

склом під час роботи у відкритому космосі. Всі частини кожного свічника 

взаємозамінні з частинами інших світильників того ж типу. Такий підхід 

зменшує проблеми з монтажем світильників і дозволяє зменшити число 

запасних частин на борту станції. Конструкція світильника так само усуває 

електромагнітні та радіоперешкоди. У світильниках немає ніяких органічних 

матеріалів, що б уникнути руйнівного впливу жорсткого випромінювання, 

присутнього в космічному просторі. У той же час, що б захистити 

освітлювальну систему від можливого попадання мікрометеоритів і від 

атомного кисню, були обрані найбільш міцні і стійкі матеріали. 

 Для зменшення впливу ультрафіолетового випромінювання 

застосовувалися спеціальні покриття і відповідні компоненти світильників. 

Системи зовнішнього освітлення сконструйовані так, щоб ними можна 

керувати за допомогою комп'ютера Міжнародної космічної станції (МКС), хоча 

вони можуть так само управляти зовні станції. Крім того, в кожному 

світильнику є сенсори, які повідомляють комп'ютера, що не перегрівся чи 

світильник при непрацюючій лампі, а так само яка з двох ламп знаходиться в 

робочому стані - основна або запасна. 

 

ОСВЕЩЕНИЕ В КОСМОСЕ 

Ващенко А. Г. 

 

LIGHTING IN SPACE 

Vashchenko A.  
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ПРИНЦИПИ ПРАВИЛЬНОГО ОСВІТЛЕННЯ СУЧАСНИХ КВАРТИР 

 

Без освітлювальних приладів у сучасному світі вже не обійтись, адже багато 

чого ми робимо вдома ввечері, коли відсутня природня освітленість. За 

допомогою світла можна до невпізнання змінити акценти будь-якого 

приміщення в квартирі. При цьому можна використовувати різні підходи і 

дизайнерські рішення. І в цьому питанні існують певні тонкощі в оформленні 

світлового забезпечення для кожного приміщення в квартирі. 

Сучасне освітлення в будинку все частіше направлено на підсвічування 

певної ділянки приміщення. Цей спосіб активно використовується для 

зонування кімнат. У сучасній квартирі світлодизайн і освітлення може бути 

оформлено у чотирьох варіантах. Перший із них - загальне або фонове 

освітлення. У цій ситуації в якості освітлювального приладу виступає 

центральний світильник, наприклад, люстра. Другий - місцеве або локальне 

освітлення. Такий спосіб підсвічування дозволяє створити додаткове освітлення 

конкретної ділянки. В якості об'єкта освітлення в даній ситуації виступає 

предмети інтер'єру. Третій вид - робоче освітлення. За допомогою такого 

варіанту можна зробити освітлення для робочого місця. Особливістю таких 

освітлювальних приладів є яскраве світло спрямованого характеру. В якості 

об'єкта орієнтації тут буде виступати людське око. Подібний підхід найчастіше 

можна зустріти на кухні. А декоративне підсвічування - використовується як 

локальне підсвічування декоративних елементів інтер'єру (ваз, скульптур, ніш 

тощо). В одній кімнаті можна використовувати як один з варіантів освітлення, 

так і комбінацію декількох варіантів. Все залежить від того, яке призначення 

має кожна конкретна кімната в будинку. 

Для створення підсвічування в будинку можна використовувати такі види 

освітлювальних приладів: люстра, точкові світильники та світлодіодна стрічка. 

Крім цього в якості освітлювальних приладів можуть виступати неонові лампи, 

дюралайт та інші, але ці світильники в домашніх умовах зустрічаються 

набагато рідше, ніж вищезгадані види. Люстра завжди виступає в ролі 

центрального джерела світла. У сучасній квартирі від цього світильника все 

частіше відходять. Точкові світильники можуть грати роль як основного 

освітлення, так і додаткового. Дуже часто використовуються в комбінації зі 

світлодіодними стрічками. А світлодіодна стрічка – джерело світла для 

створення прихованого підсвічування, найчастіше зустрічається у натяжних та 

гіпсокартонних стелях. 

Для кожної окремої кімнати в квартирі існують свої норми освітлення. Саме 

від того, наскільки правильно реалізовані норми освітленості, буде залежати 

комфортне перебування вдома. У ДБН В.2.5-28-2006 приведені мінімальні 
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норми освітлення жилих будинків та квартир.[1] Для забезпечення виконання 

необхідних зорових робіт треба дотримуватись цих рекомендацій.  

Дизайн, який сьогодні використовуються в сучасних будинках і квартирах, 

спрямований на певну ступінь ускладнення. Причому будь-який елемент 

інтер'єру набуває химерність і об'ємність при доповненні його підсвічуванням. 

У сучасному світі освітлення перестало грати чисто практичну і функціональну 

роль, а увійшло в інтер'єр і стало його невід'ємною частиною. Підсвічування в 

даному випадку виступає в ролі ефективного інструменту корекції невдалої 

геометрії приміщення, а також візуального переміщення аспектів на більш 

вигідні елементи інтер'єру. 

При використанні будь-яких джерел світла в дизайнерському плані 

необхідно пам'ятати наступні нюанси: 

-яскраве світло здатне візуально розширити простір в кімнат. Таким чином, 

всього лише за допомогою пари світильників можна розширити простір навіть 

в малогабаритній кімнаті, не вдаючись до мінімізації меблів; 

-збільшити ефект розширення простору можна при використанні 

світлоповертаючих матеріалів при обробці стін і стелі; 

-якщо є необхідність у візуальному зменшення простору, тоді слід його 

затемнити з допомогою менш яскравих джерел світла і темних кольорових гам 

в обробці; 

-візуальне збільшення висоти стін відбудеться при напрямку світла з 

допомогою відбивача вгору; 

-візуальне зменшення висоти стін можна домогтися при використанні 

підлогових абажурів, утворюють у кімнаті локальні тіні. 

Роблячи висновки можна сказати що підхід до оформлення внутрішнього 

приміщення в будинку повинен бути продуманим за всіма напрямками. 

Сучасне освітлення в квартирі має створювати комфортні умови для 

відпочинку і роботи, а також приємного проведення часу в колі сім'ї. За 

допомогою всього пари світильників можна візуально змінити сприйняття 

простору в кімнаті, зробивши його більш глибоким і виразним. Але все 

повинно залишатися в рамках існуючих норм освітленості. 

 

ПРИНЦИПЫ ПРАВИЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ КВАРТИР 

Скалыга А.Ю. 

 

PRINCIPLES OF PROPER LIGHTING OF MODERN APARTMENTS 

Skalyga A. 
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ОСВІТЛЕННЯ БУДІВЛІ ВНОЧІ: ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК МІЖ ЗОВНІШНІМ 

ОСВІТЛЕННЯМ І ЗОРОВОЮ ПРИВАБЛИВІСТЮ 

 

Нічна архітектура - це поняття, пов'язане з тим, як спостерігач сприймає 

пам'ятники архітектури в нічний час. У міру збільшення урбанізації та 

інтенсифікації нічного життя великих міст зростає потреба в красивому і 

приваблє зовнішньому освітленні фасадів будівель. Світло необхідне для 

забезпечення можливості зорового сприйняття навколишнього середовища 

спостерігача. Освітлення та архітектура пов'язані. Освітлення, як природне так і 

штучне, часто впливає на сприйняття архітектури будівлі –  воно здатне 

посилити враження від архітектури об'єкта або його елемента, дозволяючи 

продемонструвати архітектуру будівлі і надаючи своєрідність навколишньому 

простору. 

У даній роботі проведено дослідження впливу зовнішнього освітлення на 

вигляд будівель в нічний час. Метою дослідження було визначення того, як 

зовнішнє освітлення та його параметри - освітленість, багатобарвність, вид і 

поєднуваність - впливають на сприйняття краси фасаду будівлі в нічний час.  

Отримані результати говорять про те, що зовнішнє освітлення будівель 

значно збільшують красу фасадів в нічний час. Будівля стає більш красивішою 

при використанні одноколірного акцентуючого освітлення, яке гармонує  з 

фасадом будівлі і забезпечує високу освітленість. Крім того, отримані 

результати свідчать про те, що освітленість і вид освітлення впливають на 

привабливість фасадів будівель сильніше, ніж різноманітність кольорів і умови 

освітлення. Так само можна сказати, що при збільшенні освітленості або при 

використанні одноколірного освітлення будівлі сприймалися вночі  

красивішими. 

Акцентоване освітлення, при якому елементи або рівні фасадів 

висвітлювалися селективно, також збільшувало привабливість фасадів в нічний 

час у порівнянні з рівномірним освітленням. Гармонія між освітленням і 

будівлею також сприяла збільшенню привабливості фасадів. Освітленість і вид 

освітлення (акцентуюче або рівномірне) впливали на привабливість фасадів 

сильніше, ніж два інших параметра. 

 

ОСВЕЩЕНИЕ ЗДАНИЯ НОЧЬЮ: ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ НАРУЖНЫМ 

ОСВЕЩЕНИЕМ И ЗРИТЕЛЬНОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬЮ 

Кравченко В.Ю . 

 

LIGHTING OF THE BUILDING AT THE NIGHT: INTERCOMBINANCE 

BETWEEN OUTER LIGHTING AND VISUAL ATTRACTION 

Kravchenko V. 
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РОЗРОБКА ЦИРКАДНО ЕФЕКТИВНОЇ ОСВІТЛЮВАЛЬНОЇ 

УСТАНОВКИ ПРОМИСЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ 

Циркадні ритми (від лат. Circa - близько, кругом і лат. Dies - день) - 

циклічні коливання інтенсивності різних біологічних процесів, пов'язані зі 

зміною дня і ночі. 

Штучне світлове середовище - це частина життєвого середовища людини, 

тому вона повинна забезпечувати оптимальні комфортні умови для роботи і 

відпочинку, відновлення сил, поліпшення здоров'я людини, формування його 

настрою і поведінки.  

Тоді було запропоновано використовувати багатофункціональну природу 

світла, яка покликана забезпечувати не тільки умови бачення предметного 

середовища, а й виконувати багато інших функцій: психологічні, біологічні, 

естетичні. 

З моменту відкриття нового типу світлочутливих клітин (ipRGC), які 

реагують на світло, впливають на рівень мелатоніну в крові і регулюють 

циркадний ритм, дія світла інтенсивно досліджується. Було виявлено, що на 

циркадний ритм може впливати УФ випромінювання. 

Для впливу на біологічну систему має значення рівень освітлення та його 

спектр (меланопсінові рецептори чутливі до синього і бірюзовогоскладового 

світла). Результатом успішно спроектованої і змонтованої освітлювальної 

установки, яка б надавала сприятливий зоровий і біологічний вплив, можуть 

стати оптимальна зорова працездатність, здоров'я і благополуччя людей. Таким 

чином, очевидно, що параметри хорошого освітлення повинні ґрунтуватися як 

на зоровій, так і незоровій біологічній дії світла. 

Показано, що на сьогоднішній день важливим напрямком створення з 

одного боку енергоефективного та з іншого боку якісного освітлення є 

врахування незорового впливу видимого світла на організм людини. Це є 

наслідком відкриття в сітківці ока людини нових фото чутливих елементів, так 

званих «циркадних» рецепторів, що відповідають за вплив випромінювання з 

довжиною хвилі 380-580 нм. Тобто, під впливом видимого світла певного 

спектрального діапазону спостерігається ефект зменшення секреції гормону 

мелатонина, іншими словами циркадний ефект. 

 Таким чином, отримання нових знань в області фізіології ока людини 

потребувало вирішення комплексу задач, серед яких оцінка циркадних 

характеристик ДС різного типу. 

Вплив джерел світла на секрецію гормону мелатоніну важливо 

враховувати у освітлювальній установці промислового приміщення. На 

виробництвах, де промисловий процес здійснюється у три зміни, дуже важливо 

враховувати циркадний ефект для створення сприятливих умов праці 

робітників. Відповідно до того, як змінюється рівень мелатоніну в організмі 



163 

людини повинно змінюватися й освітлення робочого приміщення для того, щоб 

корегувати біологічні годинники працівників. Це допоможе людині бути 

бадьорішою у нічну зміну, та допоможе сконцентруватися протягом світового 

дня. 

 

РАЗРАБОТКА ЦИРКАДНО ЭФФЕКТИВНОЙ ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ 

УСТАНОВКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

Красношапка К.И. 

 

DEVELOPMENT OF CIRCULAR EFFICIENT LIGHTING INSTALLATION 

IN INDUSTRIAL HOUSES  

Krasnoshapka K. 
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Мудраченко Н.Ю. ст. 5 курсу ф-ту ЕОГ, 

науковий керівник – д.т.н., професор Петченко Г.О. 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ОСВІТЛЮВАЛЬНОЇ УСТАНОВКИ 

СПОРТИВНИХ СПОРУД 

Посилення інтересу до спортивних змагань з боку широкої маси людей і 

розвиток телекомунікаціних технологій зумовили підвищення вимог до всіх 

інженерних систем спортивних споруд, у тому числі до систем освітлення 

Актуальність обраної теми в теоретичному та практичному плані полягає в 

тому, що освітлювальні установки спортивних споруд повинні не тільки 

створювати необхідний рівень освітлення і насиченості ігрового поля або 

майданчика, але й забезпечувати комфортні умови перегляду змагань і для 

вболівальників на стадіоні, і для телеглядачів. Щоб досягнути виконання цих 

вимог необхідно усунути тіні від гравців, елементів ігрового поля і спортивних 

снарядів залежно від видів спорту, забезпечити високу кольоропередачу, 

створити можливість якісної телезйомки з необхідних напрямів, обмеження 

засліплючої дії від прожекторів. 

Спортсмену для прийняття правильного рішення за долі секунди необхідно 

не тільки побачити об'єкт спостереження, а й оцінити можливу траєкторію руху 

і обертання м'яча або іншого предмету, положення і можливі переміщення 

інших гравців. На практиці спортивного освітлення в якості основного 

кількісного показника приймається освітленість, що забезпечує необхідний 

рівень видимості. Для більшості видів спорту в нашій країні нормується рівень 

мінімальної освітленості в горизонтальній площині спортивного майданчика, як 

параметр, досить просто і надійно характеризує ОУ. 

На сьогоднішній день в освітленні спортивних споруд використовується 

багато різних світлових приладів з різними джерелами світла. Застосовують 

розрядні (наприклад з люмінесцентними джерелами світла) та галогенні 

світлові прилади, які є різних потужностей, кольорової температури та 

мінімально допустимої установочної висоти. В останнє десятиліття широко 

почали використовуватись в освітленні світлодіодні джерела світла. 

Світлодіодні прожектори – це новий вид сучасного зовнішнього освітлення, 

який характеризується бездоганною передачею кольору та великою 

контрастністю. Також їх можна застосовувати не тільки самостійно, але й в 

поєднанні з іншими видами прожекторів. 

 

ОСОБЕННОСТИ осветительные установки СПОРТИВНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ 

Мудраченко Н.Ю. 
 

FEATURES OF PROJECTING LIGHTING INSTALLATION ATHLETIC 

FACILITIES  

Mudrachenko N.Yu. 
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Бордюг О.О. ст. 5 курсу, науковий керівник –Петченко Г.О. проф.  

 

ДЕКОРАТИВНА СВІТЛОТЕХНІКА В ЗОВНІШНІЙ РЕКЛАМІ 

В роботі розглядаються типи світлових приладів і систем,що 

використувуються для створення  зовнішньої реклами.  

Останнім часом все частіше і частіше для світлової реклами стали 

використовуватися вироби зі світлодіодами. Яскраве світло, довговічність і 

мале споживання енергії роблять їх все більш популярними. Вони можуть 

працювати як в статичному, так і в динамічному режимі при використанні 

контролерів. Особливо ефектно виглядають світлодіодні лампи при 

використанні їх в шлейфі «белт-лайт». Вся декоративна світлотехніка 

підключається до стандартної мережі 220 В, не вимагаючи додаткових джерел 

живлення. 

Світлодіодні технології та системи управління ними відіграють чи не 

основну роль в успішній рекламі. Сьогодні вже недостатньо висвітлити 

діапозитив великих розмірів. І нікого не здивуєш яскравими світловими 

ефектами рекламних блоків. Настав час розумною, динамічною і різнобічної 

реклами, яка не повинна заважати, захаращувати і зліпити, а повинна 

допомагати робити вибір і прикрашати, декорувати вулиці і фасади будівель. 

Гра світла - найбільш ефективний шлях створення живої і цікавою обстановки. 

Щоб створити яскравий, що запам'ятовується і в той же час впізнаваний 

образ торгового центру, зовсім не обов'язково витрачатися на грандіозну 

реконструкцію. Часом досить підсвітити фасад будівлі - і чарівний магніт світла 

стане притягувати погляди людей, включаючи потенційних покупців. 

Залежно від призначення і області застосування декоративну 

світлотехнічну продукцію підрозділяють на кілька видів: 

 

 Дюралайт 

  Белт-лайт  

 Плей-лайт  

 Кліп-лайт 

 Світлові сітки 

 Електронні феєрверки 

 Леднеон  

 Деколюм  

 Ледлайн 

  Ледлайн-флекс 

 

Компанія Neo-Neon Holding Ltd (Китай) - світовий лідер у виробництві 

декоративних світлових гірлянд. У 1987 р вона першою запатентувала і 

запустила у виробництво новий, революційний на ті часи, продукт «Дюралайт» 
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- гнучкий світловий шнур з литого різнобарвного пластику в оболонці з ПВХ, 

всередині якого розташовані мініатюрні лампочки. Простота монтажу, 

зручність використання і довговічність світлового шнура дозволяють 

використовувати його в будь-якій кліматичній зоні в діапазоні температур від -

30 до + 50 ° С. 

Світлодіодний «Дюралайт» споживає в 10 разів менше електроенергії, 

він в 4 рази довговічніше в порівнянні зі звичайним неоном. За допомогою 

«дюралайтом» можна створювати найнеймовірніші композиції, які будуть 

радувати око своєю красою і оригінальністю: повітряний фонтан, розпускається 

квітка, феєрверк, куля, зоряне небо, світлове колесо, що струмує дощ. Гірлянди 

на основі ламп розжарювання, світлодіодів і оптичного волокна щороку 

поповнюються новими технічними розробками і дизайнерськими рішеннями. 

Зовнішня реклама - один з найбільш ефективних способів залучення 

нових клієнтів. тому освітлення реклами є першочерговим заходом при 

проведенні рекламної компанії. Рекламні вивіски, екрани, табло без вашої волі 

впливають на вас, всі рекламні слогани, образи залишаються у вашій пам'яті. 

Від якості реклами залежить кількість відвідувачів, а отже і обсяги продажів. 

Сучасні LED технології принесли в рекламний бізнес абсолютно нові 

інструменти: 

 Світлові букви і символи 

 світлодіодні прожектори 

 світлодіодна бігаючи смужка 

  Електронне табло 

 Беклайт. 

  
Особливості даних засобів,конструкція та доцільність застосування 

кожного з типів більш детально описано у роботі. 

 

ДЕКОРАТИВНАЯ СВЕТОТЕХНИКА В НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЕ 

Бордюг О.О. 

 

DECORATIVE LIGHTING EQUIPMENT IN OUTDOOR 

ADVERTISING 

Bordyug O. 
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Черникова А.В. ст. 5 курса 
 

СВЕТОДИОДНАЯ ОДЕЖДА БУДУЩЕГО 
 

Благодаря буму носимой электроники 

быстрое развитие происходит и в сфере 

производства электронных дисплеев, 

предназначенных для интеграции в 

одежду и текстиль. Однако в настоящий 

момент для производства светодиодов, 

разработанных для использования в 

качестве эластичных и 

деформирующихся поверхностей на одежде (и даже дисплеях, специально 

разработанных с учетом биосовместимости), по-прежнему используются 

твердые материалы для защитной оболочки электролюминесцентного 

материала. 

Инженеры из Корейского ведущего научно-технического института 

(KAIST) создали волокнистообразные светодиоды, которые можно вшивать или 

вплетать непосредственно в саму фабричную ткань. 

«Наше исследование станет отправной точкой в развитии технологии 

волоконных светоизлучающих диодов, которые в будущем станут одним из 

основных элементов в фабричной ткани», — говорит профессор Чой, 

руководитель научной группы из Школы электрической инженерии при KAIST. 

«Мы надеемся, что сможем облегчить и ускорить выход мягких носимых 

дисплеев на рынок».  

 

Процесс производства волоконных светодиодов 

Для производства новых светодиодных нитей ученые начали с волокна 

полиэтилентерефталата, который они несколько раз окунули в раствор из 

проводящего органического полимера PEDOT: PSS (поли-3,4-

этилендиокситиофен) и полистиролсульфоната, а затем высушивали при 

температуре 130 градусов Цельсия в течение 30 минут. После чего материал 
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опять поместили в желтый раствор, но уже из поли-p-фениленвинилеа и 

органического полимера, формирующего LED- и OLED-светодиоды. Снова 

высушили полученный материал и, в конце концов, покрыли нити составом из 

фторида лития/алюминия (LiF/Al). 

Ученые заявляют, что этот процесс является более эффективным способом 

нанесения светодиодных материалов на маленькие цилиндрические структуры, 

по сравнению с любым методом термообработки. По мнению исследователей, 

тщательный контроль скорости извлечения волокна из раствора позволяет 

контролировать толщину осаждения вплоть до сотых тысячных доли 

нанометра. 

 
Светодиодные нитки действительно светятся при подаче электричества 

 

Ученые считают, что их метод производства волоконных светодиодов 

может ускорить коммерциализацию носимых дисплеев, так как процесс можно 

автоматизировать и сделать совершенно недорогим. В этом случае наладить 

массовый выпуск волоконных светодиодов будет так же просто, как и 

сегодняшнее производство нейлонового или полиэтиленового волокна. 
 

LED CLOTHES FOR THE FUTURE: SCIENTISTS CREATED LED TILES 
Chernikova A. 

 

СВІТОДІОДНА ОДЯГ МАЙБУТНЬОГО: ВЧЕНІ СТВОРИЛИ 

СВІТОДІОДНІ НИТКИ 
Чернікова А.В. 
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Олійник А.В. ст. 4 курсу 

науковий курівник – канд. техн. наук, доцент Литвиненко А.С.,  

 

ПРОБЛЕМИ СВІТЛОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ 

 

Вуличні ліхтарі, світлофори, освітлення в житлових будинках... Наші ночі 

стають все світліше, і це має значні наслідки. В світі людей  проблема 

світлового забруднення є актуальною. 

Сьогодні це питання розглядається за такими напрямками: 

 Вплив на здоров'я  людини. 

 Вплив на живу природу і екосістеми. 

 Економічний вплив наслідків світлового забруднення. 

Екосистеми порушуються, розвалюється хронобіологічні ритми людини і 

тварин. Освітлення впливає на життєві функції комах, птахів, тварин і 

призводить до їх масової загибелі. За один рік рекламний щит може вбити 

більше 300 тисяч комах ,а кожен вуличний ліхтар в теплу літню ніч вбиває 

близько 150 комах. Новонароджені морські черепахи після виходу з яєць 

повзуть не в воду, а до вогнів міста і гинуть. Дослідження  німецьких вчених 

показали, що птахи, які живуть поруч з джерелами вуличного освітлення, 

ослаблені через щоденне занадто раннє пробудження і тому більш уразливі до 

нападу хижаків. Перелітні птахи плутають штучні джерела світла з 

природними, збиваються з курсу і теж гинуть. 

Через світлове навантаження великих міст багато людей страждають через 

порушення добових ритмів, що впливає на стан нервової системи, що, в свою 

чергу, підвищує ризик  небезпечних захворювань,скорочує вироблення 

мелатоніну,  який перешкоджає утворенню ракових клітин в організмі. 

Відблиски від яскравих, неекранованих ламп пагубно впливають на стан 

зорової системи людини. В організмах відбуваються гормональні зміни на 

користь різних захворювань.Світлове штучне навантаження заважає роботі 

астрономічних служб.  

Останнім часом цьому екологічному питанню приділяється велика увага. 

Італійські вчені відзначили місця на нашій планеті, де світлове навантаження 

максимальне. У список найбільш "забруднених" країн потрапили Кувейт (98%), 

Катар (97%), Об'єднані Арабські Емірати (93%), Саудівська Аравія (83%), 

Південна Корея (66%), Ізраїль (61%), Аргентина ( 58%), Лівія (53%), а також 

Тринідад і Тобаго (50%). Щодо нашої держави,то  тільки 35% населення 

України проживає в зонах з незначним рівнем світлового забруднення, у 

обласних центрах світлове навантаження перевищує норму.  В 2014 році 

кращим місцем для астрономічних спостережень, на думку Міжнародної 

асоціації темного неба (International Dark-Sky Association, IDA, заснована в 

США в 1988 році), став півострів Айверо на південному заході Ірландії.  
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Висновок такий , згідно зі звітом Американської медичної асоціації 2012: 

"Відблиски від нічного освітлення можуть створити небезпеку, починаючи від 

дискомфорту до відвертої візуальної інвалідності." 

Зовнішнє освітлення призначене для створення безпечної видимості в 

нічну годину і за для створення позитивного настрою мешканців міста. Але 

занадто багато освітлення може фактично мати протилежний ефект.  

 

ПРОБЛЕМЫ СВЕТОВОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

Олейник А.В. 

 

PROBLEMS OF LIGHT POLLUTION 

Oleynik A. 
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Научный руководитель – зав.лаб. Баландаева Л.Г. 

 

ШИМ В УПРАВЛЕНИИ ЯРКОСТЬЮ СВЕТОДИОДА 

 

Широтно-импульсная модуляция (ШИМ, англ. pulse-width modulation 

(PWM)) — процесс управления мощностью, подводимой к нагрузке, путём 

изменения скважности импульсов, при постоянной частоте. Различают 

аналоговую ШИМ и цифровую ШИМ, двоичную (двухуровневую) ШИМ и 

троичную (трёхуровневую) ШИМ. 

Основной причиной применения ШИМ является стремление к 

повышению КПД при построении вторичных источников питания электронной 

аппаратуры и в других узлах, например, ШИМ используется для регулировки 

яркости подсветки LCD-мониторов и дисплеев в телефонах, КПК и т.п.. 

Я буду рассматривать ШИМ на примере светодиодов, а так как 

светодиоды являются цифровыми полупроводниковыми устройствами, то буду 

рассматривать по большей части цифровую ШИМ. Мною был использован 

микроконтроллер, который и управлял работой светодиода.  

Цифровая Широтно-Импульсная модуляция, или ШИМ-это операция 

получения изменяющегося аналогового значения посредством цифровых 

устройств. В двоичной цифровой технике, выходы в которой могут принимать 

только одно из двух значений, приближение желаемого среднего уровня 

выхода при помощи ШИМ является совершенно естественным.  

В цифровой ШИМ период делится на части, которые заполняются 

прямоугольными под-импульсами. Средняя величина за период зависит от 

количества под-импульсов. Цифровая ШИМ — приближение бинарного 

сигнала (с двумя уровнями — вкл/выкл) к многоуровневому или непрерывному 

сигналу так, чтобы их средние значения за период времени t2-t1 были бы 

приблизительно равны. 

ШИМ-устройства используются для получения прямоугольных 

импульсов - сигнала, который постоянно переключается между максимальным 

и минимальным значениями. Данный сигнал моделирует напряжение между 

максимальным значением (5 В) и минимальным (0 В), изменяя при этом 

длительность времени включения 5 В относительно включения 0 В. 

Длительность включения максимального значения называется шириной 

импульса. Для получения различных аналоговых величин изменяется ширина 

импульса. При достаточно быстрой смене периодов включения-выключения 

можно подавать постоянный сигнал между 0 и 5 В на светодиод, тем самым 

управляя яркостью его свечения. 

На графике рисунка 1 вертикальные зеленые линии отмечают постоянные 

временные периоды. Длительность периода обратно пропорциональна частоте 

ШИМ. Т.е. если частота ШИМ составляет 500 Гц, то зеленые линии будут 

отмечать интервалы длительностью в 2 миллисекунды каждый. Вызов 

функции analogWrite() с масштабом 0 – 255 означает, что значение 

http://arduino.ru/Reference/AnalogWrite
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analogWrite(255) будет соответствовать 100% рабочему циклу (постоянное 

включение 5 В), а значение analogWrite(127) – 50% рабочему циклу.  

Рисунок 1 отображает различные значения рабочего цикла.  

В цифровой ШИМ прямоугольные под-импульсы, заполняющие период, 

могут стоять в любом месте периода. На среднюю величину за период влияет 

только их количество. Например, при разбиении периода на 8 частей 

последовательности 11110000, 11101000, 11100100, 11100010, 11100001 и др. 

дают одинаковую среднюю за период величину, но отдельно стоящие «1» 

ухудшают режим работы ключа (транзистора). 

В качестве ШИМ можно использовать даже COM-порт. Так как 0 

передаётся как 0 0000 0000 1 (8 бит данных + старт/стоп), а 255 как 0 1111 1111 

1, то диапазон выходных напряжений — 10-90 % с шагом в 10 %. 

Практическая реализация.  

На рисунке 2 показан программный код управления светодиодами 

посредством ШИМ на базе микроконтроллера. Я подготовил небольшую 

модель отображающую работу данной программы. Каждый желающий после 

докладов может посмотреть на ее работу. Для того, чтобы постепенно зажигать 

и тушить светодиод, постепенно увеличиваю ШИМ значение от 0 до 255, после 

- опять до 0, чтобы завершить цикл. В скриншоте кода ШИМ-значение 

используется для переменной под названием brightness. Каждый раз по 

завершению цикла она увеличивает значение переменной. 

Если brightness достигает своего предельного значения (0 или 255), 

fadeAmount меняет свое значение на отрицательное. Тоесть если fadeAmount 

равно 5, его значение меняется на -5. При следующей итерации цикла это 

приводит к изменению переменной brightness. 

analogWrite() обеспечивает быструю смену ШИМ значения, так что 

задержка в конце скетча контролирует скорость затухания.  

 

PWM IN THE CONTROL OF BRIGHTNESS OF THE LED 

Kramskoy R. 

 

ШІМ В КЕРУВАННІ ЯСКРАВІСТЮ СВІТЛОДІОДА 

Крамской Р.В. 
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СВЕТОДИОДНЫЙ РЫНОК: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ 

 

«Е.  Никиточкина Пальма первенства в световых решениях будущего 

будет принадлежать светодиодам» Успешность бизнеса, как в Украине, так 

и за рубежом во многом сейчас зависит от поиска и применения 

инновационных технологий и решений. И, конечно же, в этом вопросе на 

первое место выходят те решения, которые позволяют сокращать издержки 

компаний. Управляющие и собственники бизнеса все чаще обращают внимание 

на энергоэффективные технологии. При этом с каждым годом все большей 

популярностью пользуются светодиодные системы освещения, которые имеют 

ряд неоспоримых преимуществ по сравнению c освещением на базе 

традиционных источников света. 

Ключевыми среди них являются: Энергоэффективность. Современные 

качественные светодиодные решения позволяют сэкономить до 80 % 

электроэнергии и прослужат намного дольше (около 50 тыс. часов – более 12 

лет), поэтому их использование оправдано даже при том, что стоимость 

решений выше по сравнению с традиционными. Долгий срок 

службы светодиодных источников света (до 15–25 лет в зависимости от 

технологии) при низком уровне потребления электроэнергии (в общей 

сложности можно сэкономить 85–97 % по сравнению с традиционными 

источниками света). Кроме того, такое оборудование не боится перепадов 

напряжения в электросети, что достаточно характерно для Украины. 

Экологичность световых решений – энергоэффективные лампы позволяют 

компаниям снизить объемы выбросов СО2. По оценкам экспертов, переход на 

энергосберегающие решения в Европе позволяет сэкономить энергию, объем 

которой эквивалентен 38 тоннам СО2, 156 миллионам баррелей нефти и объему 

энергии, вырабатываемому 52 электростанциями. Компактный размер 

светодиодов, которые используются в LED устройствах, позволяет применять 

более эффективную оптику, а также реализовывать самые сложные с 

конструктивной точки зрения световые решения. Примечательно, что 

светодиодные технологии позволяют не только экономить средства, но и 

увеличивать прибыль. Вот только несколько примеров. 

Увеличение продаж в торговых точках 
Согласно исследованию Европейского Торгового Института (EHI) и 

одного из немецких супермаркетов, применение сценариев освещения 

позволяет увеличить объем продаж отдельных видов овощей и фруктов на 4,7 

%, а прибыль – на 3,5 %. Кроме того, за счет создания светового акцента в 

каком-либо конкретном месте торгового зала можно увеличить продажи в 

торговой точке на 20–60 %. Повышение инвестиционной 

привлекательности объекта недвижимости. Аудит одного из торговых 

центров в США с освещаемой парковкой на 120 мест и 50 настенными 

светильниками показал, что владелец может снизить операционные расходы 
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примерно на 20 %, заменив источники света на светодиодные. При этом 

внедрение энергоэффективного освещения приведет к увеличению 

первоначальной стоимости объекта коммерческой недвижимости на $600 тыс., 

то есть, вложение $150 тыс. приведет почти к 400 % возврату инвестиций. Все 

это мотивирует бизнес делать свой выбор в пользу LED освещения. Основные 

тенденции светодиодного рынка. Несмотря на отсутствие существенных 

изменений в экономиках многих стран, рынок светодиодных решений 

продолжает расти. Так, ежегодно на рынке LED ламп наблюдается рост не 

менее 40 %. По прогнозам экспертов, к концу 2017 года его объем составит €37 

млрд, а к 2020 году – €64 млрд. 

Ожидаемый рост рынка светодиодных решений по видам освещения 

представлен в таблице 1. 

Таблица 1. Прогноз роста рынка светодиодных решений 2017, 2020 

гг. 

Среди тенденций, которые наблюдаются на рынке светодиодных 

решений, стоит отметить следующие: 

1. Стоимость светодиодного освещения с каждым годом 

снижается. Динамика роста и развития рынка светодиодных решений 

показывает, что стоимость светодиодного оборудования с каждым годом 

снижается, что связано со снижением себестоимости и увеличением масштабов 

производства. Стоимость LED ламп определяется технологическими 

особенностями создания самих светодиодных кристаллов. В процессе отбора до 

90 % светодиодов отбраковывается из-за несоответствия определенным 

параметрам, что и определяет цену готового изделия. По мере 

усовершенствования процесса производства и роста его масштабов, 

себестоимость технологии снижается, снижается и цена. 

2. Cветодиодные решения становятся более технологичными и 

управляемыми. Использование интегрированных систем освещения является 

актуальным в масштабах отдельных квартир, офисов, районов и целых городов. 

Кроме того, использование светодиодных технологий позволяет сократить 

расход электроэнергии на 75 %, а окупаемость таких проектов составляет в 

среднем от трех до семи лет. Простой расчет доказывает, что даже 

элементарная замена ламп накаливания 60 Вт в офисе на светодиодные 

аналоги, которые потребляют 12 Вт, позволяет экономить до 80 % 

электроэнергии. А использование светодиодных световых решений с 

дистанционным управлением позволяют не только управлять интенсивностью 

светового потока, но и регулировать цветовую температуру освещения. Так, 

Сегмент 2017 2020 

Домашнее освещение 49 % 73 % 

Офисы 28 % 48 % 

Ритейл 45 % 68 % 

Индустрия 19 % 37 % 

Уличное освещение 43 % 74 % 

Архитектурное освещение 75 % 87 %  



175 

исследования доказали, что правильная организация системы освещения в 

офисе позволяет увеличить концентрацию внимания сотрудников на 20 %. 

Если говорить об использовании светодиодных световых решений в 

сочетании с системами управления в городе, их использование позволяет 

снизить уровень электропотребления до 80 %. Например, решение Philips 

СityTouch, с помощью которой можно управлять всеми подключенными 

светильниками мегаполиса дистанционно, уже используется в Буэнос-Айресе 

(Аргентина), Роттердаме (Нидерланды), Cалобре (Испания), Валенсии 

(Испания), нескольких районах Лондона и Праги. А с 2015 года решение 

заработало и в Лос-Анжелесе. В рамках проекта в городе будет установлено в 

общей сложности 250 тысяч уличных светильников, из них 110 тысяч – 

светодиодные, и именно они будут полностью подключены к головному узлу 

управления Philips CityTouch. 

Тенденции на украинском рынке светодиодного освещения 
В целом рынок энергоэффективного освещения в Украине занимает 

самый большой сегмент в общей структуре рынка и составляет 72 %. При этом 

наблюдается рост интереса к светодиодным осветительным технологиям: так, 

рост этого сегмента за последний год вырос на 30 % на фоне общего падения 

рынка на 38 %. Работа компаний на украинском рынке светодиодного 

освещения является достаточно сложной в виду несовершенства нормативно-

правовой базы, а также системы рыночного контроля за недобросовестной 

деятельностью компаний. Ввиду этого на рынке наблюдается появление так 

называемых «private labels», которые представляют собой дешевые копии 

премиальных товаров. Несмотря на это, Philips удерживает и усиливает свои 

позиции за счет высокого качества изготавливаемой продукции, 

соответствующей международным стандартам, ее надежности, а также высокой 

энергоэффективности. 

 

LIGHTNING MARKET: MAJOR TRENDS AND FORECASTS 

Oleynichenko B. 

 

СВІТЛОДІОДНИЙ РИНОК: ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ І ПРОГНОЗИ 

Олійниченко Б. 
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ЗОВНІШНЕ ОСВІТЛЕННЯ СУЧАСНОГО МЕГАПОЛІСУ ЯК 

ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ І ТУРИСТИЧНОЇ 

ПРИВАБЛИВОСТІ 

 

Сьогодні важко уявити місто, вулиці якого б не були освітлені в темний 

час доби. Вуличні світильники, святкові гірлянди й інсталяції, зовнішня 

реклама, декоративна підсвітка фасадів будівель  – все це створює неповторну 

картину нічного життя мегаполісу. Його гармонічність багато в чому пов’язана 

з коректним плануванням міського освітлення, створенням єдиної світло-

колірної концепції і оптимізованим керуванням. Раніше головною вимогою до 

освітлення була функціональність – гарна видимість ввечері і вночі, що 

гарантувала комфорт і безпеку мешканців. Однак в наш час з урахуванням 

зростаючих потреб, стрімкого розвитку нових технологій і конкуренції на 

ринку світлотехнічних рішень, підхід до створення нічного вигляду міста 

повинен бути більш комплексним і творчим. 

Від правильного освітлення залежить набагато більше, ніж здається на 

перший погляд.  Сьогодні все частіше можна почути про брендинг міст, 

створенні їх унікального  образу. Одну з найважливіших ролей в цьому відіграє 

функціональне і архітектурно-художнє освітлення. Воно стало ключовим 

елементом, що визначає характер і задає настрій. Коректно спроектоване 

світлове оформлення робить місто привабливішим для мешканців, туристів і 

бізнесу.  

Майстерно освітлені будівлі, пам’ятники, парки і фонтани надають 

індивідуальність і навіть становляться символами для мешканців. Не менш 

важливий вплив надає освітлення на підвищення безпеки. Зменшується рівень 

вуличної злочинності, оскільки частіше всього правопорушення відбуваються в 

темних провулках та малолюдних місцях. Крім того, коли в центрі міста світло 

і красиво, це додає відчуття комфорту і безпеки всім без винятку людям. 

Сьогодні світлодіодні світлові рішення підсвітки об’єктів міського 

середовища є дуже часто найкращим варіантом, однак виникають ситуації, 

коли конфігурація будівлі, її розмір і світловий візуальний ефект, якого 

прагнуть досягнути,  неможливо реалізувати тільки на основі світлодіодного 

обладнання. 

В Європі вже давно існує тенденція з інтеграції освітлення в міське 

середовище за рахунок створення профільних державних організацій , що 

займаються тільки освітленням. Ці спеціальні департаменти з розробки, 

реалізації і просування генерального плану освітлення поступово реалізують 

програми з комплексного світлового оформлення міст. 
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В Україні ці функції покладені в основному на міські адміністрації і 

комунальні служби, у яких не завжди вдосталь коштів і відповідних фахівців 

для розробки і реалізації комплексних планів створення єдиного світлового 

простору в темний час доби. 

 

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО МЕГАПОЛИСА КАК 

ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ТУРИСТИЧЕСКОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

Довгаль А.А. 

 

EXTERNAL LIGHTING OF THE MODERN MEGAPOLIS AS A TOOL 

OF INCREASING SECURITY AND TOURISTIC ATTRACTION 

Dovgal A. 
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Гахраманов І. Г. ст. 4 курсу,  

науковий керівник – ст.викл. Ляшенко О.М. 

 

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ 

ЛЮДИНОЦЕНТРИЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ 

 

Сучасні характеристики світлотехнічного обладнання і систем керування, 

з одного боку, та можливості програмного світлотехнічного комплексу, що 

значно зменшує час розрахунку варіантів освітлення для вибору оптимального 

за нормованими світлотехнічними  і економічними характеристиками, з іншого 

боку, обумовили становлення і розвиток нового напряму в проектуванні систем 

освітлення, орієнтованих на біологічні і емоційні потреби людини – 

людиноцентричного освітлення. 

Ця концепція проектування освітлення поєднує три основні аспекти: 

зорову працездатність, комфорт і збереження здоров’я людини і дозволяє при 

забезпеченні енегоефективності і надійності створювати світловий простір з 

найкращими характеристиками для роботи і відпочинку. 

Проведені на даний час численні дослідження впливу динаміки 

характеристик системи освітлення протягом робочої доби в певному робочому 

просторі показали підвищення працездатності і зменшення втомлюваності при 

відповідних сценах освітлення, застосованих в інтервали часу, ідентичні 

природному освітленню. 

 Незважаючи на всі переваги цього підходу до проектування і наявності 

відповідних компонентів, його реалізація залишається досить складним 

завданням, для вишення якого необхідний більший обсяг досліджень впливу 

кількісних і якісних характеристик світлового середовища зважаючи на 

специфіку індивідуального сприйняття світла і простора окремою людиною, а 

також розробка відповідних норм і рекомендацій на етапі проектування і 

експлуатації, а також переобладнанням систем електропостачання і керування 

цими системами. 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ 

ЧЕЛОВЕКОЦЕНТРИЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ 

Гахраманов И. Г. 

 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF INTRODUCING TECHNOLOGIES OF 

HUMAN-CENTRAL LIGHTING 

Gahramanov I. 
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