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ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ НОРМУВАННЯ ОПРОМІНЕННОСТІ В 

УМОВАХ ЗАКРИТОГО ГРУНТУ 

 

Підвищення рентабельності тепличного виробництва потребує 

безперервного вдосконалення методів та технологій застосовуваних при 

вирощуванні рослин у закритому ґрунті. Збільшення кількості теплиць 

ізольованих від зовнішнього середовища, задля зменшення теплових втрат, 

вимагає від системи штучного освітлення створення комфортного світлового 

середовища. 

Висока ефективність системи додаткового освітлення, встановлена та 

підтверджена багатьма дослідженнями, ще майже сто років тому. Сучасні 

освітлювальні технології пропонують широкий спектр компоновки 

(розміщення), комплектації (типи джерел світла), режимів освітлення, 

спектрального складу. Проте зовсім не приділяється увага створенню чітких і 

обґрунтованих рекомендацій по створенню сучасної, енергоефективної 

опромінювальної установки, з урахуванням потреб кожної конкретної групи 

рослин, що продукують у закритому ґрунті. Фотосинтез у рослин різних груп 

протікає з певними особливостями, тому режими освітлення мають вирішальне 

значення при отриманні якісної продукції. 

 Електрична ефективність ламп, що застосовуються для створення 

світлового середовища в теплицях часто визначається в одиницях, що 

використовуються для оцінки світлового середовища створеного для людини 

(люмени,  люкси та ін). Проте фотосинтез та ріст рослини визначаються 

мікромолями фотонів. Саме тому, важливо порівняти ефективність освітлення, 

побудованого на ефективності фотонів, з одиницями мікромолей 

фотосинтетичних фотонів на джоуль енергії. Особливо важливим, це є для 

застосування світлодіодів, найбільш ефективні довжини хвиль яких 

знаходяться в глибокому червоному та синьому діапазонах. Найкритичнішім є 

порівняння червоних, синіх та холодних білих світлодіодів. 

Більш низький вміст променевої енергії в червоних фотонах дозволяє 

отримувати більше фотонів на одиницю вихідної енергії (енергія обернено 

пропорційна довжині хвилі, рівняння Планка). І навпаки, сині світлодіоди 

можуть мати енергетична ефективність на 53% (49% проти 32%), але тільки на 

9% вище ефективності фотонів (1,87 проти 1,72). 
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Таблиця 1 

Колір 

світлодіода 

Кольорова 

температура,К/ 

довжина хвилі, 

нм 

Енергетична 

ефективність 

фотонів, 

мкмоль/Дж 

Електрична 

ефективність, 

% 

Світлова 

ефективність, 

лм/Вт 

Холодний 

білий 

5650 1,52 33 111 

Червоний 655 1,72 32 47 

Синій 455 1,87 49 17 

 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ НОРМИРОВАНИЯ 

ОБЛУЧЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ ЗАКРЫТОЙ ПОЧВЫ 

Егорова О.Ю. 

 

IMPROVEMENT OF THE SYSTEM OF RADIATION RADIATION IN 

CONDITIONS OF CLOSED SOIL 

Iegorova O. 
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УДК 621.327 

Костик Л.М. к. т. н, доц., Котик М.І. 

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 

 

РОЛЬ ІМПУЛЬСНОГО СВІТЛОДІОДНОГО ОСВІТЛЕННЯ В ПРОЦЕСАХ 

РОСТУ І РОЗВИТКУ РОСЛИН ЗАКРИТОГО ҐРУНТУ 

 

Актуальним є використання напівпровідникових джерел світла, що 

дозволяють підібрати необхідний спектральний склад, а також підвищити 

енергетичну ефективність в опромінювальних пристроях. 

Поряд з цим актуальним є імпульсне опромінення, яке завдяки кінетиці 

процесу фотосинтезу підвищує ефективність перетворення світлової енергії в 

біомасу. Напівпровідникові джерела світла, які мають малий час післясвічення 

дозволяють проводити експерименти на новому рівні з використанням 

імпульсного опромінення. 

Виходячи з попередніх досліджень, де в якості імпульсного 

опромінювача використовувався світильник типу Magnum LNF 150 та пристрій 

для імпульсного живлення, імпульси на фоні темряви є малоефективним, тому 

було поставлено експеримент, в якому імпульсне світло виступало в ролі 

додаткового освітлення, тобто фоном було постійне опромінення. 

В якості опромінювачів використовувались: 

1) 2 КЛЛ (постійне опромінення); 

2) 2 КЛЛ (постійне опромінення) та світлодіодна матриця, що 

складалася з СД синього та червоного кольору свічення (імпульсне 

опромінення); 

2) 2 КЛЛ (постійне опромінення) та світлодіодна матриця, що 

складалася з СД білого кольору свічення (імпульсне опромінення). 

Дотримувались постійної температури середовища та робочого режиму 

(16 годин опромінення). 

 
Таблиця 1 

Морфометричні 

показники 

 

2 КЛЛ 

2 КЛЛ+LED RB 

матриця (імпульс) 

2 КЛЛ+LED White 

матриця (імпульс) 

сира маса рослини 0,73 0,75 0,78 

сира маса листя 0,54 0,56 0,61 

сира маса взятого листя 0,48 0,47 0,53 

суха маса листя 0,08 0,09 0,1 

% сухої речовини 17,6 18,8 18,6 

хлорофіл а 7 5,9 8,1 

хлорофіл b 12,8 10,1 13,6 

площа 23 25 30 

 

З таблиці 1 видно, що показники сирої та сухої маси листя і рослини в 

цілому, а також хлорофіли а і b, площа та % сухої речовини при додатковому 

імпульсному опроміненні є вищими в порівнянні з тими, що не 

супроводжувались імпульсами.  
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Отже, імпульсне опромінення стимулює до більш швидкого росту рослин, 

без втрати їх морфометричних показників. 

 

РОЛЬ ИМПУЛЬСНОГО СВЕТОДИОДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ В 

ПРОЦЕССАХ РОСТА И РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЙ ЗАКРЫТОЙ ПОЧВЫ 

Костик Л.М., Котик М.І. 

 

THE ROLE OF PULSED LED LIGHTING IN THE PROCESSES OF GROWTH 

OF PLANTS OF CLOSED SOIL 
Kostyk L., Кotyk M. 
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СЕКЦІЯ 3 

 

МЕТРОЛОГІЯ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ В 

СВІТЛОТЕХНІЦІ.  

ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ СИСТЕМИ ТА 

ТЕХНОЛОГІЇ 
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УДК 621.32; 621.98 

 
1Кожушко Г.М., д. т. н., завідувач кафедрою товарознавства непродовольчих 

товарів ВНЗ «Полтавського університет економіки і торгівлі», проф.,  
1Шпак С.В., начальник науково-дослідного центру випробувань електричних 

ламп та технологічного обладнання ДП «Полтавастандартметрологія»,  
1ТК 137 «Лампи і відповідне обладнання» 

СТАНДАРТИЗАЦІЯ СВІТЛОТЕХНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ 

Міжнародні стандарти є організаційно-технічною основою вдосконалення 

виробництва в окремих країнах, основою міжнародного економічного і 

науково-технічного співробітництва, запорукою виконання вимог сумісності та 

взаємозамінності продукції, її безпечності та екологічності. 

Проблеми стандартизації світлотехнічної продукції розглядались в [1, 2], 

підкреслювалось, що впровадження стандартів на основі міжнародних та 

європейських є формою використання передового науково-технічного досвіду 

для забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної продукції шляхом 

підвищення її технічного рівня і якості. 

Розроблення стандартів на світлодіодну продукцію веде до поширення 

впровадження світлодіодів у різні сфери освітлення та суттєвого збільшення 

обсягів цієї продукції на ринку. 

Організації-члени ТК 137 «Лампи і відповідне обладнання» постійно 

приймають участь в розробці національних стандартів на світлотехнічну 

продукцію. В 2016 році було розроблено методом «перекладу» 14 національних 

стандартів, в т. ч. на методи випробувань: 
– ДСТУ EN 60968:201_ (EN 60968:2015, IDT) «Лампи з умонтованим 

пускорегулювальним пристроєм для загального освітлення. Вимоги щодо безпеки» 

– ДСТУ EN 61195:201_ (EN 61195:1999; EN 61195:1999/А1:2013; EN 

61195:1999/А2:2015, IDT) «Лампи люмінесцентні двоцокольні. Вимоги щодо безпеки» 

– ДСТУ EN 62776:201_ (EN 62776:2015, IDT) «Лампи світлодіодні двоцокольні для 

прямої заміни лінійних люмінесцентних ламп. Вимоги щодо безпеки». 

– ДСТУ ЕN 61547:201_ (ЕN 61547:2011, IDT) «Електромагнітна сумісність. Обладнання 

для загального освітлення. Вимоги до завадостійкості». 

– ДСТУ EN 62031:201_ (EN 62031:2008; EN 62031:2008/А1:2013; EN 

62031:2008/А2:2015, IDT) «Світлодіодні модулі для загального освітлення. Вимоги щодо 

безпеки». 

– ДСТУ EN 62035:201_ (EN 62035:2014, IDT) «Лампи розрядні (крім ламп 

люмінесцентних). Вимоги щодо безпеки» 

– ДСТУ EN 62560:201_ (EN 62560:2012, EN 62560:2012/А1:2015; EN 

62560:2012/АС:2015 IDT) «Лампи світлодіодні з умонтовуваним пускорегулювальним 

пристроєм для загального освітлення на напругу понад 50 В. Вимоги щодо безпеки» 

– ДСТУ ЕN 62442-1:201_ (ЕN 62442-1:2011; ЕN 62442-1:2011/АС:2012, IDT) 

«Енергоефективність пускорегулюючих пристроїв для ламп. Частина 1. Пускорегулюючі 

пристрої для люмінесцентних ламп. Методика вимірювання для визначення загальної 

споживаної потужності ланцюгів пускорегулюючих пристроїв і енергоефективність 

пускорегулюючих присроїв» 

– ДСТУ ЕN 62442-2:201_ (ЕN 62442-2:2014, IDT) «Енергоефективність 

пускорегулюючих пристроїв для ламп. Частина 2. Пускорегулюючі пристрої для розрядних 



102 

високоінтенсивних ламп (крім люмінесцентних ламп). Методика вимірювання для 

знаходження значень коефіцієнту корисної дії» 

– ДСТУ ЕN 62442-3:201_ (ЕN 62442-3:2014, IDT) «Енергоефективність 

пускорегулюючих пристроїв для ламп. Частина 3. Пускорегулюючі пристрої для галогенних 

ламп та світлодіодних модулів. Методика вимірювання для знаходження значень коефіцієнту 

корисної дії» 

– ДСТУ ЕN 13032-1:201_ (ЕN 13032-1:2004+А1:2012, IDT) «Світло та освітлення. 

Вимірювання та представлення фотометричних даних ламп та світильників. Частина 1. 

Вимірювання та формат даних» 

– ДСТУ ЕN 13032-2:201_ (ЕN 13032-2:2004, ЕN 13032-2:2004/АС:2007, IDT) «Світло та 

освітлення. Вимірювання та представлення фотометричних даних ламп та світильників. 

Частина 2. Представлення даних щодо внутрішніх та зовнішніх робочих місць» 

– ДСТУ ЕN 12464-1:201_ (ЕN 12464-1:2011, IDT) «Світло та освітлення. Освітлення 

робочих місць. Частина 1. Внутрішні робочі місця» 

– ДСТУ ЕN 12464-2:201_ (ЕN 12464-2:2014, IDT) «Світло та освітлення. Освітлення 

робочих місць. Частина 2. Зовнішні робочі місця» 

Всі вищенаведені стандарти набувають чинності в 2017 році. 

В цьому році до Програми робіт з національної стандартизації на 2017 рік за ТК 137 

закріплено розробку 30 національних стандартів на основі європейських та  

12 національних стандартів на методи випробувань на основі публікацій Міжнародної комісії 

з освітлення (МКО):  

– ДСТУ ISO 23539 (ІSO 23539:2005, IDT) Фотометрія. Система фізичної фотометрії за 

МКО. 

– ДСТУ CIE 18.2 (CIE 18.2:1983, IDT) Основи фізичної фотометрії. 

– ДСТУ CIE 043 (CIE 043-1979, IDT) Фотометрія прожекторів. 

– ДСТУ CIE 13.3 (CIE 13.3:1995, IDT) Метод вимірювання та визначення 

кольоропередавання джерел світла. 

– ДСТУ CIE 15 (CIE 15:2004, IDT) Колориметрія. 

– ДСТУ CIE 63 (CIE 63:1984, IDT) Спектрорадіометричні вимірювання джерел світла. 

– ДСТУ CIE 84 (CIE 84:1989, IDT) Вимірювання світлового потоку. 

– ДСТУ CIE 070 (CIE 070-1987, IDT) Вимірювання розподілу сили світла в абсолютних 

одиницях. 

– ДСТУ CIE 097 (CIE 097:2005, IDT) Настанова щодо технічного обслуговування 

систем внутрішнього електричного освітлення. 

– ДСТУ CIE 154 (CIE 154:2003, IDT) Технічне обслуговування систем зовнішнього 

освітлення. 

– ДСТУ CIE 127 (CIE 127:2007, IDT) Вимірювання світлодіодів (LEDs). 

– ДСТУ CIE 149 (CIE 149:2002, IDT) Використання вольфрамових ламп розжарювання, 

в якості вторинних еталонів. 

– ДСТУ EN 60061-1 (EN 60061-1:1993; A54:2016, IDT) Цоколі та патрони лампові разом 

з калібрами для перевіряння їх взаємозамінності та безпечності. Частина 1. Лампові цоколі. 

– ДСТУ EN 60061-2 (EN 60061-2:1993; A51:2016, IDT) Цоколі та патрони лампові, а 

також калібри для перевірення їх взаємозамінності та безпечності. Частина 2. Лампові 

патрони. 

– ДСТУ EN 60357 (EN 60357:2003; A1: 2008; A2:2008; A3:2011; A11:2016,IDT) Лампи 

вольфрамово-галогенні (крім ламп транспортних засобів). Вимоги до робочих характеристик.  

– ДСТУ EN 60598-2-8 (EN 60598-2-8:2013, IDT) Світильники. Частина 2-8. Додаткові 

вимоги. Світильники ручні. 

– ДСТУ EN 60598-2-11 (EN 60598-2-11:2013, IDT) Світильники. Частина 2-11. 

Додаткові вимоги. Світильники для акваріумів. 

– ДСТУ EN 62868 (EN 62868:2015, IDT) Екрани з органічними світлодіодами (OLED) 

для загального освітлення. Вимоги щодо безпеки.  
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– ДСТУ EN 60432-1 (EN 60432-1:2000; А1:2005; A2:2012, IDT) Лампи розжарювання. 

Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Лампи вольфрамові загального освітлення побутової та 

аналогічної призначеності. 

– ДСТУ EN 60432-2 (EN 60432-2:2000; A1:2005; A2:2012, IDT) Лампи розжарювання. 

Вимоги щодо безпеки. Частина 2. Лампи вольфрамово-галогенні загального освітлення 

побутової та аналогічної призначеності. 

– ДСТУ EN 60432-3 (EN 60432-3:2013, IDT) Лампи розжарювання. Вимоги щодо 

безпеки. Частина 3. Лампи вольфрамово-галогенні (крім ламп для транспортних засобів). 

– ДСТУ EN 60598-1 (EN 60598-1:2015; AC:2015; AC:2016, IDT) Світильники. Частина 1. 

Загальні вимоги та випробування. 

– ДСТУ EN 60598-2-12 (EN 60598-2-12:2013, IDT) Світильники. Частина 2-12. 

Додаткові вимоги. Світильник нічний на штепсельній вилці 

– ДСТУ EN 60598-2-13 (EN 60598-2-13:2006; A1:2012; А2:2016; AC:2006, IDT) 

Світильники. Частина 2-13. Окремі вимоги. Світильники, заглиблені у землю. 

– ДСТУ EN 60598-2-19 (EN 60598-2-19:1989; А2:1998; АС:2005, IDT) Світильники. 

Частина 2. Окремі вимоги. Розділ 19. Світильники з вентиляцією. Вимоги безпеки. 

– ДСТУ EN 60598-2-20 (EN 60598-2-20:2015; АС:2017, IDT) Світильники. Частина 2-20. 

Додаткові вимоги. Гірлянди освітлювальні.  

– ДСТУ EN 60598-2-5 (EN 60598-2-5:2015, IDT) Світильники. Частина 2. Окремі 

вимоги. Розділ 5. Прожектори заливного світла. 

– ДСТУ EN 60598-2-7 (EN 60598-2-7:1989; A2:1996; A13:1997; A2:1996/AC:1999, IDT) 

Світильники. Частина 2-7. Додаткові вимоги. Світильники переносні садові. 

– ДСТУ EN 60598-2-9 (EN 60598-2-9:1989; A1:1994, IDT) Світильники. Частина 2. 

Додаткові вимоги. Розділ 9. Фото- і кіносвітильники (непрофесійні). 

– ДСТУ EN 60598-2-21 (EN 60598-2-21:2015, IDT) Світильники. Частина 2-21. 

Додаткові вимоги. Світлові шнури. 

– ДСТУ EN 60598-2-22 (EN 60598-2-22:2014; АС:2015; АС:2016, IDT) Світильники. 

Частина 2-22. Додаткові вимоги. Світильники для аварійного освітлення. 

– ДСТУ EN 60598-2-24 (EN 60598-2-24:2013, IDT) Світильники. Частина 2-24. 

Додаткові вимоги. Світильники з обмеженою температурою поверхонь. 

– ДСТУ EN 62094-1 (EN 62094-1:2003; A11:2003, IDT) Індикаторні світлові пристрої 

для стаціонарного електроустатковання побутового та подібного призначення. Частина 1. 

Загальні вимоги. 

– ДСТУ EN 61347-1 (EN 61347-1:2015, IDT) Пристрої керування лампами. Частина 1. 

Загальні вимоги та вимоги щодо безпеки. 

– ДСТУ EN 61347-2-9 (EN 61347-2-9:2013, IDT) Пристрої керування лампами. Частина 

2-9. Додаткові вимоги до пускорегулювальних пристроїв для розрядних ламп (крім 

люмінесцентних ламп). 

– ДСТУ EN 61347-2-11 (EN 61347-2-11:2001; AC:2010; AC:2002, IDT) Пристрої 

керування лампами. Частина 2-11. Окремі вимоги до різних електронних кіл, які 

застосовуються у світильниках. 

– ДСТУ EN 61347-2-12 (EN 61347-2-12:2005; A1:2010; AC:2010, IDT) Пристрої 

керування лампами. Частина 2-12. Окремі вимоги до електронних пускорегулювальних 

пристроїв з живленням від змінного та постійного струму для розрядних ламп (за винятком 

люмінесцентних ламп). 

– ДСТУ EN 61347-2-13 (EN 61347-2-13:2014, IDT) Пристрої для ламп. Частина 2-13. 

Особливі вимоги до електронних пристроїв живлення світлодіодних модулів від джерел 

постійної або змінної напруги. 

– ДСТУ EN 62471 (EN 62471:2008, IDT) Безпечність ламп і лампових систем 

фотобіологічна. 

– ДСТУ EN 60360 (EN 60360:1998, IDT) Стандартний метод вимірювання температури 

лампових цоколів. 
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– ДСТУ EN 61995-1 (EN 61995-1:2008, IDT) Пристрої для підключення світильників 

побутової та аналогічної призначеності. Частина 1. Загальні технічні вимоги. 

– ДСТУ EN 61995-2 (EN 61995-2:2009, IDT) Пристрої для з’єднання світильників (ПЗС) 

для побутових та подібних цілей. Частина 2. Таблиці норм для ПЗС. 

Розроблення національних стандартів на основі міжнародних та 

європейських сьогодні є питанням досить актуальним. Міжнародні стандарти 

відображають передовий науково-технічний досвід промислово розвинутих 

країн, сприяють впорядкуванню процесів розроблення, виготовлення та 

випробування світлодіодної продукції. 
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STANDARDIZATION OF LIGHTING ENGINEERING PRODUCTION IN 

UKRAINE  

Shpak S., Kozhushko G. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПУТИ РАЗВИТИЯ МЕТРОЛОГИИ LED 

ИСТОЧНИКОВ ИЗЛУЧЕНИЯ  

 

Переход на экономичные LED источники освещения вызывает определенные 

проблемы их метрологического обеспечения. Эти проблемы связаны с двумя 

составляющими: воспроизведения светового потока для LED источников и 

передачи единицы рабочим средствам измерения. Первая составляющая связана 

с тем фактом, что воспроизведение светового потока эталонных ламп в 

большинстве эталонов в мире  производится с помощью сферических 

фотометров [1 - 4]. Как правило они представляют собой сферы диаметром 1,5 

метра и более. Внутри они покрыты BaSO4 либо спектролоном, имеющим 

близкую к единице диффузную отражательную способность в видимой области 

спектра и близкую к одинаковой индикатрису рассеяния.  

Для калибровки сферических фотометров используют измеренный 

предварительно направленный световой поток от источника типа А эталонным 

фотоиетром с хорошо известной и близкой кривой видности спектральной 

чувствительностью. Такая схема позволяет устанавливать измеряемые 

эталонные лампы внутрь сферы и измерять излучаемый ею полный световой 

поток при условии предварительной калибровки сферического фотометра по 

известному направленному световому потоку. Для рабочих сферических 

фотометров используют эталонные лампы с известным световым потоком 

(источник типа А). Затем откалиброванные фотометры измеряют лампы 

накаливания со спектральной характеристикой близкой к источнику типа А. 

Коэффициент актиничности сферического фотометра к световому потоку 

определяется выражением: 

          

Где Ф(λ) – относительная спектральная характеристика направленного 

светового потока, Sсф.отн(λ) – относительная спектральная чувствительность 

сферического фотометра, V(λ) – кривая видности.   

При калибровке ламп накаливания существенной неопределенности 

измерений не будет даже при значительном отличии Sсф.отн(λ) от V(λ). Так как 

для ламп накаливания Ф(λ) будут примерно одинаковы и соответственно 

коэффициенты актиничности сферического фотометра для направленного 

светового потока и светового потока калибруемой лампы будет одинакова.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Однако при калибровке LED ламп могут быть существенные проблемы в 

связи с существенным отличием их спектра от спектра ламп накаливания.  В 

виду того, что в сферическом фотометре происходят многократные 

переотражения, даже незначительное изменение со временем коэффициента 

отражения внутреннего покрытия приводит к тому, что значительно меняется 
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Sсф.отн(λ), которое в большей степени начинает сказываться на его отличии от 

V(λ) и соответственно увеличивается отличие актиничностей для 

направленного светового потока и калибруемой лампы. 

Это подтверждают межлабораторные сличения (IC 2013), проведенные 

Международным энергетическим агентством (МЭА) с участием более ста 

лабораторий, которые измеряли светодиодные источники и обнаружили 

отличия в измеренных световых потоках в пределах ± 5 %.  

В ННЦ «Институт метрологии» был разработан метод калибровки LED 

ламп, который был представлен на конферениции NEWRAD 2017. Этот метод 

позволяет устранить неопределенность измерений, связанную с отличием 

актиничностей. В отличии от сферического сферического фотометра 

спектральная чувствительность трап-детектора [5] с фильтром видности 

хорошо известна и близка к V(λ), и может быть исследована на спектро-

радиометрическом эталоне. Поэтому его можно использовать для измерения 

направленного светового потока от LED источника с точностью, не хуже чем от 

лампы накаливания. Предлагается, в качестве источника направленного 

светового потока использовать LED лампу, которая является аналогичной (по 

относительному спектру излучения) с измеряемой, либо использовать одну и 

туже лампу в обоих случаях. Это позволяет добиться одинаковой актиничности 

сферического фотометра для направленного светового потока и измеряемой 

LED лампы и обеспечит необходимую точность измерения светового потока 

LED лампы. 

Еще одной проблемой метрологического обеспечения LED источников 

является существующее воспроизведение и передача единицы светового потока 

с помощью ламп накаливания, что приводит к значительной неопределенности, 

связанной с отличием актиничностей. В связи с этим во многих странах ведутся 

работы по созданию эталонных источников. На NEWRAD 2017 были 

представлены результаты этих разработок. Наибольший интерес представляет 

совместная разработка Германии, Финляндии, Франции в рамках европейского 

проекта EMRP “Metrology for Efficient and Safe Innovative Lighting” (MESaIL) 

[6] эталонной лампы на базе охлаждаемых разноцветных светодиодных 

источников. Представляют интерес и разработки эталонной светодиодной 

лампы японских специалистов из NMIJ, которым в результате использования 

систем охлаждения удалось добиться кратковременной стабильности 

эталонных LED источников. Однако остается не решенной проблема 

долговременной стабильности и существенного отличия спектра эталонных 

LED ламп от спектральных характеристик массово производимых LED 

источников излучения. В связи с этим в ННЦ «Институт метрологии»  для 

воспроизведения, передачи и хранения светового потока для LED источников 

ведутся работы по созданию эталонной лампы на базе высокостабильной 

лампы накаливания. Спектр излучения этой лампы будет близок к спектру 

типично производимых White LED. Полагаем, что такие конструкции 

эталонных ламп будут полезны в будущем при стандартизации спектров LED 

источников излучения.  
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МІЖЛАБОРАТОРНІ ПОРІВНЯЛЬНІ ВИПРОБУВАННЯ СЕРЕД 

СВІТЛОТЕХНІЧНИХ ЛАБОРАТОРІЙ УКРАЇНИ 

 

За ініціативи Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова 

НАН України при підтримці Програми розвитку ООН «Трансформація ринку в 

напрямку енергоефективного освітлення» у період з грудня 2016 року по 

березень 2017 року вперше в Україні був проведений комплекс заходів, з 

залученням спеціалістів та можливостей закордонних лабораторій світового 

рівня, спрямованих на оцінку компетентності та достовірності отриманих 

результатів, підвищення якості роботи та кваліфікації персоналу п’яти 

вітчизняних випробувальних лабораторій, які працюють в сфері оцінки 

відповідності та сертифікації світлотехнічної продукції. 

По-перше, серед п’яти українських світлотехнічних лабораторій в грудні 

2016 року було проведено міжлабораторні порівняльні випробування (МПВ), 

координатором (референт-лабораторією) яких виступив пекінський 

Національний випробувальний центр освітлення (National Lighting Test Centre, 

NLTC). Метою МПВ було вивчення можливостей проведення випробувань 

світлотехнічної продукції вітчизняними лабораторіями, а також визначення 

шляхів їх удосконалення. МПВ були організовані відповідно до ISO/IEC 17043 

«Оцінка відповідності. Основні вимоги до перевірки компетентності», 

випробування проводились згідно CIE S 025 «Методи випробувань для 

світлодіодних ламп, світильників та модулів», а остаточна оцінка результатів 

МПВ проводилась з використанням ISO 13528 «Статистичні методи. 

Застосування при експериментальній перевірці компетентності за допомогою 

міжлабораторних порівняльних випробувань». Для проведення МПВ референт-

лабораторія підготувала п’ять аналогічних наборів з 6 типів ламп змінного 

струму: лампа розжарювання, світлодіодна лампа (СДЛ) лінійна, ненаправлена 

СДЛ з низьким значенням коефіцієнту потужності, ненаправлена СДЛ з 

високим значення корельованої колірної температури, всенаправлена СДЛ, 

СДЛ спрямованого світла. NLTC для всіх зразків проводила порівняння значень 

світлових та колірних параметрів, а для трьох перших зразків ще й 

електричних. Референт-лабораторія проводила подвійні випробування зразків 

до їх відправки і після повернення. Лабораторії-учасниці тричі проводили 

необхідний цикл випробувань для кожного зразка й надавали NLTC повну 

інформацію про використане обладнання, умови проведення і результати 

випробувань, та бюджети невизначеності по кожному параметру.  

Другий етап робіт по перевірці компетентності та підвищенню якості 

роботи українських світлотехнічних лабораторій полягав у проведенні 6 

березня 2017 року в м. Києві науково-практичного семінару на якому 
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представники NLTC представили результати МПВ, які в цілому були оцінені 

ними позитивно. Вони детально зупинилися на оцінці отриманих результатів 

для кожної лабораторії-учасниці, висловили свої зауваження та надали детальні 

рекомендації щодо шляхів покращення технічної підготовки до проведення 

випробувань та компетентності персоналу.  

Третій етап робіт по вдосконаленню роботи українських світлотехнічних 

лабораторій проходив 15–17 березня 2017 року в NLTC в м. Пекін. По два 

представники від кожної лабораторії-учасниці мали можливість ознайомитися з 

принципами роботи NLTC, їх матеріально-технічною базою та поспілкуватися з 

їх експертами. Крім того, вони пройшли навчальний курс «Ефективне 

проведення випробувань твердотільних джерел світла», який складався з 

чотирьох частин: 1) NLTC як центр глобального енергоефективного освітлення; 

2) Фотометрія, колориметрія, тестування; 3) Стандарт CIE S 025; 4) Розвиток 

світлових технологій та сучасні тренди.  

Науково-дослідна лабораторія «Центр випробувань і діагностики 

напівпровідникових джерел світла та освітлювальних систем на їх основі» 

(НДЛ ЦДНДС) Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН 

України була однією з лабораторій-учасниць. ЇЇ результати випробувань 

загалом показали щонайкращий збіг з результатами випробувань референт-

лабораторії. По п'яти зразках СДЛ жоден параметр не вийшов за межі 

допустимих відхилень. За результатами зразка Л1 були виявлені деякі недоліки 

при визначенні енергетичних електричних та випромінювальних 

характеристик, які усуваються шляхом застосування чотирьохзондового методу 

встановлення та контролю параметрів живлення ламп розжарювання. НДЛ 

ЦДНДС використовувала «Комплекс для вимірювання світлових і електричних 

параметрів світлодіодних модулів, ламп та світильників», побудований на 

основі інтегруючої сфери (2,0 м) та спектрометру CAS140CT-151M компанії 

«Instrument Systems» (Німеччина), та блоку живлення Agilent 6812B (США). 

Крім того, НДЛ ЦДНДС додатково були внесені та пройшли аналогічний 

комплекс випробувань три зразки спеціально підготовлених ламп: лампа 

розжарювання; ненаправлена СДЛ з низьким значенням коефіцієнту 

потужності; СДЛ спрямованого світла з високим значення корельованої 

колірної температури. Таким чином, отримані від NLTC результати МВП 

надали НДЛ ЦДНДС можливість створити свій набір тестових зразків ламп з 

визначеними параметрами. Їх наявність дозволяє проводити перевірки 

вимірювальних комплексів додатково до періодичного калібрування за 

допомогою каліброваних галогенних ламп постійного струму. Це, по-перше, 

дозволяє зменшити частоту внутрішнього калібрування за допомогою 

каліброваних ламп і, як результат, збільшити для них міжкалібрувальний 

інтервал. І, по-друге, дозволяє досить якісно проводити внутрішньолабораторні 

порівняльні випробування. Наприклад, порівнювати значення світлового 

потоку, одержані на вимірювальних комплексах з різними принципами 

визначення цього параметру: комбінації «інтегруюча сфера + спектрометр» та 

«гоніометр + фотометр з Vλ-фільтром». На сьогодні наявність додаткових 

перевірених тестових зразків саме світлодіодних ламп виглядає особливо 
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важливим фактором для забезпечення високого рівня вірогідності результатів 

випробувань світлодіодної світлотехнічної продукції. 

Наприкінці вважаємо за потрібне виказати щиру подяку від імені всіх 

українських світлотехнічних лабораторій-учасниць МПВ Програмі розвитку 

ООН «Трансформація ринку в напрямку енергоефективного освітлення» в 

Україні за надання підтримки та безпосередню участь в реалізації МПВ. 

 

МЕЖЛАБОРАТОРНЫЕ СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ СРЕДИ 

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ УКРАИНЫ 

Рыбалочка А.В., Калустова Д.А., Левчук В.В., Олейник А.С., Миняйло М.А. 

 

INTERLABORATORY COMPARISON TEST AMONG UKRAINIAN 

LIGHTING LABORATORIES 

Rybalochka A.V., Kalustova D.O., Levchuk V.V., Oliynyk O.S., Miniailo M.A. 
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Купко О.Д. д.т.н., пров.наук.співр., Терещенко В.В. м.н.с.  

ННЦ «Інститут метрології» 

 

МЕТРОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИМІРЮВАННЯ КОЕФІЦІЄНТА ПУЛЬСАЦІЇ 

СВІТЛА 

Вимірювання параметрів періодичного оптичного випромінювання є 

важливою вимогою умов праці, які пов’язані з питаннями охорони здоров’я. 

Для дослідження ступня впливу пульсацій світла на людину і для 

попередження такого впливу, необхідно вимірювати рівень періодичних 

пульсацій освітленості. Для таких вимірювань необхідні спеціалізовані прилади 

та цілісна система метрологічного забезпечення. Метою роботи є аналіз та 

дослідження методів розрахунку параметрів пульсації світла з подальшою 

розробкою відповідних рішень стосовно створення методу для відповідних 

вимірювань в рамках українського метрологічного забезпечення вимірювання 

періодичного оптичного випромінювання.  

В Україні вимоги до пульсацій освітленості представлені у [1] в формі 

рекомендацій. Згідно з цим документом для характеризування пульсацій світла 

слід використовувати коефіцієнт пульсації Кп [%].  
max min( )
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де Emax, Emin, Eсер - відповідно максимальне, мінімальне та середнє 

значення освітленості за період її коливання, лк;  

Точне визначення Eсер в державних будівельних нормах не наведене. 

Очевидно, що середнє можна обчислювати як (Emax + Emin) /2, або як 
0

1
( )

T
E t dt

T
 , 

де Е(t) – залежність освітленості від часу. Результати, в залежності від обраного 

середнього, можуть відрізнятися. У [2] теоретично розглядалося, до чого може 

привести така відмінність для різних форм залежності освітленості від часу. 

Для різних форм зміни освітленості величина середнього, що обчислена за 

інтегралом, сильно залежить від конкретної форми, можливі відмінності в 

десятки відсотків від середнього, яке обчислене як (Emax+Emin) /2. Були 

проаналізовані особливості функцій залежності освітленості від часу і 

показано, що найменші похибки досягаються при використанні зафіксованої в 

[1] визначення величини пульсацій, причому, середнє, використовуване у 

формулі (1), обчислюється як середнє між мінімальним і максимальним 

значенням освітленості.   

В результаті досліджень, проведених у [2], можно зробити висновок, що 

необхідно забезпечити відповідні вимірювання параметром, який дасть 

можливість зменшувати вплив зміни форми на результати. Для цього 

запропонований параметр форми (ПФ), величина, яка визначена як відношення 

середнього, визначуваного як середнє між мінімальною і максимальною 
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освітленістю до середнього, визначеного за допомогою інтеграла по періоду 

зміни.  

. max min

0

( )

2 ( )
T

T E E
ПФ

E t dt

 




     (2) 

Дослідження [3] характеристик змінного випромінювання проводилися у 

п’ятдесяти містах суспільного користування міста Харків. Вимірювання 

проводились в п’яти місцях, які значно відрізнялися по освітленості. По цих 

результатах були розраховані Кп і відношення середніх освітленостей 

визначених по (Emax + Emin) /2 і по 
0

1
( )

T
E t dt

T
 . Гістограма розподілу Кп з середнім 

за (Emax+Emin) /2 представлена на рис. 1а.  

Видно, що значна частина суспільних місць освітлюється з порушенням 

державних норм [1]. Результати, які представлені на рис. 1а відрізняються від 

описаних у [3] результатах лабораторних досліджень. На реальних об’єктах 

коефіцієнти пульсацій менші. Гістограма розподілу відношення середніх за 

формулою 2 приведена на рис. 1б.  

 
а    б    в 

а - гістограма розподілу коефіцієнтів пульсацій; 

б - гістограма розподілу параметра форми ПФ; 

в - зв’язок Кп та ПФ за результатами вимірювань. 

Рис. 1 – Гістограма розподілу коефіцієнтів пульсацій 

Параметр форми (ПФ) змінюється в межах 0…11 %. Середня величина 

ПФ за проведеними вимірюваннями 3,5 %. Враховуючи, що по результатам 

вимірювань зафіксований Кп від 1,5 % до 56 %, а в паспортах існуючих 

приладів не уточняються, яке саме визначення Кп використовується в приладі, 

то очевидне істотне джерело систематичних похибок при вимірюваннях 

пульсметрами. Якщо проаналізувати  результати проведених вимірювань, а 

саме: установити зв'язок між Кп та параметром форми, то можна виявити таку 

тенденцію, що зі збільшенням Кп збільшується і параметр форми. Графік 

зв’язку Кп та ПФ наведено на рис. 1в. Якщо такий зв'язок підтвердиться під час 

інших досліджень, то можна буде вважати, що  вплив ПФ на результати 

вимірювань не буде занадто великим,  наприклад для Кп приблизно 50 %, 

абсолютна похибка,  що обумовлена ПФ, не буде перевищувати 5 %. 

Зрозуміло, що проведені вимірювання не можуть претендувати на повну 

картину, яка відображає  ситуацію з пульсаціями освітленості, ні в країні, ні в 

місті, але ілюструє проблеми, до яких торкнулися в цій роботі. В [1] 

передбачено вимірювання Кп від 10 %  для зорової роботи найвищої точності та 

до 20 % для загального нагляду. Враховуючі, що за результатами досліджень 
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[3] похибка вимірювання становить більш ніж 10 %,  можна стверджувати, що 

необхідні зміни, які допоможуть забезпечити вимоги [1].  

Проаналізовані методи розрахунку Кп. Запропоновано параметр для 

обробки результатів вимірювання Кп. Експериментальні результати, що були 

проведені у місті, підтверджують доцільність такої формули. На основі 

проведених досліджень [2-3], була розроблена методика калібрування 

пульсметрів [4], яка спрямована на вирішення питання неоднозначності методів 

розрахунку Кп та встановлення єдності вимірювання коефіцієнту пульсації. 

 

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗМЕРЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА 

ПУЛЬСАЦИИ СВЕТА 

Купко А., Терещенко В. 

 

METROLOGICAL BASIC FOR MEASUREMENT THE LIGHT PERCENT 

FLICKER  

Kupko A., Tereshchenko V. 
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УСТАНОВКА ДЛЯ ОЦЕНКИ ФОТОБИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

СВЕТОДИОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ ОСВЕЩЕНИЯ ФобИИ-1 

В настоящее время светотехника переживает революцию, равной которой 

не было 150 лет. Повсеместное внедрение твердотельных источников 

освещения ставит перед испытательными лабораториями, метрологами и 

контролирующими органами множество задач, среди которых одной из 

основных является обеспечение безопасной для потребителя эксплуатации. 

Лампы общего освещения были разработаны и поставлены на поточное 

производство в то время, когда промышленные стандарты безопасности не 

были нормой. Кроме того, в случае ламп накаливания, физиологические 

защитные механизмы просто не позволяли проявится какому либо риску. 

Однако в середине 60-х годов ХХ века ситуация резко изменилась. Это было 

вызвано широким внедрением в повседневную практику люминесцентных ламп 

и лазеров. Исторически первыми стандартами по безопасности источников 

излучения были стандарты на лазерные источники, поскольку их опасность для 

наблюдателей не вызывала сомнений. Некоторое время эти же стандарты 

применялись для оценки безопасности источников освещения. Однако с самого 

начало среди специалистов в области фотометрии было понимание о 

некорректности данного подхода. Для оценки широкополосных оптических 

источников, необходимо, во-первых, определить спектральное распределение 

оптического излучения источника в точке или точках, ближайших к человеку. 

Во-вторых, размер источника или проекции должен характеризоваться в 

опасной спектральной зоне сетчатки. В-третьих, может потребоваться 

определение колебания облученности в зависимости от расстояния. Учитывая 

все вышеизложенное Международной комиссией по освещению CIE был 

разработан стандарт SIE S009, а после на его основе стандарт Международной 

электротехнической комиссии (МЭК) IEC 62471. 

В общем случае оценка группы риска для источника освещения по ГОСТ 

IEC 62471 сводится к измерению спектральной плотности энергетической 

освещенности и расчетам на ее основе предельных доз облучения. Исходя из 

этих требований была создана установка для измерения фотобиологической 

опасности светодиодных источников освещения. 

Установка для измерения фотобиологической опасности бытовых 

источников освещения представляет собой программно-аппаратный комплекс 

на основе спектрорадиометра конструкции БелГИМ и ООО «Церсис Аналитик» 

и лампового блока. Конструкция установки в целом аналогична эталонным 

установкам для воспроизведения и передачи единиц СПЭО/СПЭЯ за 

исключением того, что для экономии места применен не зеркальный 
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конденсор, а система на основе интегрирующего шара и световода. Свет, 

излучаемый испытуемым источником, собирается с помощью регистрирующей 

системы и передается на монохроматор с ПЗС-приемником. Далее с помощью 

ПО производится расчет СПЭО, ее пересчёт в предельные значения доз 

облучения и группы риска.  

Программное обеспечение, специально разработанное для установки, 

обеспечивает управление всеми системами монохроматора и его калибровку, 

перемещение фотоприемника, автоматическое проведение измерений и 

оформление протоколов испытаний. 

Измерения проводятся в соответствии с методикой, изложенной в ГОСТ 

IEC 62471. 

По результатам метрологической аттестации относительная погрешность 

измерения спектральной плотности энергетической освещенности (СПЭО) 

составляет 1 %. Относительная расширенная неопределенность от 5 % до 10 % 

в зависимости от спектрального диапазона. Достаточно высокий уровень 

неопределенности связан с неопределенностью передачи единицы СПЭО от 

Национального эталона единиц СПЭО и СПЭЯ Российской Федерации. После 

введения в эксплуатацию в 2018 году аналогичного эталона Республики 

Беларусь ожидается значительное снижение неопределенности результатов 

измерений.  

 

Заключение 

Создана установка для измерения фотобиологической опасности бытовых 

источников освещения. Измерения проводятся в соответствии с требованиями, 

изложенными в ГОСТ IEC 62471. Установка введена в опытную эксплуатацию 

и активно используется для проведения испытаний. 

 

FACILITY FOR THE EVALUATION OF PHOTOBIOLOGICAL SAFETY OF 

LED LIGHTING SOURCES - FOBII-1 

Skums D., Eroshenko B. 

 

УСТАНОВКА ДЛЯ ОЦІНКИ ФОТОБІОЛОГІЧНІ БЕЗПЕКИ 

СВІТЛОДІОДНИХ ДЖЕРЕЛ ОСВІТЛЕННЯ ФОБІЇ-1 

Скумс Д.В, Єрошенко Б.В. 
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BelGIM WORKS IN THE FIELD OF MEASURMENTS OF THE 

CHARACTERISTICS OF LED AND LED LUMINARIES 

 

The work done at BelGIM over the past 10 years to ensure the uniformity of 

measurements of the characteristics of LED and LED luminaries is considered. A 

short description of them is given and directions of perspective researches are shown. 

Intensive development of lighting technology, the complexity and improving 

the ergonomic requirements for the coverage of industrial and living buildings, the 

use of optical radiation in medicine, the development of new types of lighting in 

household appliances, in the television makes it necessary to solve more complex 

metrological tasks in the field of photometry. All the more widespread sources of 

illumination based on no thermal effect: LED and compact fluorescent lamps. The 

progress acheved over the past 10 years, in the field of energy-saving light sources, 

comparable, and in some ways superior to the revolution of the late 19th century, 

when there was a shift from the lights on the basis of fuel burning to electric light 

bulbs.  

During past ten years in BelGIM a large research work was done to ensure the 

uniformity of measurements of LEDs and lighting sources on their basis. It includes 

works on the creation of colorimetric facility of National Standard of luminous 

intensity, National standard of luminous flux, research of sources of uncertainty of 

results of measurement of illumination created by LED's, works on evaluation of 

photobiological safety of LED lighting sources and researches on creation of LED-

based standard lamps. This paper will summarize the results of all the studies listed 

and show the directions of the prospective studies. 

Colorimetric facility of National Standard of luminous intensity. The facility 

was created in 2009-2011 as part of the modernization work of National Standard of 

luminous intensity. The device consists of following elements: diffuse emission 

source (DES) based on LEDs, spectroradiometer Konika Minolta CS-1000, power 

supply E3649A Agilent Technologies, computer. During research of the device 

characteristics were determined: uncertainty - 0,003 chromaticity unit, standard 

deviation - 0,0004. Facility show very good longtime stability. 

National standard of luminous flux. The standard was created in 2012-2015. 

The main elements of photometric and the LEDs units are two integrating spheres: 

ISP 2000 with an inner diameter of 1900 mm (photometric unit), ISP 1000 with inner 

diameter of 1000 mm (LEDs unit) and a spectroradiometer CAS140CT - 156 

operating in the wavelength range from 300 to 1100 nm, manufactured by Instrument 

Systems (Germany). The main functions of the photometric unit - reproduction, 

storage and transmission of luminous flux unit to the subordinate standards and 
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working measuring instruments for measuring of large radiation sources and products 

based on them. The main functions of the LEDs unit - storage and transmission of 

luminous flux unit to the subordinate standards and working instruments measuring 

small-sized light sources and products based on them. It has the following 

metrological characteristics: 

 - Range of reproducing of the unit of luminous flux is from 10 to 1500 lm.  

- Random component of the uncertainty of luminous flux unit reproduction is 0,2 ∙ 

10-2.  

- Unexcluded measurement error is 0,5 ∙ 10-2.  

- Relative expanded uncertainty of the standard is 0.52%. 

Research of sources of uncertainty of results of measurement of 

illumination created by LED's. Work has been performed in 2009-2014. One of the 

main problems of assessing correctness of operation of the light source is to measure 

created by it illumination. From results  it was founded that the transition from 

incandescent lighting to LED illumination sources, measurement error increases, but 

not much higher than the values normalized for the type of device by manufacturer. 

This eliminates the need for a massive upgrade of the park luxmeters operating in the 

country. However, since the error of illumination measurement is slightly higher than 

the normalized value of the manufacturer, with registration in the Register of 

measuring devices approved for use in the field of legal metrology is necessary to 

consider separately indicate the uncertainty of measurement for incandescent and 

LED. According to received results in phase 2 of research was created automated 

facility for calibration of luxmeters/photometers UPF-2. The Facility consists of four 

units. There are the unit of the linear positioning and the luminous flux adjustment, 

the unit of electric measurements equipment and standard receivers, the unit of 

automatic registration of measurement results and the unit of light source based on a 

combination of a hemispherical light source (HLS) . According to test results HLS 

showed high stability and reproducibility. Drift of illuminance produced per 3 hours 

is not higher than ± 0,25%. The unevenness of the light spot at a distance of 0.5 m 

was 2.23%. Correlated color temperature to 2863 K. 

Researches on creation of LED-based standard lamps. Situation with the 

metrological support of the luminous flux measurement is significantly complicated 

in recent years. Firstly according to the requirements of international standards for 

calibration of photometric sphere’s you must use a source with the spectral 

distribution of the radiation power as close as possible to the spectral distribution of 

DUT. Secondly, after the entry into force of the Directive EC   2005/32 / EG the 

world's major producers finished the production of incandescent light bulbs. At the 

same time, it was closed and the production of standard photometric lamps. Similar 

production in the countries of the former USSR were closed in the 90's. Thirdly it 

was shown that use of LED-based standard source jointly with PQED-detector can 

significant reduce uncertainty of reproduction of units of luminous intensity and 

luminous flux. Based on the above considerations, this year BelGIM started work on 

the development of standard LED-based lamps. On phase one it was decided to create 

model of not cooled LED-based lamp. First results of research showed encouraging 
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results. But after 55 – 60 hours of burning all COB-lamps burnt out. The use also had 

to be abandoned due to insufficient stability. In our opinion, this was due to the use of 

adherent hemispherical diffuser. This design was chosen to achieve the most uniform 

light distribution, as close as possible to that of conventional luminous flux standard 

lamps. Which prevented sufficient heat transfer from LED chip. The use of LED-

filament lamp also had to be abandoned due to insufficient stability. Based on the 

results obtained in the design of lamps, a thermal control system based on Peltier 

elements was added. Currently, the lamps undergo the procedure of primary aging.  

In phase 2 which is scheduled for next year planned research of long-term 

stability of lamps and reproducing the reproduction of a unit of luminous intensity 

with use of PQED-detector  

. 

 



119 

УДК 621.311.25 

Сєріков Я. О., канд. техн. наук, Неєжмаков П. І., докт. техн наук 

Харківський національний університет міського господарства  

імені О. М. Бекетова,  

e-mail: s0509088828@gmail.com 

 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ  

 

В ХХ столітті, особливо з його другої половини, найшвидшими темпами 

зростають галузі так званої «авангардної трійки» – електроенергетики, 

машинобудування, хімічної промисловості. Серед галузей «авангардної трійки» 

особливе значення належить енергетиці. Наявні технічний і соціально-

економічний напрямки розвитку суспільства обумовили підвищення рівня 

виробництва і споживання енергії у різних її формах як об’єктивну 

необхідність. Так, лише протягом ХХ ст. використання енергії в світі 

збільшилося у 15 разів. 

Електроенергетика є найважливішою галуззю енергетики. Це 

пояснюється такими перевагами електроенергії перед енергією інших видів, як 

достатньо проста її передача на великі відстані, розподіл між споживачами, а 

також перетворення в інші види енергії (механічну, теплову, хімічну, світлову 

та ін.). Енергетика являє собою складний комплекс галузей і виробництв – так 

званий паливно-енергетичний комплекс (ПЕК). В цьому комплексі виділяють 

дві його основні групи:  

1 – паливна промисловість; 2 – електроенергетика.  

Паливна складова ПЕК фактично є основою енергетики, оскільки в її 

структуру входять і підприємства з видобутку первинних джерел енергії – 

корисних копалин. 

Основними складовими галузевої структури паливної 

електроенергетичної промисловості являються нафтова, газова й вугільна 

промисловість. Допоміжними (другорядними) є промисловості з видобутку 

сланцевого газу і торфу.  

Як на протязі минулого століття, так і на сьогодні, нафтова промисловість 

є найдинамічнішою і найрентабельнішою галуззю не тільки ПЕК, а й усього 

світового господарства. Це обумовлене тим, що наряду з постійним активним 

зростанням рівня споживання нафти як палива, завдяки науковим розробкам 

вона стала основною сировиною в хімічній промисловості для синтезування 

штучних матеріалів. В результаті цих факторів на сьогодні нафта, 

нафтопродукти і промислові вироби, як їх похідні, складають п’яту частину 

валового обсягу світової торгівлі.  

Нафта і нафтопродукти негативно впливають як на атмосферу, так і на 

літо- й гідросферу Землі, викликаючи отруєння, загибель різних організмів, 

деградацію ґрунтів тощо. 
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Серед традиційних первинних викопних джерел енергії сучасна газова 

промисловість надає для використання екологічно найчистіший енергоносій. 

Основними напрямками видобутку газової промисловості є одержання 

природного, супутнього нафтового і сланцевого природного газу. Більша 

частина природного газу транспортується і експортується газопроводами. 

Зростають обсяги міжнародних перевезень газу в скрапленому вигляді 

танкерами-газовозами. 

До проблем газової промисловості відносяться вичерпність природних 

ресурсів і негативний вплив на екологію. При чому, екологічні проблеми 

газової промисловості, як і нафтової, полягають у комплексному негативному 

впливі на систему «людина – середовище існування». 

Сланцева газова промисловість на даний час є допоміжною в структурі 

паливо-енергетичного комплексу. Геологічні запаси сланців перевищують 

вугільні, але ефективна технологія екстрагування із сланців рідких і 

газоподібних вуглеводнів характеризується високою вартістю і є значною 

проблемою для екології. Так, технологія гідророзриву пласта вимагає великих 

запасів води поблизу родовищ сланцевого газу. Видобуток сланцевого газу 

призводить також до значного забруднення грунтових вод толуолом, бензолом, 

діметілбензолом, етилбензол, миш'яком тощо і супроводжується значними 

втратами метану, що призводить до посилення парникового ефекту. 

Розвиток вугільної промисловості на протязі ХХ ст. характеризується 

значними коливаннями, змінами рівня видобутку вугілля. Але, з кінця ХХ ст., у 

зв’язку з нафтовими кризами, значним зростанням ціни на нафту відбувається 

збільшенням обсягів видобування вугілля як необхідної сировини, в основному, 

для електроенергетики, чорної металургії. 

До проблем вугільної промисловості, як нафтової і газової, відносяться 

забруднення атмосфери, гідросфери шкідливими викидами підприємств та 

значний рівень негативного впливу на літосферу на етапі видобутку цього типу 

первинного викопного джерела енергії. 

Таким чином, електроенергія є вторинним видом енергії в паливо-

енергетичному комплексі. Основна потужність цього виду енергії на сьогодні 

генерується класичними генеруючими підприємствами – тепловими, атомними, 

гідроелектростанціями, тобто підприємствами, які працюють на таких основних 

первинних викопних джерелах енергії як нафта і її похідні, природний газ, 

вугілля, сланцевий газ. 

Аналіз динаміки структури і розвитку паливо-енергетичного комплексу в 

світі показує, що до основних проблем традиційної електроенергетики 

відносяться:  

- вичерпність запасів первинних викопних джерелах енергії – нафти, 

природного газу, вугілля, сланцевого газу тощо;   

- зростання кризового положення в біосфері Землі: – глобальне 

потепління клімату; – забруднення атмосферного повітря, її літосфери й 

гідросфери.  

Вказані глобальні проблеми традиційної електроенергетики генерували 

необхідність розробки і впровадження заходів відносно економії запасів 
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викопних первинних джерел енергії і одночасно інтенсифікували розвиток 

відновлюваних і нетрадиційних джерел електричної енергії – сонячних, 

вітрових, гідроенергетичних, енергії приливів і відливів, енергії хвиль, 

внутрішньої теплової енергії Землі тощо. Завдяки цьому в ряді країн достатньо 

суттєво збільшився відсоток енергії в паливно-енергетичному комплексі, яку 

одержують від невикопних відновлюваних і нетрадиційних джерел. При чому, 

основну частку енергії одержують за рахунок сонячних, вітрових і 

гідроелектричних станцій. 

Слід зазначити, що впровадження кожного з типів відновлюваних чи 

нетрадиційних джерел електричної енергії також супроводжується негативними 

факторами, що впливають на систему «людина – середовище існування», але 

рівень їх негативної дії є значно нижчим у порівнянні з впливом, який 

формується в результаті функціонування комплексу галузей і виробництв, що 

входять до галузі електроенергетики. 
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ВИРОБНИЧЕ ОСВІТЛЕННЯ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ  

Організм людини складається з цілого ряду біологічних систем, одні з 

яких сформовані відособлено, наприклад – система кровообігу, травлення, або є 

типово функціональними – система терморегуляції, імунологічного захисту 

тощо. Усередині таких систем природою передбачена автономна регуляція 

процесів. Тому при аналізі їхньої роботи вони можуть бути розглянуті як 

самостійні саморегулюючі системи, що мають власний зворотний зв'язок через 

відповідні аналізатори. До аналізаторів організму людини відносяться зоровий, 

слуховий, смаковий, нюховий і тактильний. 

Усі системи організму функціонують у взаємозв'язку і тому організм 

людини, як і будь-яка складна біологічна система, являє собою єдине ціле.  

Інформація, її рівень, якість сигналів, що надходять від зовнішнього 

середовища в системах «людина – виробниче середовище», «людина – житлове 

середовище» визначають і регулюють роботу аналізаторів, які є первинними 

органами сприйняття навколишнього середовища, і відповідних 

функціональних систем організму. Так як біологічні системи організму людини 

є взаємопов’язаними, то в результаті характеристики інформаційних сигналів 

здійснюють опосередкований вплив на самопочуття, стан здоров’я, поводження 

людини в різних як виробничих, так і життєвих ситуаціях. Таким чином, 

керування поводженням людини, в тім числі й у виробничому середовищі, її 

життєдіяльністю виконується автоматично через активізацію роботи її 

функціональних систем, яке здійснюється за допомогою вихідної інформації, 

що первинно формується аналізаторами і спрямовується до центральної 

нервової системи. При цьому, на етапі формування вихідних сигналів 

відбувається автоматичне підключення раніше сформованих (в процесі 

еволюції людини як особистості) програм розпізнавання образів, які містяться в 

пам'яті людини.  

У зв’язку з викладеним вище очевидно, що забезпечення оптимальних 

умов функціонування аналізаторів людини (рівень, якість сигналів, їх 

динамічний діапазон, умови навколишнього середовища тощо) є невід’ємною 

складовою у вирішенні проблеми зниження виробничого травматизму, 

професійної захворюваності і безпеки життєдіяльності людини в цілому. 

Зоровий аналізатор людини є однією з головних складових системи 

сприйняття навколишнього середовища. Дослідження показують, що через цей 

аналізатор людина сприймає близько 90 % всієї інформації, що надходить до 

неї із навколишнього середовища.  

Відмінною характеристикою зорового аналізатора людини, в порівнянні з 

іншими, є значний час адаптації, тобто той відрізок часу, що протікає між 
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дискретною зміною рівня зовнішнього інформаційного сигналу і 

встановленням оптимальної чутливості (адаптації) аналізатора до цієї зміни. 

Тому, згідно зі статистичними даними, в середньому при різних видах 

виробничої діяльності кількість нещасних випадків, пов’язаних з незадовільним 

освітленням, становить 30 ... 50% від  їх загальної кількості. При зорових 

роботах, що не вимагають високої точності, близько 1,5% травм зі 

смертельними наслідками відбувається через погане освітлення. Травматизм 

очей при таких роботах, що безпосередньо пов'язаний з незадовільним 

освітленням, становить від 18% до 25%. При цьому, причиною такого 

травматизму може бути як безпосереднє погіршення видимості в робочій зоні, 

так і підвищене стомлення працівника внаслідок роботи в умовах 

незадовільного освітлення. Крім травматизму, неякісні характеристики 

освітлення робочої зони можуть викликати стомлення зорового аналізатора 

людини, при систематичній роботі в таких умовах - розвиток вад зору, а також 

зниження працездатності, призводити до професійних захворювань. 

Кожне виробниче приміщення має певне призначення і з позицій 

виробничого освітлення характеризується визначеним типом зорових задач, які 

й зумовлюють основні характеристики системи освітлення і освітлювальної 

установки. До основних характеристик відносяться рівень освітленості на 

робочому місці, з урахуванням характеристик фону і контрасту об'єкта 

розрізнення з фоном. Фактично при цьому виконується забезпечення кількісних 

параметрів системи освітлення без урахування якісних. Слід зазначити, що 

збільшення рівня освітленості підвищує яскравість об’єктів, що покращує їх 

видимість і позначається на покращенні умов і зростанні продуктивності праці, 

але існує деяка межа, при якій подальше збільшення освітленості робочої зони 

не дає позитивного ефекту.  

У разі необхідності вирішення завдання підвищення освітленості робочої 

зони необхідно покращувати якісні характеристики освітлення. Так, на 

першому етапі, за умови використання існуючої системи освітлення і 

освітлювальної установки, потрібно провести аналіз рівномірності розподілу 

яскравості як на робочому місці, так і в межах навколишнього простору. Світле 

фарбування стелі, стін і виробничого обладнання сприяє виконанню такого 

завдання. Слід також забезпечити оптимальну спрямованість світлового потоку, 

що дозволяє, в одних випадках, розглянути внутрішні поверхні деталей, а в 

інших - розрізнити рельєфність елементів робочої поверхні. За дослідженнями 

оптимальний кут падіння променів складає величину θ = 60 ° до нормалі 

поверхні. При цьому видимий контраст об'єкта з фоном являється 

максимальним. В тому разі, якщо економічний стан підприємства і економічна 

доцільність удосконалення системи освітлення дозволяють запровадити більш 

ефективну за якісними характеристиками освітлювальну установку, то 

необхідно на етапі її проектування вибрати тип джерела світла за спектральним 

складом для забезпечення правильної передачі кольору і позитивного 

психологічно-емоціонального впливу на організм працюючого.  

З огляду на високу біологічну і гігієнічну цінність і позитивний 

психологічний вплив природного світла, на практиці необхідно прагнути до 
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максимально можливого його використання при проектуванні систем 

виробничого освітлення. Це пов’язане з тим, що при  відсутності природного 

світла в приміщеннях з постійним перебуванням персоналу може 

спостерігатися так зване явище «світлового голодування» - стан організму 

людини, який виявляється в порушенні обміну речовин і зниження опірності 

організму. Він обумовлений дефіцитом ультрафіолетового випромінювання. 

Тому приміщення з постійним перебуванням людей повинні мати, як правило, і 

систему природного освітлення. 

 

ОСВЕЩЕНИЕ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Сериков Я. А., Хворост Н. В. 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ INDUSTRIAL LIGHTING AS A FACTOR FOR 

SECURITY OF INDUSTRIAL SAFETY  
Serikov Ya., Hvorost M. 
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ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СОНЯЧНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ В М. 

ТЕРНОПОЛІ З ВРАХУВАННЯМ КЛІМАТИЧНИХ УМОВ 

 

Характерною ознакою сучасних енергетичних систем є рух в напрямку 

розвитку екологічно чистої енергетики на основі нетрадиційних та 

відновлювальних джерел енергії. Одним з найбільш перспективних напрямів є 

сонячна енергетика. В Україні існують достатньо сприятливі умови для 

використання сонячної енергії. При дослідженні енергетичного потенціалу 

сонячного випромінювання потрібно враховувати не тільки координати 

місцевості, але і кліматичні умови. На даний час є дані метеослужб по обласних 

та районних центрах для всієї території України, які зводяться до визначення 

температури, хмарності, швидкості вітру, висоти хмар, атмосферного тиску, 

проте немає даних по потоку сонячного випромінювання [1]. Тому постає 

задача встановлення зв’язку між метеорологічними умовами місцевості і 

потоком сонячної енергії. Для цього була розроблена експериментальна 

установка для вимірювання густини потоку сонячного випромінювання блок-

схема, якої зображена на (рис.1). До складу установки входять: мікроконтролер 

Atmega 32, який здійснює обробку і запис отриманих даних з аналогово-

цифрового перетворювача (АЦП); накопичувач даних MicroSD; піранометр.  

Для знаходження зв’язку між 

потоком сонячної енергії та кліматичними 

умовами місцевості, було проведено 

співставлення результатів вимірювань 

густини потоку сонячної енергії з даними 

хмарності, які бралися із сайту 

метеослужби. Відхилення результатів 

співставлення усереднених значень 

виміряного потоку сонячної енергії і взятого ступеня хмарності з врахуванням 

трьохгодинного інтервалу та інтервалу одна доба не перевищувало 5%, що 

дозволило для подальших розрахунків використовувати середньодобові 

значення цих параметрів. Середню хмарність та середню густину потоку 

сонячного випромінювання розраховували по середньому арифметичному їх 

значенню. Отримані залежності енергії сонячного випромінювання від ступеня 

хмарності для кожного місяця 2016 року мають лінійний характер і описуються 

рівняннями, які приведені у таблиці 1. 

В таблиці 1 приведені значення сумарної енергії сонячного 

випромінювання Е протягом місяця, середньодобові значення для кожного 

місяця Есер, а також отримані аналітичні залежності середньодобового потоку 

 

Рис.1. Блок-схема вимірювальної 

установки 
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сонячної енергії від середньої хмарності. Для розрахунків і обробки даних було 

використане програмне забезпечення Microsoft Excel.  

Алгоритм розрахунків наступний: створення масиву даних хмарності і 

даних вимірювань потоку сонячної енергії; усереднення даних; побудова 

графіків залежностей енергії сонячного випромінювання E(N) від хмарності; 

аналітичний вираз залежності E(N); розрахунок середньодобової та сумарної 

енергії сонячного випромінювання протягом місяця та року.  

 

Таблиця №1. Місячна та середньодобова енергія сонячного випромінювання і 

аналітичні залежності середньодобової густини потоку сонячної енергії від 

середньої хмарності 

Місяць 
Е, 

kW∙h/m2 
Есер, kW∙h/m2  

Січень 45 1,45 Е=-0,386∙N+4,0385 

Лютий 65 2,25 
E=-

0,3871∙N+4,7581 

Березень 82,4 2,66 E=-0,5095∙N+5,814 

Квітень 105,2 3,51 E =-0,5334∙N+6,455 

Травень 134,7 4,3 
E =-

0,5467∙N+6,2689 

Червень 136,7 4,56 
E =-

0,5575∙N+7,0102 

Липень 144 4,6 
E =-

0,5575∙N+7,0102 

Серпень 141,3 4,6 E =-0,677∙N+7,1902 

Вересень 100,7 3,4 
E =-

0,6072∙N+5,9676 

Жовтень 48,7 1,6 E =-0,4736∙N+4,567 

Листопад 38,3 1,3 E =-0,4∙N+4,195 

Грудень 35,4 1,2 E =-0,32∙N+3,263  

 

На основі отриманих аналітичних залежностей та даних метеослужб було 

розраховано середньомісячну густину енергії сонячного випромінювання за 

2012 – 2015 роки. Графік зміни густини потоку сонячної енергії протягом 2012 

– 2016 років приведений на рис.2. Як видно із графіка найбільш сприятливі 

місяці для використання сонячної енергії є від березня до вересня кожного 

року. На основі отриманих даних було побудовано графік зміни 

середньорічного значення густини потоку сонячної енергії, який представлений 

на рис.3 
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Отримано аналітичні залежності на основі співставлення виміряних значень 

густини потоку сонячного випромінювання та ступення хмарності взятих із 

даних метеослужб. Розраховано енергетичний потенціал сонячного 

випромінювання протягом 2012 – 2015 років тернопільського регіону, а також 

середньомісячну та середньорічну густину енергії сонячного випромінювання. 

 

 

ENERGY POTENTIAL OF SOLAR RADIATION IN TERNOPOL WITH 

TREATMENT OF CLIMATIC CONDITIONS  
Filyuk Y., Andriychuk V.  

 

 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В М. 

ТЕРНОПОЛЕ С УЧЕТОМ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  
Филюк Я.А., Андрийчук В.А. 

  

Рис.2. Графік зміни густини енергії 

сонячного випромінювання для 

кожного місяця за 2012–2016 рік 

Рис.3. Графік зміни 

середньорічного значення густини 

енергії сонячного випромінювання 

західного регіону 
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ПІДВИЩЕННЯ ВІДДАЧІ СОНЯШНИК ПАНЕЛЕЙ ЗА РАХУНОК 

СТАБІЛІЗАЦІЇ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМУ  

Сучасні умови розвитку суспільства потребують більше енергії. І вимоги 

до енергії висуваються за наступними параметрами: енергія має бути не тільки 

потрібної якості, у відповідному обсязі, алей мати екологічне походження. 

Тому набув значного поширення цілий напрям – зелена енергетика, чи 

енергетика на джерелах відновлювальної енергії. До якої входять різні 

технології отримання енергії. Але нас цікавить електрична енергія отримана за 

рахунок перетворення сонячного випромінення на фотоелектричних 

перетворювачах які мають побутову назву «Сонячні панелі». В Європі частка 

виробленої електричної енергії за рахунок технологій відновлювальних джерел 

енергії безперервно зростає [2].  

Використання Соняшник панелей в реальних умовах стикається з 

певними проблемами. Так на кафедрі системи електропостачання та 

електроспоживання міст при ХНУМГ імені О.М. Бекетова у 2016 році була 

створена наукова лабораторія  - сонячна електрична станція. Потужність 

встановлених модулів фотоелектричного перетворення становить, на 

теперішній час, 20 кВт. Станція під’єднана до електромережі університету. 

Тому всі параметри роботи станції відповідають реальним умовам експлуатації 

таких станції. Під час роботи станції виявлена невідповідність генерованої 

електричної енергії і встановленої потужності в най освітлену частину доби. 

Так в 12 годин 24.07.2017 було отримано 13 кВт генерації в той час як 

встановлена потужність дорівнює 20 кВт. Такий показник отримано без 

затемнення фотоелектричних панелей хмарами. Виявлена причина зменшення 

генерації пов’язана із нагріванням фотоелектричних перетворювачів понад 60 
оС. Панелі, встановлені на станції мають значне розповсюдження. Виробник 

панелей фірма Seraphim (Китай), марка моделей SRP-6PB (255-275 Вт - 

потужність кожного модуля). Такі проблеми генерації мають місце і на інших 

соняшник станціях які використовують модулі виготовлені за аналогічною 

технологією.  

Для вирішення цього питання було створено монітор сонячного 

випромінювання. За допомогою якого було знято криві сонячного 

випромінювання і максимально можливі температурні режими для 

фотоелектричних перетворювачів. Побудовано моделі для режимів роботи 

реальних фотоелектричних модулів. Розроблено прилади для виправлення 

температурних режимів фотоелектричних модулів.  
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СОЛНЕЧНАЯ СТАНЦИЯ КАК УТИЛИЗАТОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 

ПОЛЕЙ И РАДИО ИЗЛУЧЕНИЙ 

 Стремление развитых стран использовать возобновляемые источники 

энергии для производства электрической энергии привело к широкому 

распространению электрических станций, построенных на принципе 

преобразования солнечного излучения в электрическую энергию. Такие 

станции имеют разное механическое исполнение: стационарно статические, с 

механизмом слежения за Солнцем, с системой концентрации Солнечного 

излучения. Солнечные станции имеют отличные по технологии производства 

фотоэлектрические модули. Но у всех этих станций одна общая особенность – 

максимально большая площадь приемной поверхности для улавливания 

Солнечного излучения. Большая площадь поверхности имеет и недоставки, в 

основном связанные с уязвимостью панелей от внешнего, в основном 

природного воздействия и технический недостаток связанный с 

необходимостью в очищении поверхности панелей. Чем больше площадь 

панелей, тем дороже обходится их чистка.  

 Авторами было предложено рассмотреть большую площадь поверхности 

солнечной станции с экологической точки зрения. Предположение было в 

следящем. Городскую среду пронизывают множества различных излучений от 

всевозможных радио и электромагнитных источников. Это конечно и сотовая 

связь, и телевидение и радио вещание и точки доступа WIFI и магистральные 

городские электросети и др. Такие радио излучения заполняют город. 

Естественно возникает вопрос, а чем они улавливаются, где выделяется 

мощность, переносимая этими излучениями? Если есть отражающие 

конструкции, а это скорее всего здания и сооружения, то такие 

электромагнитные излучения отражаются от этих отражающих конструкций и 

потом отражаются еще пока не попадут на те объекты, которые будут больше 

поглощать, чем отражать. К таким приемникам могут относиться и 

биологические объекты, например, люди. Это неизбежный недостаток 

техногенной среды. Но в то же время значительные по площади солнечные 

панели могут выступать в роли приемника-улизатора электромагнитной волны 

и радио излучений. Принимая электромагнитную волну на свою поверхность 

Солнечная станция получает наведенную ЭДС от электромагнитного 

источника. И эту энергию можно сражу же отдавать в сеть. Тем самым 

достигается экологический эффект Солнечной станции – она улавливает 

электромагнитное излучение в широком диапазоне частот и переводит его в 

полезную электрическую энергию. 
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 На кафедре систем электроснабжения и электропотребления городов 

была построена солнечная электрическая станция как научно-производственная 

лаборатория. На этой лабораторной установке было проверено предположение, 

об экологичном аспекте Солнечной стации. 

  

СОНЯЧНА СТАНЦІЯ ЯК УТИЛІЗАТОР ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ І 

РАДІО ВИПРОМІНЮВАНЬ 

Карпалюк І.Т., Перепечена С.С. 

. 

SOLAR STATION AS AN UTILIZER OF ELECTROMAGNETIC FIELDS AND 

RADIO EMISSIONS 

Karpaliuk I., Perepechenaya S. 
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МОДЕЛЮВАННЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ СОНЯЧНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ В 

SMART GRID СИСТЕМІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ 

 Зміна концепції розвитку сучасної енергетики обумовлена зростаючим 

інтересом до відновлюваних джерел енергії. Найбільш задіяними 

відновлюваними генеруючими установками в електроенергетичному секторі 

України є розподілені сонячні електростанції, встановлена потужність яких 

коливається в діапазоні від декількох кіловат до ста мегават. Доля сонячних 

електростанцій в загальному виробництві електроенергії України складає біля 

1%, хоча відповідно до зобов’язань перед Європейською енергетичною 

спільнотою до 2020 року повинна сягати 7%. Не дивлячись на практичні 

складнощі щодо реалізації зазначених амбітних планів необхідність розвитку 

сонячної електроенергетики в Україні не визиває сумнівів навіть у скептиків. 

Окрім того, щороку простежується тенденція зростання приватних господарств, 

на технічних та будівельних конструкціях яких встановлюються сонячні 

фотопанелі. Відповідно до діючого законодавства малі сонячні електростанції 

встановленою потужністю до 30 кВт можуть підключатися до промислової 

мережі з можливістю реалізації надлишку виробленої електроенергії 

постачаючим енергокомпаніям за спеціальним «зеленим тарифом». 

Структурні зміни електроенергетичного ринку, де споживач здобуває 

додаткові функціональні можливості і часткову енергонезалежність посприяли 

виникненню нової концепції розвитку енергетики, яка в англомовній літературі 

отримала назву «Smart Grid», тобто «розумна» або «інтелектуальна» мережа. 

Під терміном Smart Grid розуміють повністю інтегровану саморегулюючу і 

самовідновлювальну електроенергетичну систему, що має мережеву топологію 

та містить генеруючі джерела (у тому числі відновлювальні), магістральні і 

розподільні мережі, накопичувачі енергії та споживачів, що керуються єдиною 

інформаційною системою в режимі реального часу. 

Найсуттєвішою ознакою Smart Grid є наявність двоспрямованого 

енергетичного потоку в елементах системи електропостачання. 

Функціонування Smart Grid системи електропостачання обумовлене режимами 

роботи промислової мережі, відновлюваних джерел енергії і змінним графіком 

навантаження. В інтелектуальній системі електропостачання з малими 

сонячними електростанціями сукупність таких режимів викликає певні 

складнощі щодо реалізації інформаційної керуючої системи, яка б 

забезпечувала не тільки високу надійність електропостачання але й 

підвищувала б його енергоефективність. 
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В роботі з використанням імітаційного моделювання в програмному 

середовищі Matlab/Simulink/SymPowerSystems розглядається побудова Smart 

Grid системи електропостачання з розподіленими сонячними електростанціями. 

Отримана модель дозволяє досліджувати роботу інтелектуальної мережі у будь-

яких квазісталих і перехідних режимах, включаючи аварійні. Відмінною 

ознакою запропонованої моделі є локалізація місць установлення силових 

активних фільтрокомпенсуючих пристроїв, використання яких дозволяє 

забезпечити необхідну якість електричної енергії і досягти найменших втрат 

енергії в елементах системи електропостачання. Окрім того, модель враховує 

добові графіки природної освітленості і навантаження. 

За результатами моделювання зроблено співставлення показників 

енергетичної ефективності традиційної системи електропостачання і Smart 

Grid. 
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Використання поновлюваних джерел енергії актуальне для всіх країн 

світу: для розвинених країн, що імпортують паливно-енергетичні ресурси, - це, 

в першу чергу, забезпечення енергетичної безпеки; для розвинених країн, що 

мають свої запаси палива, — поліпшення екологічної ситуації; для країн, що 

розвиваються, до яких можна віднести Україну, - спосіб поліпшити соціально-

побутові умови мешкання населення. Якщо енергію, що поставляється на нашу 

планету Сонцем за рік, перевести в те ж умовне паливо, то ця цифра складе 

близько 100 трильйонів тонн. Це в десять тисяч разів більше, ніж потрібно 

людству Вважається, що на 3емле запасені 6 трильйонів тонн різних 

вуглеводнів. Якщо це так, то енергію, що міститься в них, Сонце віддає планеті 

всього за три тижні. 

Переносником сонячної енергії є випромінювання. Воно складається з 

видимих світлових променів і невидимого ультрафіолетового і інфрачервоного 

випромінювання. Ще одним плюсом сонячної енергії є її загальнодоступність: 

всі куточки землі отримують сонячну енергію. Кількість цієї енергії, що 

отримується щодня, залежить від географічного положення і кліматичних умов, 

але її практичне використання можливе всюди. Серед видів використання 

сонячної енергії для побутових цілей найбільш важливі наступні: гаряче 

водопостачання та отримання електроенергії. Високопродуктивні вакуумні 

сонячні колектори спеціально розроблені для роботи в умовах холодного 

клімату і негативних температур. Ці колектори в комплекті з баками – 

накопичувачами і інтелектуальною автоматикою здатні виробляти значну 

кількість теплової енергії. 

Для ефективної роботи сонячних водонагрівальних систем необхідна 

достатня кількість сонячної енергії. Сонячні вакуумні колектори здатні уловити 

до 98% сонячної теплової енергії: високоселективне покриття уловлює 

випромінювання від інфрачервоного до ультрафіолетового. Спектр 

уловлюваного вакуумними трубками випромінювання значно ширше 

світлового спектру, який бачить чоловік, що дозволяє трубкам уловлювати 

тепло без попадання прямого сонячного світла, наприклад в похмуру погоду.   

В роботі розглянуто декілька видів конструкцій сонячних вакуумних 

колекторів. Зроблено висновок, що в України для забезпечення цілорічної 

експлуатації колекторів у якості джерел підігріву води в опалювальних 
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системах рекомендується використовувати закриті схеми з незамерзаючими 

рідинами на основі гліколів.  

Окремо розглядається питання оптимального розташування сонячних 

вакуумних колекторів. Для їх вирішення необхідно визначитися з місцем і 

типом установки сонячних колекторів. Цей чинник може робити визначальний 

вплив на вибір конкретної моделі використовуваних колекторів і ефективність 

їх роботи. Важливим аспектом, який потрібно врахувати вже на початковому 

етапі підбору є правильна орієнтація сонячних колекторів. У величину теплової 

потужності вносять відповідні поправки залежно від величини кута нахилу 

панелі сонячного вакуумного колектора по горизонталі та орієнтації його до 

сторін світу. Ці поправки представлені як в табличній формі для певної 

географічної широти і регіону. По енергії сонячного випромінювання, поверхні, 

що доводиться на одиницю, протягом року, вся територія України умовно 

ділиться на чотири кліматичні регіони. Представлена таблиця, у якій приведені 

дані для енергії сонячного випромінювання, що доводиться на одиницю 

поверхні за рік для чотирьох регіонів України.  

Для визначення необхідної площі сонячних вакуумних колекторів для 

потреб гарячого водопостачання використовують два основні методи: 

емпіричний та розрахунковий. В роботі приведений приклад розрахунку 

сонячного колектора для родини з чотирьох осіб цими двома методами. 

Доведено, що для отримання правильного результату розрахунку, слід 

використовувати обидва методи. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ЕНЕРГООЩАДНИХ СВІТЛОДІОДНИХ 

ОСВІТЛЮВАЛЬНИХ УСТАНОВОК В ЖКГ 

 

Обсяг електроенергії (ЕЕ), що використовується для освітлення 

різноманітних об’єктів ЖКГ, з кожним роком невпинно зростає і по оцінкам у 

2016 році склав біля 20% від всієї спожитої. Завдяки цьому в загальних 

витратах ЕЕ, важливим напрямком щодо енергозбереження є пошук шляхів її 

економії. Ця проблема є глобальною,  внаслідок чого Європарламентом 

прийнято директиву 2002/91 ЕС, яка встановлює вимоги до мінімально 

допустимих меж енергоефективності освітлювальних установок (ОУ). Одним з 

дієвих засобів енергозбереження в сфері освітлення об’єктів ЖКГ є 

використання енергоефективних компонентів ОУ: джерел світла (ДС), 

пристроїв управління освітленням, світлових приладів(СП). Аналіз 

функціональних параметрів сучасних ДС: малопотужних розрядних ламп з 

керамічними пальниками, безртутних розрядних ламп високого тиску та 

компактних люмінесцентних ламп (КЛЛ) з датчиками присутності та 

природнього освітлення,  свідчить про можливість значною мірою вирішити 

проблему енергозбереження в освітлювальних установках у випадку їх 

широкого впровадження.  Найбільш перспективні в цьому плані принципово 

нові типи ДС – надяскраві світлодіоди (СД), спроможні революціонізувати 

світлотехнічну галузь завдяки своїм унікальним світлотехнічним та 

енергоекономічним характеристикам. Зокрема, компанією ЕОС досягнута 

світлова віддача білих СД, яка складає близько 240-250 лм/Вт, а теоретичний 

максимум згідно прогнозу сягає близько 400 лм/Вт при строку служби більш, 

ніж 50 тис. годин. Завдяки низькому електроспоживанню, високій світловій 

віддачі, екологічності, великому строкові служби, малим габаритам СД є по 

суті джерелом випромінювання світла, що може використовуватись у більшості 

типів ОУ: світлосигнальних, внутрішнього та зовнішнього освітлення. Розробка 

потужних білих СД сприяла  активному впроваджуванню їх у світлотехнічних 

пристроях різноманітного призначення не зважаючи  на те, що досягнута 

реальна світлова віддача серійних СД складає в середньому 80 лм/Вт, а вартість 

генеруємої світлової енергії значно більша, ніж у КЛЛ. Розробка 

багатокольорових СД з широким спектром випромінення значно розширює  

можливості  їх використання в найрізноманітних ОУ: місцевого, інтер’єрного, 

декоративного, світлосигнального, архітектурного, ландшафтного освітлення. 

Створені ОУ з СД для реалізації адаптивного кольородинамічного освітлення 

приміщень для підвищення комфортності середовища проживання.  
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     Важливою вимогою до освітлення СД, є якість білого світла, яка 

характеризується ступенем однорідності в межах всього світлового пучка, а 

також малий розкид по координатам кольоровості. Для отримання рівномірної 

освітленості робочої поверхні необхідно застосовувати СП з ламбертовською 

КСС. Важливою характеристикою СД є широкий діапазон робочих температур  

(–45 +85)˚С без суттєвої зміни кольорових параметрів спектра випромінення. 

Зокрема, світловий потік білих СД в даному діапазоні температур змінюється 

менш, ніж на 16%. Але при роботі в теплонапруженому режимові великих 

струмів збудження відбуваються деградаційні процеси робочої зони 

(гетеропереходу), що призводить до погіршення світлових параметрів  СД і 

різкого скорочення строку служби. Отже, надійність та довговічність роботи 

СД безпосередньо пов’язані з вирішенням проблеми ефективного відводу тепла 

від активної зони та створенню номінального теплового режиму для даного 

типу СД. Як фотометрія, так і колориметрія стикаються з проблемою 

отримання об’єктивних даних щодо параметрів СД. Це пов’язане з тим, що 

існуючій метод визначення кольоропередачі не дозволяє коректно визначати 

візуальні відчуття як від освітленості, так і кольоропередачі. Отже, існує 

нагальна потреба вдосконалення методики визначення параметрів СД МКО, 

або введення суб’єктивних критеріїв оцінки їх світлових характеристик.  
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ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ СВІТЛОДІОДНОЇ СИСТЕМИ 

ОСВІТЛЕННЯ 

Широке застосування в системах освітлення напівпровідникових 

світлодіодів ставить задачу створення високоефективних джерел їх живлення 

які  відповідають сучасним вимогам електромагнітної сумісності з живильною 

мережею. Структурно джерело живлення  світлодіодної системи освітлення 

являє собою перетворювач змінної напруги живильної мережі в постійну з 

ланкою підвищеної частоти. Така структура дозволяє одержати малі 

масогабаритні показники і достатньо високий коефіцієнт корисної дії. 

Функціональна схема такого джерела живлення наведена на  

рисунку 1. 

Uм
В1 Ф1 І Т В2 Д

 
Рисунок 1– Функціональна схема джерела живлення 

 

    Вхідна напруга Uм  вхідним випрямлячем В1 перетворюється в постійну і 

згладжується  фільтром Ф1. Інвертором І постійна напруга перетворюється в 

змінну з частотою 20-50 кГц. Вихідна напруга інвертора через трансформатор Т 

і фільтр В2 подається на світлодіод Д. Наряду з високими  енергетичними 

показниками така структура має суттєвий недолік. Полягає він в тому, що для 

зменшення   масогабаритних  показників  джерела живлення на виході 

випрямляча В1 застосовують ємкісний фільтр з достатньо великою ємності 

конденсатора. Застосування ємкісного фільтра є причиною суттєвого 

спотворення форми вхідного струму. На рисунку 2, а наведена модель вхідного 

кола джерела живлення  яка побудована  в середовищі Matlab, а на рисунку 2, б 

осцилограми напруги живильної мережі і вхідного струму. 

                                                                                           
                                а)                                                                                        б) 

Рисунок 2 – Імітаційна модель вхідного каскаду джерела живлення та 

осцилограми напруги живильної мережі та споживаємого струму 
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       Як свідчать осцилограма споживаємого струму, в живильну мережу 

генеруються вищі гармоніки, що викликають зменшення коефіцієнта 

потужності. В роботі показано, що ефективним способом підвищення 

енергоефективності  світлодіодної системи освітлення є застосування активних 

і пасивних методів корекції коефіцієнта потужності. 
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ ІДЕНТИФІКАЦІЇ НЕЛІНІЙНИХ ДЖЕРЕЛ 

СПОТВОРЕНЯ НАПРУГИ В СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ 

Велика кількість та розповсюдженість напівпровідникових 

перетворювачів в системах електропостачання викликає значне спотворення 

синусоїдальної форми кривої напруги в електричних мережах. Це явище 

нормується двома показниками якості електричної енергії: коефіцієнтом 

спотворення синусоїдальності кривої напруги UK  та коефіцієнтом n-ої 

гармонійної складової напруги )(nUK . Як показує практика експлуатації 

електричних мереж ці показники в багатьох випадках перевищують допустимі 

значення, що іншими словами означає неякісну електричну енергію. 

Одним з питань проблеми якості електричної енергії є задача 

ідентифікації нелінійних джерел спотворення та розподілення між ними 

фактичних внесків за спотворення синусоїдальної форми кривої напруги в 

точці загального приєднання. 

Сьогодні існує два основних підходи розв’язання цієї задачі. Перший з 

них базується на визначенні показників якості електричної енергії при 

включеному та виключеному споживачеві. Не дивлячись на простоту цього 

підходу його практична реалізація в рамках методики виміру показників якості 

електричної енергії неможлива. Другий підхід, заснований на математичній 

моделі, в основу якої покладена схема заміщення Нортона, передбачає 

проводити ідентифікацію нелінійних джерел спотворення напруги за від'ємним 

значенням активної потужності або від'ємним значенням збільшення активного 

опору. Недоліком цього підходу є невизначеність у способі та реалізації 

визначення параметрів схеми заміщення Нортона. Як наслідок існуючі 

вирішення питання ідентифікації нелінійних джерел спотворення та 

розподілення їх фактичних внесків за спотворення синусоїдальної форми 

кривої напруги мають суттєві обмеження, які зводяться до випадку одного 

домінуючого джерела спотворення у точці загального приєднання. 
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АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАГНІТНИХ ЗБІРОК 

ХАЛБАХА У ЦИЛІНДРИЧНІЙ ЛІНІЙНІЙ МАШИНІ 

 

Пропонується використовувати квазіХалбах масив у якості магнітної 

системи циліндричної лінійної машини (ЦЛМ). Переваги такої системи 

походять з особливостей самої конструкції Халбах масива (рис. 1). Як можна 

побачити з рисунку, особлива конфігурація зборки Халбаха дозволяє 

концентрувати магнітний потік з однієї сторони магнітної зборки. Тим самим 

крім того, що посилюється магнітний потік у робочій зоні ЦЛМ, ще й значно 

зменшується потік розсіювання магнітної системи.  

Розподіл магнітного поля вздовж секції магнітної зборки Халбаха можна 

побачити на рис. 2. 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Магнітна структура масиву Халбаха 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Силові лінії магнітного поля вздовж поверхні масиву 

Халбаха 

Порівняно з традиційними аксіальними та радіальними магнітними 

системами, ЦЛМ, яка оснащена магнітною системою Халбаха, має більшу 

щільність сили та на 35–40% менший об’єм магнітних матеріалів, необхідний 

для забезпечення такій же  потужності. Порівняння традиційної магнітної 

збірки з Халбах-масивом наведено на рис. 3.  
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Рисунок 3 – Моделювання традиційної магнітної збірки та збірки Халбаха 

у пакеті FEMM: а) традиційна збірка; б) збірка Халбаха 

 

Можна рекомендувати використовувати NdFeB магніти, розташовані 

згідно схеми квазіХалбах масиву. 
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