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РЕФЕРАТ 

 

 Сучасні офіси сміливо використовують в створенні свого інтер’єру 

новітні дизайнерські рішення, але створення такого офісу не можливо без 

сучасного світлодіодного освітлення. 

В роботі розглянуто світлодіоди та їх характеристики, а також будову 

сучаних світлодіодних ламп, та як правильно організувувати та планувати 

робоче місця в офісі з урахуванням норм з освітлення. 

На прикладі ділового центру було розробка та дослідження світлодіодне 

освітлення. Для цього, спроектоване освітлення, було змодульовано в 

комп’ютерній программі DIAlux для кабінета проектантів, а також виконано 

електротехнічний розрахунок. 

Пояснювальна записка – 71 с, 25 рисунків, 8 таблиці, 39 використаних 

джерел, графічний матеріал складається з 7 листів. 
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ABSTRACT 

 

Modern offices boldly use the latest design solutions in their interior design, 

but creating such an office is not possible without modern LED lighting. 

The paper discusses LEDs and their characteristics, as well as the design of 

LED light bulbs, and how to properly organize and plan workplaces in the office, 

taking into account lighting standards. 

An example of a business center was the development and research of LED 

lighting. To do this, the designed lighting was modulated in the DIAlux computer 

program for the designer's office, and an electrical calculation was performed. 

Explanatory note - 71 p, 25 figures, 8 tables, 39 sources used, graphic material 

consists of 7 pages. 
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ВСТУП 

 

У теперішній час спостерігається тенденція до впровадження сучасних 

технологічних процесі, які насам перед повинні виконувати енергозбереження 

та поліпшення умов, чи то побиту, чи то виробничого середовища. 

Надання офісному персоналу зручних робочих місць вимагає 

рівномірного освітлення. Цього можна досягти шляхом комбінування загальних 

та місцевих джерел освітленості, розрахованої спрямованості світлових потоків, 

що враховують взаємне розташування приладів освітлення та робочих місць. 

Крім необхідного рівня освітлення на робочих місцях та надійності 

електроприладів, потрібно також гарантувати виконання вимог та норм 

безпеки. Світильники також є і архітектурними складовими та створюють 

інтер'єр приміщення. Вони формують внутрішній простір в офісі.  

Правильно підібране освітлення створює приємну робочу середу, 

дозволяє співробітникам виконувати свою роботу ефективно, без стресів та 

втоми, та в комфортних умовах. Для проектування офісного освітлення немає 

якихось універсальних методів, тут лише можна враховувати при проектуванні 

системи освітлення або реконструкції офісу основні рекомендації. Робоче 

освітлення офісів має бути ефективним та споживати мінімальну кількість 

електроенергії для підтримки потрібного рівня освітленості. Навантаження на 

електричну мережу знаходиться в прямій залежності від величини освітленості, 

потрібної для різних робочих завдань та ці величини знаходяться в 

міжнародних та національних нормах. Також це навантаження залежить від 

типу обладнання та обслуговування.  
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1 АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД 

 

Енергозбереження та сучасне освітлення ідуть пліч опліч у нинішньому 

житті. Правильно спроектоване освітлення робочих місць запорука успіху як 

працівників так і компанії в цілому.  

За статистичним данними людина 90 % свого життя проводить в 

приміщенні. А половину доби, не враховуючи часу на сон, витрачає на роботу, 

тобто знаходитьс в офесі [1, 2], тому приділяється значна увага, щодо 

забезпечення відповідних зорових умов праві в офесі.  

Останнім часом спостерігається тенденціящодо недоосвітленостя 

робочих місць в офісі, цевикликає порушення зору працівників. 

Сучасін системи освітлення все більше спираються на використання 

більш ефективних джерел світла  нового покоління – світлодіод. 

 

1.1 Світлодіод та його характеристики 

 

Світлодіод або світловипромінювальних діод (СД, СІД; англ. Light-

emitting diode, LED)– напівпровідниковий прилад (рис. 1.1) з електронно-

дірковим переходом (рис. 1.2), що створює оптичне випромінювання при 

пропущенні через нього електричного струму в прямому напрямку[3-5]. 

 

Рисунок 1.1 – Будова світлодіода 
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Рисунок 1.2 – Електронно-дірковим перехід 

 

Світло, що випромінює світлодіод лежить у вузькому діапазоні спектра. 

Іншими словами, його кристал спочатку випромінює конкретний колір (якщо 

мова йде про СД видимого діапазону) - на відміну від лампи, що випромінює 

більш широкий спектр, де потрібний колір можна отримати лише застосувши 

зовнішнього світлофільтру. Діапазон випромінювання світлодіода багато в 

чому залежить від хімічного складу використаних напівпровідників. 

1.1.1 Кольори і матеріали напівпровідника. Звичайні світлодіоди 

виготовляються з різних неорганічних напівпровідникових матеріалів, в 

таблиці 1.1 наведені доступні кольору з діапазоном довжин хвиль, падіння 

напруги на діоді, і матеріал[5]:  

 

Таблиця 1.1 – Доступні кольору з діапазоном довжин хвиль 

 
Колір 

Довжина хвилі 

(нм) 
Напруга 

(В) 
Матеріал напівпровідника 

 
Інфрачервоний λ> 760 ΔU<1.9 

Арсенід галію (GaAs)  
Алюмінію галію арсенід (AlGaAs)  

 
Червоний 610 <λ<760 

1.63 <Δ 

U<2.03 

Алюмінію-галію арсенід (AlGaAs)  
Галлія арсенід-фосфід (GaAsP)  
Алюмінію-галію-індію фосфід (AlGaInP)  
Галлія (III) фосфід (GaP)  

http://znaimo.com.ua/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8E
http://znaimo.com.ua/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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Продовження талиці 1.1 

 
Помаранчевий 590 <λ<610 

2.03 <Δ 

U<2.10 

Галлія фосфід-арсенід (GaAsP)  
Алюмінію-галію-індію фосфід (AlGaInP)  
Галлія (III) фосфід (GaP)  

 
Жовтий 570 <λ<590 

2.10 <Δ 

U<2.18 

Галлія арсенід-фосфід (GaAsP)  
Алюмінію-галію-індію фосфід (AlGaInP)  
Галлія (III) фосфід (GaP)  

 
Зелений  500 <λ<570 

1.9 [3]<Δ 

U<4.0 

Індія-галію нітрид (InGaN) / Галлія (III) 

нітрид (GaN)  
Галлія (III) фосфід (GaP)  
Алюмінію-галію-індію фосфід (AlGaInP)  
Алюмінію-галію фосфід (AlGaP)  

 
Блакитний 450 <λ<500 

2.48 <Δ 

U<3.7 

Селенід цинку (ZnSe)  
Індія-галію нітрид (InGaN)  
Карбід кремнію (SiC) в якості субстрату  
Кремній (Si) в якості субстрату - (в 

розробці)  

 
Фіолетовий 400 <λ<450 

2.76 <Δ 

U<4.0 
Індія-галію нітрид (InGaN)  

 
Пурпуровий 

Суміш кількох 

спектрів 
2.48 <Δ 

U<3.7 

Подвійний: синій / червоний діод,  
синій з червоним люмінофором,  
або білий з пурпурним пластиком  

 
Ультрафіолетовий λ<400 

3.1 <Δ 

U<4.4 

Алмаз (235 nm) [4] 
Нітрид бору (215 nm) [5][6] 
Нітрид алюмінію (AlN) (210 nm) [7] 
Нітрид алюмінію-галію (AlGaN)  
Нітрид алюмінію-галію-індію (AlGaInN) - 
(down to 210 nm) [8] 

 
Білий Широкий спектр Δ U ≈ 3.5 Синій / ультрафіолетовий діод. 

 

1.1.2Спектральні характеристики світлодіодів. Залежність параметрів 

випромінювання від довжини хвилі оптичного випромінювання (або від енергії 

випромінюваних фотонів) називається спектральної характеристикою СД [3-6]. 

Довжина хвилі випромінювання визначається різницею двох енергетичних 

рівнів, між якими відбувається перехід електронів при люмінесценції. Довжина 

хвилі λmax випромінювання світлодіода визначається за формулою: 

 

EE

hc 23,1
      (1.1) 

http://znaimo.com.ua/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9
http://znaimo.com.ua/%D0%96%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%B9
http://znaimo.com.ua/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://znaimo.com.ua/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%B4#link15
http://znaimo.com.ua/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://znaimo.com.ua/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%96%D0%B4_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%96%D1%8E
http://znaimo.com.ua/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%96%D0%B9
http://znaimo.com.ua/%D0%A4%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9
http://znaimo.com.ua/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82
http://znaimo.com.ua/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%B7
http://znaimo.com.ua/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%B4#link16
http://znaimo.com.ua/%D0%9D%D1%96%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B4_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83
http://znaimo.com.ua/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%B4#link17
http://znaimo.com.ua/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%B4#link17
http://znaimo.com.ua/%D0%9D%D1%96%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%8E
http://znaimo.com.ua/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%B4#link19
http://znaimo.com.ua/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%B4#link20
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де h - постійна Планка, с - швидкість світла, E - ширина забороненої зони; 

коефіцієнт 1,23 вірний, якщо λ вимірюється в мкм, а Е - в Ев. 

У зв'язку з різною шириною забороненої зони у різних матеріалів 

довжина хвилі випромінювання різна в різних типах СІД. Приклади 

спектральних характеристик СІД на основі GaP і SiC з різними домішками 

наведені на рисунок 1.3. Так як перехід електронів при рекомбінації носіїв 

заряду зазвичай відбувається не між двома енергетичними рівнями, а між двома 

групами енергетичних рівнів, то спектр випромінювання виявляється розмитим. 

Спектральний діапазон СІД характеризують шириною спектра випромінювання 

Δλ0,5, з міряють на висоті 0,5 максимуму характеристики. 

 

 

Рисунок 1.3 – Спектральні характеристики СД. 

 

Випромінювання більшості СД близько до квазімонохроматіческому (Δλ / 

λmax<< 1) і має відносно високу спрямованість розподілу потужності в просторі. 

Незалежно від того, наскільки ефективний СД, вихідне випромінювання 

навіть з великою потужністю не буде зареєстровано, якщо довжина хвилі 

випромінювання ні, відповідає спектру випромінювання, на який реагує 

фотоприймач. У величезній більшості випадків застосування СД повинен бути 

спектрально узгоджений або з людським оком, або з кремнієвим 

фотоприймачем. Діапазон спектральної чутливості фотоприймача становить 

приблизно 300-1100 нм. Людське око має істотно більш вузький діапазон 

чутливості з практично корисною областю 400-700 нм. Для ефективної роботи 



13 
 

пари випромінювач - приймач необхідно ретельне узгодження спектральних 

характеристик цих приладів [3-6]. 

У СІД, що мають більш короткі довжини хвиль випромінювання 

(наприклад, з λmax = 565 нм - зелений колір. І λmax = 585 нм - жовтий колір), 

значення η зазвичай істотно нижче, ніж у СІД червоного кольору. Однак 

відносна чутливість очі при такій довжині хвилі значно більше. 

В результаті вдається отримати набір випромінювачів від червоного до 

зеленого кольору світіння, які мають одне і те ж значення твори V (λ) η (з 

точністю до порядку величини) [3-6]. 

Спектральні характеристики різних СІД, а також спектральні 

характеристики чутливості людського ока і фотодіода в відносних одиницях 

наведені на рисунку 1.5. Слід підкреслити особливості спектрального 

узгодження СІД з фотодиодом. З одного боку, таке узгодження в порівнянні з 

узгодженням з людським оком полегшується, так як спектральний діапазон 

фотодіода значно ширше. З іншого боку, спектральний узгодження не завжди є 

вирішальним фактором ефективної роботи пари СІД - фотоприймач. 

 

Рисунок 1.5 – Нормовані спектральні характеристики очі V (X), СІД і 

кремнієвого фотодіода (пунктир) 

 

1.1.3 Характеристики світлодіодів Якість світлодіодів краще всього 

характеризується їх здатністю до перетворення електричної енергії в світлову в 

межах робочих густин струму [6]. На рисунку 1.6криві представляють собою 

залежність світлового потоку випромінюваного з одиниці площі переходу, від 

вхідної потужності, приведеної до одиниці площі. Така залежність є найбільш 
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розумним способом описування якості світлодіодів, як з прямими, так і 

непрямими міжзонними переходами [6]. Для прямозонних напівпровідників 

(наприклад, для арсеніда галію) площа переходу приблизно еквівалентна площі 

поверхні, що випромінює світло. Якщо вважати випромінюючу поверхню 

ламбертівською, то вихідний світловий потік, випромінюваний одиницею 

площі переходу (рис. 1.6), пропорційний яскравості υ I.  

 

Рисунок 1.6 – Залежність світлового потоку випромінюваного з одиниці площі 

переходу від вхідної потужності, приведеної до одиниці площі 

 

Для непрямозонних напівпровідників (таких, як фосфід галію), а також в 

тих випадках, коли площа світлодіода більше площі p-n переходу, яскравість 

обернено пропорційна освітленій площі (це не означає, проте, зниження 

видності; навпаки оптимальна видність досягається за рахунок компромісного 

вибору площі випромінюючої поверхні і яскравості). За цією причиною для 

світлодіодів, розміри яких перевищують площу випромінюючого переходу, 

основним показником є не яскравість, а світловий потік.Проте світловий потік 

доцільно нормувати на площу випромінюючого світло переходу тому, що із 
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економічних міркувань кількість використовуваного напівпровідникового 

матеріалу повинна бути мінімальною. Кожна точка на кривих (рис 1.6), 

характеризує світлову віддачу за потужністю: 
 

P

I
Р  .      (1.2) 

 

де Р – електрична потужність, яка розсіюється в світлодіодів в робочому 

режимі при прямому зміщенні.  

 Другою широко застосованою величиною є світлова віддача за струмом і 

ε, в якій світловий потік відноситься не до одиниці вхідної потужності, а до 

одиниці прямого струму. Для проектувальників ці величини мають найбільшу 

цінність, якщо вони даються у вигляді робочих характеристик [3-6]. Будь-які 

застосування (СД) потребують знання їх параметрів. При цьому виникають 

певні труднощі, пов’язані з відмінністю величин, одиниць і способів 

вимірювання. У порівнянні з тепловими джерелами світла СД мають дуже малі 

розміри і потужність не більше 10 Вт. Для них потребується живлення тільки 

постійним струмом з дотриманням полярності і з напругою від 1 до 10 В. 

Випромінювання СД може модулюватися з великою частотою і в широкому 

діапазо- 264 ні лінійно змінюватися з величиною струму живлення без суттєвої 

зміни кольоровості. Низька напруга живлення, малі розміри, великий термін 

служби і „холодне” світло з широкою кольоровою гаммою забезпечили масове 

використання СД в якості індикаторних елементів, які керуються 

безпосередньо від сучасної електроніки, особливо в приладах з живленням від 

батарейок. В багатьох галузях застосування СД і ІЧ діодів (фотореле, пристрої 

оптичного зв’язку, телекерування, волокнисто – оптичний зв'язок) 

використовуються саме ці їх властивості [3-6]. Напівпровідникові матеріали СД 

мають дуже високі коефіцієнти заломлення (до 3,5), завдяки чому повне 

внутрішнє відбиття відбувається вже при малих кутах, що значно перешкоджає 

виходу випромінювання. Корпус із прозорої епоксидної смоли з коефіцієнтом 

заломлення біля 1,5 послаблює це явище і дозволяє, крім того, використовувати 
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корпус як лінзу і за її допомогою формувати необхідний просторовий розподіл 

світлового пучка від дуже вузького (з кутом випромінювання менше 3º) до 

майже дифузного з рівномірним розподілом потоку у півсфері. Термін СД 

значно більше 10000 год і мало залежить від невеликих перевантажень 

напруженості, робочого положення або механічних впливів. В цьому 

відношенні СД значно перевищують лампи розжарювання, особливо при 

використанні їх на рухливих об’єктах, в тому числі і в автомобілях з їх 

широким діапазоном робочих температур [6]. Інша група „звичайних” джерел 

світла включає всі газорозрядні лампи високого і низького тиску. В спектрі 

випромінювання газорозрядних ламп низького тиску присутні лінії, типові для 

наповнюючого газу. Такі джерела світла використовуються, перш за все, як 

кольорові трубки, які світяться, („неонові”), особливо для реклами. Крім того, 

вони довгий час використовувались в якості малопотужних сигнальних ламп. В 

більшості газорозрядних ламп 265 низького тиску є невелика кількість ртуті, 

висока напруга запалювання завжди небезпечна для людей. Конкуренцію 

люмінесцентним лампам можуть скласти СД – модулі, які зараз активно 

розроблюються. Просте керування трьохкольоровими модулями забезпечує 

можливість змінювати не тільки освітленість робочих місць, але й кольоровість 

випромінювання. 

 

1.2 Сучасні світлодіодні лампи 

 

Конструкція сучасної світлодіодної лампи включає певну кількість 

світлодіодів, які підключені послідовними чи паралельними ланцюгами. 

Постійний струм протікає по цих ланцюгах від джерела напруги (блока або 

драйвера живлення) [7]. 

Величина струму, який протікає крізь напівпровідниковий перехід, 

визначає силу світіння (рис. 1.8) [7]. Коли сила струму збільшується, зростає 

світловий потік по кривій реальної характеристики і знижується, коли вона 

зменшується. 
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Рисунок 1.7 – Будова світлодіодної лампи 

 

 

Рисунок 1.8 – Залежність світлового потоку від температури 

 

Сила світіння знаходиться у сильній залежності від того, наскільки 

нагрітий напівпровідниковий перехід [7]. Світлові характеристики покращують 

такі фактори: використання радіаторів охолодження високої якості, обдув 

примусово, природна система вентиляції. Якщо світлодіодне джерело світла 

буде встановлено в підвісній або натяжній стелі, іншому місці, де немає 

вентиляції, освітлення погіршитися, навіть найякісніші світлодіоди знизять 

ресурс роботи [7]. Щоб далі проаналізувати принцип роботи світлодіодного 

освітлення, слід врахувати, що навіть при найменшій зміні прямого падіння 

напруги на напівпровідниковому переході, коливання струму, що протікає, 

можуть бути великими (рис. 1.9). 
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Стабільність величини струму – важливий критерій, якому слід приділяти 

належну увагу. При виробництві світлодіодних ламп, виробники 

використовують один із варіантів, створюючи [7]: 

 прості блоки, що знижують значною мірою синусоїди з 220 до 

кількох вольт, а потім пропускають її через діодний міст шляхом резистивної-

ємнісного ділення. Це дозволяє отримати пульсуючий сигнал, який 

згладжується електролітичним конденсатором; 

 

Рисунок 1.9 – Залежність падіння напруги від струму світлодіода 

 

 дорогі модулі складної конструкції для стійкої стабілізації струму, 

навіть якщо коливання вхідної напруги будуть значними. 

На рисунку 1.10 предсталений драйвер для світлодіодної лампи, а його 

електрична схема на рисунку 1.11 [7]. 

У складі драйвера струму світлодіодної лампи середньої якості вже є 

фільтр перешкод, мікросхема, яка працює за принципами обліку зворотного 

зв’язку вихідного сигналу, трансформаторні високочастотні перетворювачі, які 

розділяють канали передачі даних [7]. 
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Рисунок 1.10 – Драйвер світлодіодної лампи 

 

Рисунок 1.11 – Електрична схема драйвер світлодіодної лампи 

 

Світлодіодна продукція, яка сьогодні представлена в широкому асортименті 

різними моделями, має різну ціну, щоб задовольнити потреби максимальної 

кількості споживачів. Споживач же вибирає такий світильник, який оптимально 

підійде йому під конкретні умови використання, а також за ціною. Тут кожен 

робить вибір, виходячи тільки з особистих переваг [7]. 

 

1.3 Організація та планування робочого місця в офісі 

 

Робоче місце  – це закріплена за окремим працівником просторова зона, 

оснащена засобами праці, необхідними для виконання певної роботи[8]. 
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Робочі місця класифікують за різними параметрами (рис. 1.12). 
 

 

Рисунок 1.12 – Класифікація робочих місць за різними ознаками. 

 

Організація робочого місця повинна сприяти максимальній ефективності 

процесу праці. Вона визначає продуктивність праці працівника та її якість. 

Організація робочого місця – це система заходів щодо його спеціалізації, 

оснащення необхідними засобами і предметами праці, їхнього розміщення на 

робочому місці, його зовнішнього оформлення і створення належних умов 

праці. Конкретний зміст цих заходів визначається характером і спеціалізацією 

робочого місця, його видом і значенням у виробничому процесі [8]. 

Основними напрямами в організації робочих місць вважають:ефективне 

розміщення устаткування, оснащення, предметів праці; раціональну 
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спеціалізацію;освітлення робочої площі; обслуговування; умови безпечної й 

високопродуктивної праці [8].  

Крім того, важливе значення має безпека розміщення й оснащення 

робочого місця. 

Залежно від спеціалізації робочого місця здійснюється його відповідне 

елементне оснащення (табл. 1.2). 

 

Таблиця 1.2 –  Основні елементи оснащення робочого місця 

Тин оснащення Елементи оснащення 

Основне технологічне 

обладнання 
Верстати, машини, агрегати, автоматичні лінії, пульти 

дистанційного управління тощо 

Допоміжне 

обладнання 
Засоби для складання та транспортування продукції, підйомні 

пристрої та ін. 

Організаційне 

оснащення 

Засоби для розміщення і зберігання пристроїв, допоміжних 

матеріалів; засоби освітлення та догляду за обладнанням та 

робочими місцями, предмети виробничого інтер'єру тощо 

Технологічне 

оснащення 
Пристрої та інструменти 

 

Комплексне оснащення робочого місця є необхідною передумовою 

ефективної організації процесу праці. Однак не менш важливим е раціональне 

просторове розміщення засобів оснащення на робочому місці [8]. 

Планування робочого місцяпередбачає раціональне розміщення у 

просторі матеріальних елементів виробництва, зокрема устаткування, 

технологічного та організаційного оснащення, а також робітника. 

Рівень організації праці на конкретному робочому місці залежить також 

від якості його обслуговування [8]. 

Обслуговування робочого місця передбачає своєчасне забезпечення його 

всім необхідним, включаючи технічне обслуговування (налагодження, 

регулювання, ремонт); регулярну подачу необхідних видів енергії, інформації 



22 
 

та витратних матеріалів; контроль якості роботи обладнання, транспортне та 

господарське обслуговування (прибирання, чищення обладнання тощо). 

Обслуговування робочих місць здійснюється за такими функціями: 

підготовча; інформаційна; виробнича; інструментальна;  налагоджувальна; 

енергетична; контрольна та ін.[8] 

Усі ці функції мають виконуватися безперебійно і в певних 

організаційних формах, які притаманні кожному типу виробництва (рис. 1.13). 

 

 

 

Рисунок 1.13 – Форми обслуговування робочих місць за типами виробництва. 

 

Для забезпечення збалансованості між кількістю робочих місць і 

наявними трудовими ресурсами, раціональнішого використання резервів 

виробничого потенціалу та підвищення продуктивності праці застосовують 

атестацію і паспортизацію робочих місць [8]. 

Атестація та паспортизація робочих місць дає змогу комплексно оцінити 

технічний і організаційний стан робочих місць, умови праці й техніки безпеки, 

можливості зростання фондовіддачі, використання кваліфікаційного потенціалу 

працівників. Атестація дозволяє виявити відхилення від нормативних вимог або 

від конкретних потреб виробничого процесу чи виконавця і вдосконалити 

організацію робочого місця. У результаті атестації по кожному робочому місцю 

приймається одне з таких рішень: продовжувати експлуатацію без змін; 

дозавантажити; раціоналізувати; ліквідувати. 

Виконуючи свої трудові функції, працівники несуть відповідальність за 

безперебійну і якісну роботу. Для цього їм надаються права й обов'язки, 
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закріплені у відповідних офіційних документах. Ці документи розробляються 

на підприємстві на основі централізовано складених рекомендацій — 

кваліфікаційних довідників посад працівників [8]. 

Адміністрація підприємства при обґрунтуванні посадових функцій 

працівника враховує вимоги кваліфікаційних характеристик і, за необхідності, 

на їхній основі розробляє відповідні офіційні документи місцевого характеру. 

До таких документів належать посадова інструкція, опис робочого місця та ін. 

Посадова інструкція  – це документ, що регламентує професійні функції 

кожної посади й містить вимоги до працівника, що обіймає цю посаду. Вона 

складається на основі тарифно-кваліфікаційних характеристик (вимог) за 

загальногалузевими посадами чи на основі типових вимог до посад керівників і 

фахівців, скоректованих з урахуванням соціально-економічних умов, що 

змінюються. 

Проте для виявлення резервів підвищення ефективності праці на 

підприємстві доцільною є організація робочого часу. 

Як відомо, робочий час є загальною мірою кількості праці. 

Робочий час — це визначена законодавством тривалість робочого дня, 

тижня. У ст. 50 Кодексу законів про працю України запроваджено нормальну 

тривалість робочого часу, яка не має перевищувати 40 год на тиждень. 

Підприємства й організації, укладаючи колективний договір, можуть 

запропонувати меншу норму тривалості робочого часу. За шкідливих умов 

праці загальна норма робочого часу не може перевищувати 36 год па тиждень. 

Законодавством також передбачена скорочена тривалість робочого часу для 

працівників віком від • 16 до 18 років — 36 год на тиждень, а для осіб віком від 

15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють під час канікул) — 

24 години на тиждень [8]. 

Загальна тривалість робочого часу визначається, з одного боку, рівнем 

розвитку виробництва, з іншого – фізичними і психофізіологічними 

можливостями людини. Покращення використання робочого часу є одним з 

основних способів підвищення продуктивності праці [8] . 
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1.4 Норми з освітлення вофісі 

 

Норми по мінімальнис рівнів освітленості, пов'язані з виконанням різних 

робіт тобто класом зорових робіт.  

При проектуванні внутрішнього освітлення нормуюча величина є 

освітленість, саме по ній можена судити про достатній рівень освітленості. 

Офіс відносить до адміністративних будинки, нормуючий документ – 

державнимі будівельні норми ДБН В.2.5–28:2018 «Природне і штучне 

освітлення» до освітлення офісу висуваються наступні норми[9]. 

 

Таблиця 1.3 – Норми штучного освітлення офісного приміщення 

Приміщення 
Розряд зорової 

роботи 

Освітленість 

робочої 

поверхні, лк 

Площина нормування 

освітленості, висота площини 

над рівнес підлоги 

Кабінети, робочі кімнати 
і офіси, приміщення для 

відвідувачів, експедиції, 

приміщення 

обслуговуючого 

персоналу 

Б-1 300 
Горизонтальна, 0.8 м від 

підлоги 

Проектні зали і кімнати, 

конструкторські, 

креслярські бюро 
А-1 500 

Горизонтальна, 0.8 м від 

підлоги 

Приміщення для роботи 

з дисплеями і 

відеотрміналами, 

дисплейні залі 

Б-2 200 
Вертикальна, 1,2 м на екрані 

дисплея 

А-2 400 
Горизонтальна, 0.8 м на 

робочих столах 

Конферен-зали, зали 

засідання 
Д 300 

Горизонтальна, 0.8 м від 

підлоги 

Головні коридори та 

проходи 
Ж-2 75 Горизонтальна, 0.0 м підлога 

Санвузол Ж-1 75 Горизонтальна, 0.0 м підлога 
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 Про проектуванні освітлення в офісі  необхідно звернути увагу на: 

• вид роботи; 

• врахувати відбиівючі здібності об’єктів, що знаходяться під 

освітленням; 

• різницю між штучним освітленням і необхідність денного світла; 

• вік працівника (з віком зорова здатність зменшується, що потребує 

збільшення рівня освітленості (рис. 1.14)). 

 

Рисунок 1.14 – Відношення між гостротою зору та освітленням 

 

1.5 Висновки по розділу 

 

Правильно підібране освітлення створює приємну робочу середу, 

дозволяє співробітникам виконувати свою роботу ефективно, без стресів та 

втоми, та в комфортних умовах.  

В розділірозглянуто світлодіоди та їх характеристики, а також будову 

сучаних світлодіодних ламп схем підключення, та як правильно організувувати 

та плануванти робоче місця в офісі з урахуванням норм з освітлення. 
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2 СВІТЛОТЕХНІЧНА ЧАСТИНА 

 

У проекті розглянута система освітлення офісу з багатьма 

приміщеннями, які відрізняються за призначенням та нормами з освітлення.  

Перш за все, необхідно проаналізувати об’єкт, призначення та, виходячи 

з цього, обрати концепцію освітлення. 

 

2.1 Обстеження об’єкту 

 

Щоб керувати певним об’єктом необхідно знати його природу, структуру, 

особливості функціонування. Оскільки в магістерській роботі, об’єктом є 

офіс, то, слід визначити поняття офіс, його роль і функції в життєдіяльності 

людини[10]. 

О́фіс(англ. office відлат. Officium– обов'язок, служба) – нежитлове 

приміщення, яке належить суб'єкту господарювання, де міститься його 

виконавчий орган і яке має певну адресу, через яку можна 

здійснювати поштовий зв'язок. 

Складається з двох частин: «фронт-офісу», де розміщуються зона 

очікування, приймальня, кабінет керівника, кімната для переговорів і таке інше, 

та «бек-офісу» – «робочої зони», де розташовуються підрозділи, що 

забезпечують аналітичну, фінансову, інформаційну та іншу роботу фірми [10]. 

Інтер’єр офісу може бути виконаний в різних стилях в залежності від 

вподобань керівництва, лише необхідно умовоє виконання норм з освітлення та 

планування офісу. 

І так, офісне приміщення знаходиться в офісній будівлі на 1 поверсі. План 

поверху де знаходиться офісн наведено на рисунку 2.1. 

Офіс займається підготовкою і реалізацією технічних рішень в області 

систем управління, диспетчеризації та автоматизації в промисловості і ЖКГ, а 

також з продажу електрообладнання та кабельної продукції відомих світових 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%B0
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брендів та дрібносерійна збір шафів керування для машинобудівних 

підприємств України. 

 

 
Рисунок 2.1 – План поверху ділового центру 

 

Тому в розпорядженні фірми є приміщення різного призначення, їх 

перелік та розряд зорових робіт приведений нижче (табл. 2.1). 

 

Таблиця 2.1 – Перелік приміщень з нормами з освітлення 

Найменування приміщень 
Нормована 

освітленість Е 

лк 

Розряд 

зорових 

робіт 
Коф. запасу 

1. Складальна ділянка  500 Г0,8 ІІв 1,4 
2. Технічне приміщення 300 Г0,8 Б-1 1,4 
3. Склад 75 Г0,0 VIIIб 1,4 
4. Котельня 75 Г0,0 VIIIб 1,4 
5. Коридор 1 75 Г0,0 Ж-1 1,4 
6. Санвузол 75 Г0,0 Ж-1 1,4 
7. Гардеробна  100 Г0,0 Ж-1 1,4 
8. Бухгартерія 300 Г0,8 Б-1 1,4 
9. Кабiнет директора 300 Г0,8 Б-1 1.4 
10. Кабінет юриста 300 Г0,8 Б-1 1,4 
11. Електрощитова 150 Г 0,8 VIIIб 1.4 
12. Санвузол 75 Г0,0 Ж-1 1,4 
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13. Коридор2 75 Г0,0 Ж-1 1,4 
14. Сходова клітка №1 75 Г0,0 Ж-1 1.4 
15.  Конферен-зал 300 Г0,8 Д 1.4 
16. Холл 150 Г0,0 Е 1.4 
17. Сходова клітка №2 75 Г0,0 Ж-1 1.4 
18. Кабінет проектантів 500 Г0,8 А-1 1,4 
19. Серверна 300 Г0,8 Б-1 1.4 
20. Приміщення персоналу 300 Г0,8 Б-1 1.4 
21. Технічне приміщення 300 Г0,8 Б-1 1.4 
22. Кімната відпочинку 150 Г0,0 Ж-1 1.4 
23. Тамбур 75 Г0,0 Ж-1 1.4 

 

2.2 Вибір системи освітлення 
 

В проекті застосовно освітлення офісу застосованезагальне освітлення, 

воа передбачає освітлення не тільки робочих поверхонь, а й всього 

приміщенняв цілому. Світильники в системі загального освітлення розташував 

рівномірно. 

При рівномірному розміщенні світильників в системі 

загальногоосвітлення відстані між рядками світильників і між світильниками в 

кожномурядку витримуються незмінними. Рівномірне розміщення світильників 

загального освітлення дозволяє отримати рівномірність освітлення всієї 

площини приміщення в цілому.  

 

2.3 Вибір джерел світла та світлових приладів 

 

 Темпи нашого життя супроводжуються постійним споживанням 

електроенергії. 

 В офісних приміщннях массового використання набули люмінесцентні 

лампи (ЛЛ) денного світла. Вони характеризуються спектром впромінювання 

близьким до сонячного освітлення. Але в гонці з енергоефективності вони 

поступаються лише світлодіодам. 
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Для раціонального вибору ДС за кольоровими характеристиками зорові 

роботи класифікуються за двома ознаками: рівнем вимог кольоропередачі та 

точністю зорової задачі. В межах цих класів зорової роботи поєднання певних 

значень зорових характеристик освітленості Е, кольорової температури Тк та 

індексу кольоропередачі Rа дозволяє забезпечувати гарні умови зорової роботи. 

Рекомендована верхня допустима межа Тк=6000 К для промислових будівель 

при відсутності підвищених вимог до кольоророзрізнення. 

 Сучасному офісу – сучасне освітлення, тобто світлодіодне (табл. 2.2). Для  

комп’ютерного моделювання мною було обрано кабінет проектантів, класс 

точності зорових робіт для цього приміщення найвищий, загальною площею  

34.8 м2 (рис. 2.2). 

 

Таблиця 2.2 – Технічні характеристики світильників, що 

використовуються в проекті 
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Рисунок 2.2 – План кабінету проектантів 

 

 Розміщення світлових приладів представлено на рисунку 2.3 

 

 

Рисунку 2.3 – Схема розміщення світильників в кабінеті проектантів 
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 2.4 Розрахункове та комп’ютерне моделювання офісу 

 

Для світлотехніків існує багато програмних продуктів, але кожна з них 

відрізняється за призначення (чи то проектування зовнішнього освітлення, чи 

то паркових зон). Для реалізації освітлення офісу була обрана програма 

DIALux. 

DIALux - програма для планування та дизайну освітлення (Німеччина). 

Вона розповсюджується безкоштовно і може використовувати дані 

світильників будь-яких виробників. 

Dialux - одна з найефективніших програм для розрахунку освітлення на 

ринку програмного забезпечення. Вона враховує всі сучасні вимоги до дизайну 

і розрахунку освітлення. Dialux підтримує міжнародні та національні стандарти 

європейських країн. 

Комп'ютерне моделювання грунтується на візуалізації об’єкт в якому 

планується проводити освітлення. Приміщення розфарбовують та меблюють на 

побажання замовника.  

Програма дозволя створити 3D моделі і розрахуни розподілу яскравості в 

офісі, змоделювати розподіл світлового поля по тривимірній сцені освітлення 

на основі рішення рівняння глобального освітлення, суворо враховує всі 

фактори поширення світла в променевому наближенні. 

При розрахунку в програмі DIALux використовуються вбудовані бази 

даних світильників, які надають всі світові виробники і в яких світлотехнічні 

параметри світильників закладені максимально повно і точно. Всі бази даних 

світильників постійно оновлюються і найактуальніші їх версії завжди доступні 

для вільного завантаження в інтернеті. Програма дозволяє не тільки 

прорахувати і забезпечити задану нормовану мінімальну освітленість, а й 

проаналізувати розподіл освітленості по всій освітлюваної поверхні з будь-

яким ступенем деталізації одержуваних результатів. Підвищена точність 

розрахунків і їх невелика трудомісткість дозволяє відносно просто і швидко 

робити зіставлення і вибір різних варіантів виконання освітлення. У цих 

випадках з'являється можливість визначати той переважний варіант, в якому 
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дані освітлювальні умови досягаються при незначно кращих показниках, що 

при ручних методах розрахунку неможливо, завдяки їх високій трудомісткості і 

великій похибці в результатах, що робить недоцільним порівняння приблизно 

однакових варіантів. 

Завдяки програмі DIALux з'являється можливість окрім безпосереднього 

розрахунку освітленості на будь-якій поверхні (підлога, стіни, стеля, робочі 

поверхні під будь-якими кутами до джерела світла) контролювати показники 

якості освітлення: горизонтальну освітленість, насиченість приміщення 

світлом, рівномірність освітлення і т. д. Ну і найголовніше це те, що програма 

дозволяє дуже простими методами робити досить якісну для безкоштовної 

програми візуалізацію спроектованої системи освітлення, що надає отриманим 

результатам закінченість, достатню наочність і дуже хорошу інформативність. 

В набіеьі після встановлення перегородок получилося 7 зон: 6 – робочих 

місць, 1 – коридор.На одному з робочих місць були визначені показник 

дискомфорту (UGR = 19) (додаток 1). 

Нижче наведені результати змодельованого об'єкта в комп’ютерній 

програмі DIALux (рис. 2.4) та розподіл освітлення в офісі (рис. 2.5) 

 

 

 

Рисунку 2.4 Спроектований офіс  
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 В программі виконується безліч розрахунків для різних робочих зон. 

 

 

Рисунок 2.5 – Фактичні кольори (вид з боку та зверху) 

 

 

Рисунок 2.6 – Освітленість по вертикалі (адаптивний) 
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Рисунок 2.7 – Витяг з протоколу 

 

2.5 Світлотехнічний розрахунок 

 

Розрахунок за методом коефіцієнта використання полягає в визначенні 

коефіцієнта , що дорівнює відношенню світлового потоку, що падає на 

розрахункову поверхню до повного потоку світлового приладу. 

На практиці значення коефіцієнтів використання знаходяться по 

таблицях, що повязують геометричні параметри приміщень (індекс приміщень 

і) з їх оптичними характеристиками (с, ст, р п) 

Визначаємо розрахункову висоту для даного приміщення по формулі: 
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hр = H – hрп – hзс,      (2.1) 
 

де hр – розрахункова висота, м; 

H – висота приміщення, м; 

hрп – висота робочої поверхні, м; 

hзс – висота звісу світильника, м. 

 Для визначення табличного значення  знаходять індекс даного 

приміщення та приблизно вибирають коефіцієнти відбиття с – стелі, ст – стін 

та р п – розрахункової поверхні або підлоги. Індекс приміщення визначають по 

формулі: 

     )(*

*

ваh

ва
і


 ,     (2.2) 

 

де а – довжина приміщення, м; 

     в – ширина приміщення, м; 

h – розрахункова висота, м. 

 Потім визначають величину коефіцієнта використання по таблицях 1с.189 

– 190/. 

 Далі розраховують необхідну кількість світлових приладів, які б 

забезпечували нормовану освітленість/2 с 185 - 190/: 
 

nФ

SzкЕ
N

**

***


 ,      (2.3) 

 

де N – кількість світлових приладів в приміщенні, шт; 

     Ф – світловий потік ламп, лм; 

     Е – нормоване значення освітленості, лк; 

     к – коефіцієнт запасу; 

z – коефіцієнт нерівномірності освітлення, 1 – 1,2; 

S – площа приміщення, м2; 

 - коефіцієнт використання; 

n – кількість ламп в одному світловому приладі, шт. 
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 Розраховуємо потужність освітлювальної установки за формулою (2.4): 
 

Роу= N*n*Pл *Кпра,     (2.4) 
 

де  Роу – потужність освітлювальної установки, кВт; 

N – кількість світильників в приміщенні, 

      n – кількість ламп у світильнику; 

      Рл – потужність лампи, кВт; 

      Кпра – коефіціент потужності ПРА, (1-1,3). 

Для прикладу зробимо розрахунок схематично необхідної кількості 

світлових приладів для освітлення складського приміщення, що має розміри 

5,96х6,8 м. 

Для освітлення даного приміщення вибираємо світильники PRS/S ECO LED 

фірми Світлові технології, найменування OPL/S ECO LED 600 4000K, 

потужнічть 34 Вт і світлови потоком 3400 лм. Світильник має ступінь 

захистуIP20, криву сили світла типу Д1, ККД становить 0,5. 

По формулі (2.1) визначаємо розрахункову висоту: 
 

hр = 3,5 – 0,8 – 0 = 2,7м 
 

Для подальшого розрахунку визначаємо індекс приміщення. Для цього 

скористаємося формулою (2.2): 

і =
5,96×6,8

2,7×(6,96+6,8)
= 1,18 

По таблиці 9.14 /1, с. 189/ для КСС Д1; коефіцієнтів відбиття стелі, стін та 

робочої поверхні відповідно 0,7 0,5 та 0,3 і розрахованого індексу приміщення 

визначаємо величину коефіцієнту використання . В нашому випадку =95%. 

Потім по формулі (2.3) визначаємо необхідну кількість світильників в 

приміщенні: 

𝑁 =
500 × 1,4 × 1,2 × 40,53

0,95 × 3400 × 1)
= 11 шт 
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Таким чином для освітлення складської ділянки отримали 13 

світильників.  

Для даної освітлювальної установки розраховуємо її потужність по формулі 

(2.4): 
 

Роу = 11*1*0,034*1 = 0,374 кВт; 

 

Результати розрахунків для  всіх приміщень заносимо у таблицю 2.3 

 

Таблиця 2.3 – Результати світлотехнічних розрахунків  

Найменув. 
приміщень 

Розрах. 
висота, м 

і S, м2 
Тип 
СЛ 

Е, лк N 
Poy, 
кВт 

1. Складальна 

ділянка  2,7 1,18 40.53 
OPL/S ECO 

LED 600 
4000K 

500 
Г0,8 

11 0,374 

2. Технічне 

приміщення 
2,7 0,88 23.9 

HB LED 152 
D64 

300 
Г0,8 

2 0,036 

3. Склад 
3,5 0,40 7.84 

AVIS DL 
LED 12 
4000K 

75 
Г0,0 

1 0,012 

4. Котельня 
3,5 0,51 13.2 

AVIS DL 
LED 12 
4000K 

75 
Г0,0 

2 0,024 

5. Коридор 1 
3,5 0,3 31.23 

OPL/S ECO 
LED 600 
4000K 

75 
Г0,0 

3 0,036 

6. Санвузол 
3,5 0,25 3.33 

RAMO 07 BL 
D45 3000K 
(with driver) 

75 
Г0,0 

1 0,009 

7. Гардеробна  
3,5 0,23 3.08 

RAMO 07 BL 
D45 3000K 
(with driver) 

100 
Г0,0 

1 0,009 

8. Бухгартерія 
2,7 1,06 35.64 

OPL/S ECO 
LED 600 
4000K 

300 
Г0,8 

6 0,204 

9. Кабинет 

директора 2,7 0,68 13.86 
OPL/S ECO 

LED 600 
4000K 

300 
Г0,8 

2 0,068 

10. Кабінет 

юриста 3,5 0,58 16.72 
OPL/S ECO 

LED 600 
4000K 

300 
Г0,8 

3 0,102 

11. Електрощитова 
3,5 0,33 5.8 

AVIS DL 
LED 12 
4000K 

150 Г 

0,8 
1 0,012 

12. Санвузол 
3,5 0,24 3.72 

RAMO 07 BL 
D45 3000K 
(with driver) 

75 
Г0,0 

1 0,009 
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Продовження таблиці  
13. Коридор2 

2,7 0,61 35.24 
OPL/S ECO 

LED 600 
4000K 

75 
Г0,0 

1 0,034 

14. Сходова клітка 
№1 

3,5 0,51 15 
HBLED152 

D64 75 2 0,024 

15. Конферен-зал 
3,5 1,16 74 

OPL/S ECO 
LED 600 
4000K 

300 
Г0,8 

12 0,408 

16. Холл 
2,7 0,79 18.25 

HB LED 152 
D64 

150 
Г0,0 

1 0,018 

17. Сходова клітка 
№2 

2,7 0,66 15 
HB LED 152 
D64 

75 
Г0,0 

2 0,024 

18. Кабінет 

проектантів 2,7 1,09 34.8 
OPL/S ECO 

LED 600 
4000K 

500 
Г0,8 

9 0,279 

19. Серверна 
2,7 0,47 6.6 

RAMO 07 BL 
D45 3000K 
(with driver) 

300 
Г0,8 

5 0,045 

20. Приміщення 

персоналу 3,5 0,47 10.92 
OPL/S ECO 

LED 600 
4000K 

300 
Г0,8 

2 0,068 

21. Технічне 

приміщення 3,5 0,45 9.83 
OPL/S ECO 

LED 600 
4000K 

300 
Г0,8 

2 0,068 

22. Кімната 

відпочинку 3,5 0,59 19.56 
OPL/S ECO 

LED 600 
4000K 

150 
Г0,0 

2 0,068 

23. Тамбур 
3,5 0,36 7,8 

AVIS DL 
LED 12 
4000K 

75 
Г0,0 

1 0,012 

 

2.6 Висновки по розділу 

 

У ході виконання проекту розроблено проект освітлення кабінету 

проектувальників. Проведено натурне обстеження об'єкта, обрана концепція 

освітлення, прийоми і параметри освітлення. Також обрані світлові прилади для 

здійснення проекту.  

Було проведено 3D моделювання об'єкта в програмі DIALux. Виконана 

візуалізація приміщення.  

Розроблена система освітлення для заданого об'єкта відповідає 

нормативним значенням і розробленій концепції освітлення.  
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3 ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА ЧАСТИНА 

 

 «Електротехнічна частина» роботи присвячена питанням 

електропостачання розробленої ОУ, а саме проектування мережі живлення для 

офісу в діловому центрі. 

 

3.1 Загальні питання електропостачання 

 

В електричній частині освітлювальних установок розглядаються питання 

побудови і експлуатації освітлювальних мереж.  

При побудові мереж розв'язують питання розподілу електричної енергії, 

конструктивного виконання мереж і їх монтажу і проводять розрахунок мереж. 

Джерелом живлення служить електрична станція, що забезпечує 

електроенергією трансформаторні підстанції через лінії високої напруги. На 

трансформаторних підстанціях напруга знижується до рівня 220 В. Електрична 

мережа звичайно досить протяжна і може включати ділянки, що прокладаються 

як усередині приміщень, так і зовні будівель. Освітлювальна мережа 

помешкання знаходиться усередині приміщень, прокладається по стелях і 

стінах всередині їх[17-19]. 

Електричні освітлювальні мережі повинні забезпечувати: 

а) надійність дії освітлювальної установки; 

б) постійність напруги у джерел світла; 

в) індустріальність виконання монтажу і зручність експлуатації; 

г) пожежну безпеку; 

д) захист від ураження електричним струмом; 

е) економічність вибраного варіанта. 

 

3.2 Надійність дії ОУ 

 

Надійність дії є однією з головних вимог до електричних мереж і 

пристроїв. Перерви в подачі електроенергії і пов'язане з цим припинення дії 
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освітлення можуть приводити до серйозних аварій і травматизму людей, 

недовипуску і браку продукції, до пожеж та ін. небажаних наслідків. Надійність 

дії освітлювальних установок повинна забезпечуватися[17]: 

- надійними і одночасно простими схемами розподілу енергії і управління 

освітленням; 

- розрахунками мережі, що гарантують необхідну напругу у джерел 

світла, пожежну безпеку, селективність роботи і механічну міцність мереж. 

Основою надійності дії освітлення є влаштування двох його видів і 

живлення їх роздільними електричними мережами. Видами освітлення 

називаються частини освітлювальної установки, що розрізняються за своїм 

функціональним призначенням. Принципово існують два види освітлення: 

робоче і аварійне. Приміщення кабінету відносяться за ДБН до I категорії 

надійності. Проектом електричного освітлення передбачено робоче освітлення, 

при чому в нормальному режимі робоче освітлення живиться від однієї ТП 

(трансформаторної підстанції), що розраховано на будівлю у цілому, а аварійне 

(для коридорів, сходин) від іншої ТП (або трансформатора). В аварійному 

режимі АВР (автоматичне ввімкнення резерву) забезпечує живлення щитків 

ЩО1 та ЩОА1 як від основного трансформатора так і від резервного. У разі 

якщо робоче освітлення не може нормально функціонувати то аварійне 

освітлення яке живиться від резервної лінії допоможе покинути приміщення. 

 

3.3 Електробезпека ОУ 

 

Багато елементів освітлювальної мережі доступні для дотику і можуть 

бути джерелом небезпеки, яка в більшій мірі визначається умовами середовища 

(вода) і конструкцією приміщення, бо від них залежить опір людини в ланцюзі 

струму (особливо в місці контакту провідника з тілом) і, отже, величина 

протікаючого струму. Опір тіла людини в нормальних сприятливих умовах 

середовища перевищує 100000 Ом, але може знизитися до 600 – 1000 Ом при 

зволоженій шкірі, рясному потовиділенні в жарких  приміщеннях, при 
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роз'їданні шкіри кислотами і засміченні пор пилом, порізах і т.п. Істотний вплив 

на величину струму, що протікає через тіло людини, чинить опір підлоги, 

змінний у широких межах (наприклад, опір сухої дерев'яної торцевої підлоги 

досягає 10 МОм, а плиткової підлоги - не перевищує 500 Ом)[17]. Приміщення 

з підвищеною електронебезпекою, що характеризуються наявністю однієї з 

наступних ознак: вогкості (відносна вогкість тривало перевищує 75%); 

провідного пилу; добре провідних до струму підлог (металеві, земляні, 

залізобетонні, цегляні і т.п.); температури понад 30 С; можливості одночасного 

дотику людей до струмоведучих частин і до заземлених предметів. Безпечним 

для людини можна визнати лише струм порядку 10 мА, коли ще можливо без 

сторонньої допомоги звільнитися від охоплених рукою частин установки. При 

струмі більше 20 мА в мережах з достатньо більшою, вище 65 В, напругою 

людина не зможе самостійно розірвати електричний ланцюг, а протікаючий 

струм зростатиме до смертельно небезпечного значення через зниження 

перехідного опору внаслідок нагріву і місцевого пробою шкіри. При дуже 

короткочасному проходженні струму його дія на організм помітно 

послаблюється[18, 19]. 

 

3.4 Пожежна безпека ОУ 

 

Перегрів проводів і кабелів, апаратів і освітлювальних приладів, погані 

контакти в електричному ланцюзі, іскри і дуги можуть бути причиною пожежі. 

В освітлювальних мережах така небезпека особливо значна через велику 

загальну протяжність і розгалуженість мережі, велику кількість світильників і 

дрібних настановних апаратів[17-19]. Збереження ізоляції проводів і пожежна 

безпека проводок гарантуються обмеженням граничної температури жил 

наступними значеннями:для ізольованих проводів і кабелів з гумовою або 

поліхлорвініловою теплостійкою ізоляцією 65 С ; для кабелів до 1 кВ з 

паперовою ізоляцією 80 С; для голих проводів 70 С. 
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Вказаним температурам відповідають гранично допустимі струмові 

навантаження на проводи і кабелі для різних умов прокладки мережі, що 

регламентуються ПУЕ. Прискорення старіння ізоляції, а іноді і її загоряння 

відбуваються також при короткочасних перегрівах внаслідок коротких 

замикань. Для автоматичного відключення мережі при перевантаженнях і 

коротких замиканнях служать плавкі запобіжники і автомати з тепловими й 

електромагнітними струмовими реле. Поверхні світильників і апаратів при 

роботі не повинні перегріватися, що особливо важливо в пожежо-  і 

вибухонебезпечних  приміщеннях. З погляду пожежної безпеки відіграє також 

роль надійність контактів (особливо при алюмінієвих дротах), вибір апаратів і 

приладів відповідно до умов середовища, дотримання нормативних відстаней у 

проводках і стан ізоляції. Рівень ізоляції мережі на ділянці між двома будь-

якими апаратами захисту або на ділянці за крайнім апаратом захисту не 

повинен знижуватися у процесі експлуатації до значення меншого 0,5 МОм 

(при знятих лампах  і включених комутаційних апаратах)[17]. 

 

3.5 Проектування живлячих і групових мереж 

 

3.5.1 Вибір напруги мережі. ПУЕ дозволяють в офісі застосовувати для 

освітлювальних установок мережі напругою не більше 380/220 В, з включенням 

ламп на фазну напругу 220 В [17]. 

Живлення електричного освітлення, як правило, проводиться від 

загальнихдля освітлювальних і силових навантажень трансформаторів з 

нижчою напругою 380/220 В.  

3.5.2 Компоновка групової мережі та вибір схеми живлення. Мережі 

розділяються на живлячі й групові. До живлячої мережі відносяться лінії від ТП 

або інших точок живлення до групових щитків (ГЩ). Групові мережі - лінії від 

ГЩ до ОП[17]. 

Для групових ліній, що живлять світильники загальнапотужність може 

бути до 40 Вт включно[16]. 
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Для живлення освітлювальних приладів офісного 

приміщеннявикористовується напруга 220 В. Щоб забезпечити надійну та 

довготривалу роботу ОУ необхідно забезпечити рівень напруги на самому 

віддаленому СП не менше 97%, цю умову буде забезпечено при проведенні 

розрахунку ліній групової та живлячої мережі. Схему живлення можна розбити на 

декілька частин: живильна мережа, групова мережа. Живлення центру, у тому 

числі кабінету проетквальник відбувається від КТП двома незалежними 

лініямилініями (від 2х незалежних трансформаторів), на вводі встановлено ВРУ з 

АВР (автоматичним ввімкненням резерву) від якого живляться групові щитки 

освітлення та силова мережа[17]. 

ТП 1

ЩО 2ЩО 1

ТП 2

ЩО N

ВРУ

 

Рисунок 3.1 – Загальна схема живлення від ТП до споживача 

 

3.5.3 Вибір роду проводки і способів прокладки живильної і групової 

мережі. Електропроводки Будинках електромережі буває відкрита та схована. В 

освітлювальних мережах застосовуються провідники й кабелі різноманітних марок. 
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Найчастіше застосовуються провідники й кабелі з мідними жилами, з різного роду 

ізоляцією та перерізом. Мережа, від розподільного пункту до групових щитків, 

виконана кабелем АВВГ. Кабель складається із трьох мідних жил і має 

поліхлоридну ізоляцію й оболонку. Він прокладений у будинку, сховано, у сталевій 

трубі. Труба монтується в будівельні конструкції[17-19]. Групова мережа виконана 

кабелем ВВГ із поліхлоридною ізоляцією і має п’ять жил. 

 Беремо до уваги рекомендації ПУЕ, всі споживачі розбиті на групи 

(табл. 3.1). Кабінет проектувальників живиться від однієї трьохфазної 

чотирипровідної групової лінії, яка ввімкнена до щитка на один горизонтально 

розташований автомат.  

 Груповий щиток встановлюємо в приміщенні електрощитової – це щиток 

ЩО1 та АЕО (поверх з приміщеннями у тому числі і кабінет директора). 

 

Таблиця 3.1 – Групової мережі 

Груповий 

щиток, 

(РЩ) 
Автомат 

Групова 

лінія Назва приміщення 
Встановлена 

потужність 

групи, кВт 

ЩО1,1 Автомат 25А 

1 

Кабінет проектантів 

0,042 

2 0,186 

3 0,18 

4 0,18 

 

На початку кожної живлячої лінії встановлюються апарати захисту й 

відключення. На початку групової лінії обов'язкововстановлюється апарат 

захисту.  

У офісах проводкуу більшості випадків виконана прихованою або в 

коробах, вона більш надійна та естетичніша. Кабелі крізь стіну прокладаються в 

трубі після чого отвір замуровується алібастером чи іншою будівельною 

сумішшю[17]. 
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Провідники від групових щитків до СП прокладаються в алюмінієвих 

трубах на підвісах. Вимикачі встановлюються на висоті 1,5 м від підлоги з боку 

дверей, а розетки на висоті 0,3 м від підлоги. 
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Рисунок 3.2 – Схема живлення кабінету проекувальників 

 

3.6 Розрахунок електричних освітлювальних мереж 

 

3.6.1 Визначення розрахункових навантажень.Розрахункові 

освітлювальні навантаження суспільних і підсобних будівель визначаються 

виходячи із встановленої потужності освітлювальних приладів, одержаної в 

результаті світлотехнічного розрахунку, і вони представляють сумарну 
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потужність усіх джерел світла даної освітлювальної установки напругою вище 

42 В і знижувальних трансформаторів 12  -  42 В.  

При визначенні розрахункового навантаження на введенні в будівлю або 

на початку розподільної лінії використовують коефіцієнт попиту Кс, рівний 

відношенню розрахункового тривалого навантаження до встановленої 

потужності освітлювальної установки. Коефіцієнт попиту для розрахунку 

живлячої мережі суспільних будівель  приймають рівним: 

0,85 - для будівель, що складаються з багатьох окремих приміщень. 

Для суспільних будівель Кс приймають відповідно до ДБН  В.2.5 - 23 - 

2003 «Проектування електроустаткуванні житлових і суспільних будівель і 

споруд» залежно від встановленої потужності і призначення будівель[16].  

Розрахункове навантаження ліній, що живлять штепсельні розетки в 

суспільних будівлях, визначається за формулою 

 

Рр.ш.   =  Ксш·Руш·n       (3.1) 

 

де Рр.ш. - розрахункове навантаження лінії, кВт; 

Ксш - розрахунковий коефіцієнт попиту, приймається рівним 0,1 – 0,2 для 

введень в будівлю, 0,2 – 0,4 для живлячих мереж і 1,0 для групових мереж; 

Руш- встановлена потужність електроприймачів, зокрема споживачів 

оргтехніки, приєднуваних до штепсельної розетки, приймається рівною 900 Вт; 

n– число штепсельних розеток. 

Встановленапотужністьробочого освітленняофісу визначитьсяяк 

сумапотужностіробочого освітленнята лінії. 

 


n

i

.уст.уст РР       (3.2) 

 

Встановлена потужність освітлювальної установки  отримана в результаті 

світлотехнічних розрахунків[16]. Враховуючи потужність розеток, 
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підключених до освітлювальної мережі, розраховуємо встановлену потужність  

приміщення. 

У результаті світлотехнічного розрахунку в кабінеті проектувальників 

встановлено 9 однолампових світлодіодних світильників. Тому в офісу загальна 

встановленапотужності на освітлення становить: 

 

Руст.р = 31 Вт×9=0,279кВт 

 

 На одне робоче місце відводиться 4 розетки.Комп’ютер з монітором 

споживає 550Вт, оргттехніка (струйний принтер) – 400, та додатково візьмимо 

150Вт на інші споживачі (разадка телефона або планшету, настіла лампа тощо). 

Тому Руш=Ркомп+Ррогтехніка+Рін=550+400+150=1100Вт= 1,1 кВт. 

Розрахункове навантаження ліній, що живлять штепсельні розетки 

визначається за формулою: 

 

Рр.ш.1=0,85·1·2=1,7кВт 

Рр.ш.2=0,85·1,1·4=3,74кВт 

Рр.ш.3=0,85·1,1·4=3,74кВт 

Рр.ш.4=0,85·1·2=1,7кВт 

 

Вибір перерізу провідників за струмом навантаження. Струм 

навантаження, протікаючи по провіднику, нагріває його. ПУЕ встановлені 

найбільші допустимі температури нагріву жил проводів і, виходячи зцього, 

визначені допустимі струмові навантаження для проводів і кабелів залежно від 

матеріалу, їх ізоляції і умов прокладки[16]. 

Значення струму, що протікає у фазних проводах, знаходять за формулою 

 

Ipосв1 = 
3,74

0.9∙0.22
=

3,74

0,198
 = 18,9 A; 

 

 Для освітлення обираємо провод ПВ переріз якого дорівнює 2мм2(2x2) 



48 
 

 

Ip2 =….. = Ip7=
0,279

0.9∙0.22
=

0,279

0,198
 = 1,4A; 

 

Для живлення робочих місць обираємо провод ПВ 3 переріз якого 

дорівнює 1мм2(2x1) 

3.6.2 Вибір припустимих втрат напруги. Важливим завданням при 

влаштуванні освітлювальних мереж є забезпечення у джерел світла необхідного 

рівня напруги, встановленого нормативними документами[16]. Величина 

напруги залежить від перерізу провідників мережі, значення яких можуть бути 

розраховані за величиною допустимих втрат напруги. Для розрахунку 

потужності кабінету директора, це приміщення є одним із цілого ланцюга 

приміщень офісного центру, необхідно знати допустимі втрати напруги 

загального розподільчого трансформатора. 

Величина допустимих втрат напруги в мережі не повинна перевищувати 

x.x tp уд.лU U U U         (3.3) 

 

де Uх.х   - напруга холостого ходу трансформатора, %; 

Uyд.л- допустима напруга у джерел світла, %; 

U tp - втрати напруги в трансформаторі, залежні від його потужності, 

ступеня завантаження і коефіцієнта потужності навантаження. Певні за цією 

формулою значення   наводяться в довідниках і, якщо вважати Uyд.л рівним 

97,5%, найчастіше лежать в межах 4 – 6 %[16]. У разі відсутності  необхідних 

даних у довідниках, розрахунок  припустимих втрат напруги може бути 

зроблений безпосередньо за наведеною формулою. При цьому втрати напруги в 

трансформаторі рівні: 

 

U тр = β (uа.т. cosφ + uр.т. sinφ),    (3.4) 

де β - коефіцієнт завантаження трансформатора, дорівнює відношенню 

розрахункової потужності навантаження, що підключає до трансформатора до 

номінальної потужності трансформатора 
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β = 
mp

p

P

P ,                                                  (3.5) 

 

uа.т. й uр.т. – активні й реактивна складові напруги короткого замикання 

трансформатора, %; 

cosφ – коефіцієнт потужності навантаження трансформатора. 

Значення uа.т.й uр.т у відсотках  від номінальної напруги визначаються 

виразом 

                                                uа.т.= 100
Р

Р

н

з.к     (3.6) 

 

       uр.т.= 2
m.a

2
.з.к uu  ,             (3.7) 

де Рк. з.– втрати короткого замикання трансформатора при його 

номінальнійпотужності, кВт; 

Рн - номінальна потужність трансформатора, кВА; 

uк.з. - напруга короткого замикання трансформатора, рівна 4,5% для 

трансформаторів з напругою до 10 кВ. 

Значення втрат короткого замикання трансформаторів даються в таблиці 3.2. 

 

Таблиця 3.2 - Значення втрат короткого замикання у трансформаторах[16] 

Номінальнапотужність 
трансформатора, кВА 

25 40 63 100 160 250 400 630 

Втрати короткого 

замикання, кВт 
0,60 0,88 1,28 1,97 2,65 3,70 5,50 7,60 

 

Р тр= Росв+Рсил=0,279+((3,74*2)+(1,7*2))=0,279+10,88=11,16 кВт 

Ртр = 25 кВА; 
1
 =  

н

p

P

P
 =  

25

16,11 = 0,446; 

uа.т. = (
25

6,0 )  100 = 2,4% ;    uр.т. =  )4,25,4( 22   = 3,81%; 

cosᵩ=0,9 sinᵩ=0,44 
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U тр1 = 0,446  (2,4  0,9 + 3,81  0,44) = 1,7 %; 

U доп = 105 – 1,7– 97,5 = 5,8 %. 

 

3.6.3 Розрахунок мереж на мінімум витрат провідникового матеріалу. 

Розрахунок електричної мережі на найменшу витрату провідникового 

матеріалу здійснюється по формулі[16]: 

 

%UC

mM
S






 
,      (3.8) 

 

де S - перетин ділянки мережі; 

∑М - сума моментів навантаження даної ділянки й всіх наступних 

ділянок з тією же кількістю проводів, що й на даній ділянці; 

∑m - сума моментів навантаження ділянок електричної мережі, що 

живляться через дану ділянку, але із числом проводів відмінних від даної 

ділянки; 

 - коефіцієнт приведення моментів навантаження, що залежить від 

кількості проводів у живильній лінії та на відгалуженнях.  = 1,85 - при 

однофазному двопровідному відгалуженні від трифазної 4-х провідної мережі; 

С - коефіцієнт, що залежить від системи напруги, марки й роду 

провідника; 

С = 44 - для 3-х фазної 4-х провідної лінії, 

С = 7,4 - для однофазної 2-х провідної лінії й алюмінієвих жил 

провідника; 

U% - розрахункова величина втрат напруги від початку до кінця лінії. 

Для того, щоб виконати розрахунок, необхідно визначити моменти 

навантаження ділянок живильних і групових ліній[16].  

Момент ділянки мережі визначається як добуток розрахункової 

потужності та довжини ділянки мережі за формулою (3.9)  

 

М = Ррасч.  l,   кВт  м      (3.9) 
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Розрахунок моментів навантажень групової мережі виконуються тим же 

методом. Розрахунки моментів  навантажень групової та живильної мережі 

представлені нижче[16].  

Таблиця 3.3 - Розрахунок моментів навантажень групової мережі 

Номер групової лінії 1 2 3 4 5 6 
Ргр, кВт 0,186 0,093 1,7 3,74 3,74 1,7 
l, м 19,3 8,6 17 12,5 15 9,7 
mгр, кВт·м 3,59 0,79 28,9 46,75 56,1 16,49 

 

3.6.4 Розрахунок мереж по тривало допустимому струму навантаження 

Розрахунок перетину групових ліній. 

Ip1 =
0,186

0.9∙0.22
=

0,186

0,198
 = 0,9 А;  

𝑆1 =
𝛼+𝑚1

𝑐∗𝑈В

=
1,33+3,59

12∗0,94
= 0,44мм2; Sст = 1 мм2Марка дроту ВВГ(2х1 мм2) 

Ip2 =
0,093

0.9∙0.22
=

0,093

0,198
 = 0,5A;  

𝑆2 =
𝛼+𝑚2

𝑐∗𝑈В

=
1,33+0,79

12∗0,94
= 0,2мм2; Sст = 1 мм2Марка дроту ВВГ(2х1 мм2) 

Ip3=
1,7

0.9∙0.22
=

1,7

0,198
 = 8,6A; 

𝑆3 =
𝛼+𝑚3

𝑐∗𝑈В

=
1,33+28,9

12∗0,94
= 2,6мм2; Sст = 2,5 мм2 Марка дроту ВВГ(2х2,5мм2) 

Ip4=
3,74

0.9∙0.22
=

3,74

0,198
 = 18,9A; 

𝑆4 =
𝛼+𝑚4

𝑐∗𝑈В

=
1,33+46,75

12∗0,94
= 4,3мм2; Sст = 5 мм2 Марка дроту ВВГ(2х5мм2) 

Ip5=
3,74

0.9∙0.22
=

3,74

0,198
 = 18,9A; 

𝑆5 =
𝛼+𝑚5

𝑐∗𝑈В

=
1,33+46,75

12∗0,94
= 4,3мм2; Sст = 5 мм2 Марка дроту ВВГ(2х5мм2) 

Ip6=
1,7

0.9∙0.22
=

1,7

0,198
 = 8,6A; 

𝑆6 =
𝛼+𝑚6

𝑐∗𝑈В

=
1,33+16,46

12∗0,94
= 4,3мм2; Sст = 5 мм2 Марка дроту ВВГ(2х5мм2) 

 

3.6.5 Вибір апаратів захисту і місця їх встановлення. Всі освітлювальні 

мережі повинні мати захист від струмів короткого замикання (КЗ), а в деяких 
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випадках також від перевантаження. Захист освітлювальних мереж 

здійснюється апаратами захисту. Апаратом захисту називається апарат, що 

автоматично відключає електричний ланцюг, який захищається, при 

аномальних режимах. До апаратів захисту відносяться запобіжники й 

автоматичні вимикачі (автомати). Для захисту освітлювальних мереж найбільш 

поширені автоматичні вимикачі [16]. Однією з переваг автоматів перед 

запобіжниками є можливість використовування їх не тільки як захисних, але і 

як відключаючих апаратів (апаратів управління). Для захисту освітлювальних 

мереж слід застосовувати автомати з розціплювачами, що мають обернено 

залежну від струму тимчасову характеристику (із зростанням струму час 

відключення зменшується)[16]. Автомати, що мають тільки електромагнітний 

миттєводіючий розчіплювач, для освітлювальних мереж застосовувати не 

рекомендується. Захистмережі освітлення виконано автоматичним вимикачем  

на 6 АEZ9F34106класу захисту С, штепсельні розетки захищені автоматичними 

вимикачами на 25 А EZ9F14125 классу В фірми SchneiderElecrtic 

 

3.7 Висновки по розділу 

  

В розділі були воконані електротехнічні розрахунки для надійного 

виконання електричної мережі, як освітлення так штепсельних розеток, та 

визначена кількість автоматів захисту. 

 Автомати захисту були обрані фірми SchneiderElectric на 6 та 25 А. Для 

виконання мережі освітлення знадобиться провода  30 м.п.ВВГ 2×1мм2, а для 

електропостачання робочих місць обрано проводиВВГ 2×2,5мм2, з необхідним 

метражом 18 м.п.таВВГ 2×5 мм2 – 40 м.п. 
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4 ОХОРОНА ПРАЦI ТА БЕЗПЕКА У НАДЗВИЧАЙНIЙ СИТУАЦIЇ 

 

4.1 Задачi в областi охорони працi 

 

Правовi питання з охорони працi в нашiй країнi вирiшуються на 

пiдставi Конституцiї України, що говорить: «…держава дбає про полiпшення 

умов охорони працi, його наукової органiзацiї, безпеки ….». 

Політика держави щодо охорони працi базується па настуаному: 

- прiоритету життя i здоров'я працiвникiв вiдповiдно до результатiв 

виробничої дiяльностi пiдприємства, повної вiдповiдальностi власника за 

створення безпечних i нешкiдливих  умов працi; 

-  проведення полiтики пiльгового оподаткування, що сприяє створенню 

безпечних i нешкiдливих умов працi, участi держави у фiнансуваннi заходiв з 

охорони працi; 

-  соцiальному захисту працiвникiв, повним вiдшкодуванням збитку особi 

потерпiлим вiд нещасного випадку на виробництвi i професiйних захворювань; 

- здiйснення навчання населення з професiйної пiдготовцi i пiдвищенню 

квалiфiкацiї працiвникiв з питань охорони працi. 

Для забезпечення безпечного провадження робiт в Українi розроблений 

комплекс законодавчої i технiчної документацiї, що, мiстить у собi: 

Конституцiю України, Кодекс законiв про працю, Закони України ,,Про 

охорону працi ”, ,,Про пожежну безпеку”, ,,Про працю”, Постанову Кабiнету 

Мiнiстрiв України ,,Про заходи для виконання Закону України «Про охорону 

працi”.  

Для рiшення технiчних задач з охорони працi розроблена наступна 

основна технiчна документацiя: 

- Правила охорони працi при експлуатацiї ЕОМ. 

- Правила устрою електроустановок (ПУЕ).  

- Правила технiчної експлуатацiї електроустановок споживачiв (ПТЕП).  
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- Правила безпеки при експлуатацiї електроустановок (ПБЕЕ) й iншi 

нормативно-технiчнi i нормативно-правовi документи. 

Задачею роздiлу «Охорона працi та безпека у надзвичайнiй ситуацiї» є 

розробка органiзацiйних i технiчних заходiв, що забезпечують безпечнi i 

нешкiдливi умови працi в свiтлотехнiчнiй лабораторiї, в якiй дослiджується 

світлодіодні джерела світла та світлові прилади. 

Для вирiшення поставленого завдання слiд розглянути ряд таких питань: 

- виявлення негативних виробничих факторiв, що порушують безпечнi і 

нешкідливі умови працi спiвробiтникiв лабораторiї; 

- розробка заходiв щодо усунення дiї виявлених негативних виробничих 

факторiв. 

 

4.2 Аналiз умов праці та виявлення небезпечних i шкiдливих виробничих 

факторiв всвiтлотехнiчнiй лабораторії 

 

 «Небезпечнi i шкiдливi виробничi фактори» це фактори негативного 

впливу, які можуть виникнути в процесі роботи наукових співробітників 

свiтлотехнiчної лабораторії. До них належать: фізичні тапсихофізіологічні. 

1) фізичні: 

 підвищена або знижена температура, вологість і підвищена рухомість 

повітря робочої зони – є причиною дискомфорту, що зменшує продуктивність 

праці; 

 відсутність або нестача природного світла, недостатня освітленість 

робочої зони ускладнює розпізнавання зорових образів, що знижує 

працездатність; 

 підвищене значення напруги в електричному ланцюзі, замикання 

якого може відбутися через тіло людини – джерелом є електрична мережа, – 

може бути причиною електротравм й електроударів, величина напруги 

замикання може досягати 220 В; 
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 підвищена напруженість електричного поля, підвищена напруженість 

магнітного поля, джерелом яких є відеотермінал, є причиною порушень 

нервової діяльності, впливають на серцево-судинну систему, обмінні процеси, 

вплив проявляється, насамперед, у стомлюваності, дратівливості, появі 

головних болів (значення напруженості полів залежать від застосовуваного 

відео терміналу); 

 підвищений рівень іонізуючого (рентгенівського) випромінювання 

джерелом якого є відеотермінал, є причиною головних болів, млявості, 

порушення сну (рівень іонізуючого випромінювання залежить від відео 

терміналу). 

2) психофізіологічні: 

 статичні перевантаження, викликані тривалим перебуванням в одній 

позі, ведуть до захворювань кістково-м’язової системи; 

 розумова перенапруга, викликана переробкою великої кількості 

інформації, приводить до зниження працездатності; 

 перенапруга зорових аналізаторів виникає через виконання робіт з 

малими розмірами об’єкту розрізнення, що є причиною стомлення й може (при 

тривалому впливі) привести до зниження чутливості аналізаторів; 

 монотонність праці через одноманітні рухи при роботі приводить до 

розвитку стомлення; 

 емоційні перевантаження, які викликані вирішенням завдань в умовах 

дефіциту часу, є причиною роздратування, розвивають стомлення, можуть бути 

причиною стресу. 

 

4.3 Розробка органiзацiйних заходiв i технiчних засобiв щодо створення 

нешкiдливих i безпечних умов праці в свiтлотехнiчнiй лабораторії 

 

4.3.1 Органiзацiйнi заходи з охорони праці. Створення сприятливих 

умов праці й правильне естетичне оформлення робочих місць на виробництві 
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має велике значення, як для полегшення праці, так і для підвищення його 

привабливості, що позитивно впливає на продуктивність праці. Фарбування 

приміщень і меблів повинно сприяти створенню сприятливих умов для 

зорового сприйняття, гарного настрою. У службових приміщеннях, в яких 

виконується одноманітна розумова робота, яка вимагає значної нервової 

напруги й великого зосередження, фарбування повинно бути спокійних тонів – 

малонасичені відтінки холодних зелених або блакитних кольорів. 

До основних органiзацiйних заходiв з охорони працi належать 

iнструктажi. Ввiдний iнструктаж проводять iнженери з охорони працi. Його 

проводять з усiма прийнятими на роботу незалежно вiд освiти, стажу роботи. 

Первинний i повторний iнструктажi проводиться на робочому мiсцi не рiдше 1 

разу на 3 мiсяцi.  

Адмiнiстрацiєю, вiддiлом охорони працi i профспiлковим комiтетом 

органiзацiї, до якої вiдноситься дослідницька свiтлотехнiчна лабораторiя, 

постiйно приймаються заходи для вдосконалення прийомiв працi, 

впровадження прогресивних методiв роботи, вдосконалення охорони працi. 

Через кожнi 3 роки переглядаються виробничi iнструкцiї.  

4.3.2 Технічні заходи з охорони праці. Проектування робочого місця 

співробітника світлотехнічної лабораторії. При розробці оптимальних умов 

праці науковця необхідно враховувати освітленість, шум і мікроклімат, а також 

організацію робочого місця. 

Робоче місце науковця в лабораторії і основна його робота пов’язані з 

використанням комп’ютерної техніки. У зв’язку з цим, проектування робочих 

місць з відеотерміналами, є однією з важливих проблем ергономічного 

проектування. 

Робоче місце й взаємне розташування всіх його елементів повинні 

відповідати антропометричним, фізичним і психологічним вимогам. Велике 

значення має також характер роботи. Зокрема, при організації робочого місця 

науковця повинні бути дотримані наступні основні умови: 
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 оптимальне розміщення устаткування, що входить до складу робочого 

місця; 

 достатній робочий простір, що дозволяє здійснювати всі необхідні 

рухи й переміщення; 

 необхідне природне й штучне освітлення для виконання поставлених 

завдань; 

 рівень шуму не повинен перевищувати допустимого значення; 

 повинна бути забезпечена достатня вентиляція робочого місця. 

Ергономічними аспектами проектування робочих місць з 

відеотерміналами, зокрема, є: висота робочої поверхні, розміри простору для 

ніг, вимоги до розташування документів на робочому місці (наявність і розміри 

підставки для документів, можливість різного розміщення документів, відстань 

від очей користувача до екрану, документу і т.д.), характеристики робочого 

крісла, вимоги до поверхні робочого столу, регулювання робочого місця і його 

елементів. 

Головними елементами робочого місця науковця є робочий стіл і крісло. 

Основним робочим положенням є положення сидячи. 

Робоча поза сидячи викликає мінімальне стомлення науковця. 

Раціональне планування робочого місця передбачає чіткий порядок і сталість 

розміщення предметів, засобів праці й документації. Те, що потрібно для 

виконання робіт частіше, розташовано в зоні легкої досяжності робочого 

простору. 

Моторне поле – простір робочого місця, у якому можуть здійснюватися 

рухові дії людини. 

Максимальна зона досяжності рук – це частина моторного поля робочого 

місця, обмеженого дугами, описуваними максимально витягнутими руками при 

русі їх у плечовому суглобі. 

Оптимальна зона – частина моторного поля робочого місця, обмеженого 

дугами, описуваними передпліччями при русі в ліктьових суглобах з опорою в 

точці ліктя й з відносно нерухомим плечем. 
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Розглянемо оптимальне розміщення предметів праці й документації в 

зонах досяжності рук (рис. 4.1): 

 електронне устаткування розміщується в зоні а (у центрі); 

 робочі інструменти – у зоні г/д; 

 вимірювальні прилади розміщуються в зоні б (ліворуч); 

 допоміжні засоби перебувають в зоні а (праворуч); 

 документація: 

2) у зоні легкої досяжності долоні – в (ліворуч) – література й 

документація, необхідна при роботі; 

3) у висувних ящиках столу – література, яка не використовується 

постійно. 

 

 

Рисунок4.1 -  Зони досяжності рук у горизонтальній площині:  

а – зона максимальної досяжності; б – зона досяжності пальців при витягнутій 

руці; в – зона легкої досяжності долоні; г – оптимальний простір для грубої 

ручної роботи; д – оптимальний простір для тонкої ручної роботи 

 

4.3.3 Електробезпеки в свiтлотехнiчної лабораторії. Розрахунок 

системи занулення електричного обладнання. В свiтлотехнiчнiй лабораторiї 

для живлення експериментальної установки, освiтлювальної установки, 

комп’ютерного обладнання застосовується напруга 220 В перемiнного струму, 

що вказує на присутнiсть пiдвищеної напруги в електричнiй мережi. Тому 
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особливу увагу необхiдно придiляти захисту людини вiд поразки електричним 

струмом. 

Кожна електрична установка небезпечна з боку можливостi поразки 

током. По напрузi електричне обладнання свiтлотехнiчної лабораторiї 

вiдноситься до електричних установок до 1000 В з невеликими струмами 

замикання на землю - струм однополюсного глухого замикання на землю 

менше 500 А. 

Примiщення лабораторiї вiдноситься до примiщень з пiдвищеною 

небезпекою поразки електричним током. У примiщеннi застосовують такi 

технiчнi захиснi заходи:  

 - контроль i профiлактика ушкоджень iзоляцiї;  - подвiйна iзоляцiя;  

 - захисне вiдключення;.   - захисне заземлення 

Опiр iзоляцiї кожної дiлянки в мережах напругою до 1000 В  повинен 

бути не нижче 0,5 МОм на фазу. 

Розрахунок занулення електричного обладнання лабораторії 

Живлення електричних установок, обладнання здiйснюється вiд 

трифазної мережi перемiнного струму з частотою 50 гц, напругою 220 В з 

глухозаземленою нейтраллю. Як було описано вище, у таких мережах захист 

вiд поразки електричним  струмом  повинен  бути  здiйснений  зануленням.  

За визначенням ГОСТ 12.1.030-81* занулення - це навмисне електричне 

з'єднання з нульовим захисним провiдником металевих неструмоведучих 

частин електричного обладнання чи електроустановки, що можуть виявитися 

пiд напругою в аварiйних ситуацiях. Принципова електрична схема занулення 

наведена на рисунку 4.2. 

Така ситуацiя може виникнути, наприклад, при замиканнi на корпус 

електроустановки струмоведучих частин внаслiдок порушення iзоляцiї.   

Принцип дiї занулення - перетворення замикання  на  корпус в однофазне 

коротке замикання, при якому спрацьовує захист i електроустановка 

вiдключається.  
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Рисунок 4.2– Схема занулення електроустановки: Rо – електричний опiр 

заземлення нейтралi джерела живлення; 1 - електрична установка; 2 – нульовий 

захисний провiд; 3 – провiд, який з’єднує корпус електричної установки з 

нульовим  захисним проводом; 4 – контакти автомату захисту 

електроустановки 

 

При розрахунку занулення основною задачею є обчислення струму 

короткого замикання фази на корпус ( Iкз). При цьому  повинне виконуватися 

спiввiдношення: 
 

   Iкз>= Iном ∙ Ка.з.                                (4.1) 
 

де Iном - номiнальний струм автомату захисту, А;  

К - коефiцiєнт запасу для автомату захисту  ( Ка.з. = 1,25 ). 

Знайдемо необхiдний перетин проводiв силової проводки.  Сумарне 

розрахункове навантаження дорiвнює: 
 

  P = ( Pi ∙ n ) ∙ Кз.п.,         (4.2) 
 

де Pi  - потужнiсть одного приймача електроенергiї;  

n   - число приймачiв електроенергiї;  

Кз.п. - коефiцiєнт запасу потужностi (Кз.п. = 1,5). 

У лабораторiї установлено двi ПЕОМ. Споживана потужнiсть кожної 

ПЕОМ з урахуванням тимчасових споживачiв (принтер i т.д.) складає 400 Вт. 
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Сумарна розрахункове навантаження ПЕОМ з урахуванням запасу потужностi 

складає: 
 

PР.ПЕОМ = ( 400 ∙ 2 ) ∙ 1.5 = 1200 Вт. 
 

Потужнiсть освiтлювальної установки та лабораторного обладнання в 

лабораторiї дорiвнює PОСВ = 800 Вт.Визначимо розрахункову потужнiсть 

освiтлювальної установки i лабораторного обладнання : 
 

PОСВ.Р = 800 ∙ 1,5 =1200 Вт. 
 

Сумарне навантаження буде дорiвнювати: 
 

Р = РР.ЕОМ  +PОСВ.Р .                                                                 (4.3) 

Р = 1200 ∙ 2 = 2400 Вт. 
 

Величина розрахункового струму для групи приймачiв, приєднаних до 

однiєї фази розраховується по формулi: 
 

    Iн = P/ Uн.ф.                                                    (4.4) 
 

де Uн.ф - номiнальна напруга приймачiв (дорiвнює  фазнiй  напрузi 

мережi), B;   

P - сумарне розрахункове навантаження, Вт. 

Таким чином 
 

Iн  =   2400/220 = 10,9 A. 
  

Необхiдна площа перетину фазного i нульового провiдникiв 

розраховується з наступного виразу: 
 

S = Iн / Jэк,                (4.5) 
 

де Jэк - нормоване значення щiльностi струму (для  мiдних провiдникiв   

Jэк = 3,1 А/мм2 . 
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Таким чином, 
 

S = 10,9 / 3,1 = 3,5мм2. 
 

Виберемо номiнальне значення площi перетину фазного та нульового 

проводiв рiвне  S = 5 мм2. 

Вiдповiдно до вимог ПУЕ опiр нульового захисного провiдника не 

повинний перевищувати опiр фазного проводу бiльш, нiж у 2 рази.  З огляду на 

те, що  нульовий захисний провiдник виконаний з того ж матерiалу, що i 

фазний (з мiдi), вибираємо перетин нульового захисного провiдника  рiвним: 
 

S = 5/2 = 2,5 мм2.  
 

Обчислимо струм короткого замикання фази на корпус по наступнiй 

формулi: 
 

  Iкз = U/(Zт+Zн),     (4.6) 
 

де U  - фазна напруга, В;  

Zт- внутрiшнiй опiр джерела (трансформатора), Ом;  

Zн - повний  опiр  ланцюга  "фаза-нуль",  Ом. 

Потужнiсть трансформатора 25 кВт. По таблицях знаходимо  опiр для 

трансформатора з даною потужнiстю Zт=1,04 Ом. Повний опiр ланцюга "фаза-

нуль" визначається по формулi 
 

                   Zн = (RФ+Rн)2+Хн
2,                          (4.7) 

 

де Rф - активний опiр фазного проводу, Ом; 

Rн - активний опiр нульового проводу, Ом; 

Хн - iндуктивний опiр ланцюга “фаза-нуль”, Ом 

Тому що iндуктивний опiр мiдного проводу  малий, то величиною Xн 

можна зневажити. Опiр фазного i нульового проводiв знаходимо по такiй 

формулi: 
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R =  ∙ l/S,       (4.8) 
 

де  - питомий опiр мiдi, =0.018 Ом ∙ мм2/м; 

l  - довжина проводу, м;      

 S  - площа поперечного перерiза проводу, мм2. 

Приймаємо довжину фазного i захисного нульового проводiв рiвним 40 м. 

Таким чином, приведений вище вираз буде мати вигляд: 
 

   Zн = Rф+Rн     (4.9) 
 

Використовуючи необхiднi значення одержуємо 
 

Zн =  0,018 ∙ (40/5 + 40/2,5) = 0,43 Ом. 
 

Струм короткого замикання обчислюємо по формулi (4.6) 
 

   Iкз = 220/(1,04+0,43)= 323,4 А. 
 

При номiнальному значеннi струму автомату захисту, рiвному Iном = 20  А, 

умова надiйного спрацьовування захисту при короткому замиканнi фази на 

корпус (4.1) виконана: 
 

323,4  20 ∙ 3 A. 
 

Для занулення електричного обладнання лабораторiї у її примiщеннi  

прокладається магiстральна шина занулення, яка виконана вiдповiдно до вимог 

ПУЕ. Ця шина безпосередньо з'єднана з  глухозаземленою нейтраллю мережi 

через нульовий захисний провiдник. 

 

4.4 Забезпечення пожежної безпеки 

 

Поняття пожежна безпека означає стан об'єкта, при якому виключається 

можливiсть пожежi, а у випадках її виникнення запобiгається вплив на людей  
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небезпечних факторiв пожежi i забезпечується захист матерiальних цiнностей. 

Пожежна безпека об'єктiв i електроустановок регламентується НАПБ 

А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Українi, БНiП 2.01.02-85 

Протипожежнi норми i т. i. 

Причинами виникнення пожеж електричного характеру, якi можуть мати 

мiсце в свiтлотехнiчнiй лабораторiї, є: 

1 - iскрiння в комп’ютерному обладнаннi, а так само iскрiння в результатi 

електростатичних розрядiв; 

2 - струми коротких замикань i струмовi перевантаження провiдникiв, що 

викликають їх нагрiв до високих температур, що може привести до 

запалювання їх iзоляцiї; 

3  - незадовiльнi контакти в мiсцях з'єднання дротiв, коли при протiканнi 

струму унаслiдок великого перехiдного опору рiзко пiдвищується температура 

контактiв. 

До причин не електричного характеру вiдносяться: 

1) необережне поводження з вогнем; 

2) неправильне поводження з нагрiвачами; 

3) курiння в мiсцях, що не передбаченi для цього; 

4) самозагоряння деяких матерiалiв; 

5) накопичення горючих матерiалiв – паперу. 

Важливим заходом для забезпечення пожежної безпеки є органiзацiя 

пожежної охорони, що передбачає й профiлактичне обслуговування 

комп’ютерного обладнання i освiтлювальної установки в лабораторiї. 

Протипожежний захист забезпечують організаційні та технічні міри. 

Органiзацiйнi: 

- навчання робiтникiв та службовцiв правилам пожежної безпеки; 

- своєчасне проведення протипожежних iнструктажiв; 

- призначення вiдповiдального за протипожежний стан; 

- розробка протипожежних iнструкцiй;  

- реалiзацiя протипожежних норм i правил;  
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- розробка i розташування на видному мiсцi плану евакуацiї 

спiвробiтникiв лабораторiї при пожежi; 

- виготовлення i застосування засобiв наочної агiтацiї по забезпеченню 

пожежної безпеки.  

Технiчнi: 

- максимально можливе застосування непальних i важкозаймистих 

речовин  у конструкцiї свiтильникiв освiтлювальної установки; 

- обмеження кiлькостi пальних речовин i їхнє розмiщення на нормованiй 

вiдстанi вiд джерел запалювання; 

- iзоляцiя пального середовища; 

- занулення; 

- захист вiд глухих i вiд неповних замикань на землю (корпус); 

- захисне вiдключення; 

- розрахунок i вибiр провiдникових матерiалiв по довгостроково 

припустимому струму.  

При гасінні вогнищ запалення електроустаткування, необхідно 

насамперед відключити напругу, а потім приступити до гасіння вогню 

вуглекислотним вогнегасником (ВВ). 

В лабораторії повинний бути первинний засіб пожежегасіння -  

вуглекислотний вогнегасникВВ-5  – 2 шт. 

Для своєчасного вживання заходів по гасінню пожежі в приміщенні 

лабораторії установлюється пожежна сигналізація з використанням датчиків, 

які  включені за шлейфовою схемою. Датчики  реагують на задимленість 

повітря  в приміщенні. 

Таким чином, відповідно до існуючого положенням, пожежна безпека 

приміщення електротехнічної лабораторії забезпечена організаційно, а також 

системами запобігання пожежі і протипожежним захистом на необхідному 

рівні. 
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4.5 Надання першої допомоги потерпiлим при нещасних випадках 

 

При ураженнi людини електричним струмом необхiдно якнайшвидше 

звiльнити його вiд дiї струму, тому що вiд тривалостi дiї струму залежить 

тяжкiсть електротравми. 

Заходи першої допомоги при оживленнi людини залежать вiд її стану. 

Тому цикл реанiмацiї складається з двох частин: 

- швидке визначення стану потерпiлого; 

- енергiйне квалiфiковане надання долiкарняної допомоги. 

Для визначення стану постраждалого необхiдно укласти його на спину i 

перевiрити наявнiсть дихання i серцевих скорочень. Наявнiсть дихання в 

потерпiлого визначається по пiдйому й опусканню грудної клiтки пiд час 

самостiйного вдиху i видиху. При порушеннi подиху потерпiлий має потребу в 

штучному диханнi. 

При наявностi серцевих скорочень, пульс найкраще перевiряти по соннiй 

артерiї. Вiдсутнiсть пульсу на соннiй артерiї свiдчить, як правило, про 

припинення серцебиття. 

Про вiдсутнiсть кровообiгу в органiзмi можна судити по стану очної 

зiницi, яка у цьому випадку розширена. При вiдсутностi пульсу, необхiдний 

зовнiшнiй масаж серця. 

Перевiрка стану потерпiлого, включаючи додання його тiлу вiдповiдного 

положення, перевiрку дихання, пульсу i стану зiницi, повинна виконуватися 

швидко – у плинi 15-20 с. 

У перiод мнимої чи клiнiчної смертi протягом 4-5хвилин змiни на 

останньому рiвнi ще оборотнi i можна врятувати людини. Отже, допомога 

потерпiлому повинна бути зроблена квалiфiковано i без роздумiв у плинi 

перших 4-5 хвилин. Основнi методи оживлення потерпiлого включають: 

штучне дихання «рот у рот», «рот у нiс», також зовнiшнiй масаж серця. 

Для проведення штучного дихання потерпiлого необхiдно укласти на 

спину на тверду пiдставу, розстебнути одяг, що стискує, i забезпечити 
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прохiднiсть верхнiх дихальних шляхiв, якi можуть бути закритi запалим язиком 

чи стороннiм вмiстом у порожнинi рота. Голову потерпiлого треба повернути 

набiк прочистити рот пальцем, обгорненим марлею чи хусткою. Пiсля цього 

той, що надає допомогу одну руку пiдсуває потерпiлому пiд шию, а долонею 

iншої надавлює на чоло, максимально закидаючи голову назад. При цьому 

корiнь язика вiдходить вiд задньої стiнки гортанi, вiдкриваючи вiльний доступ 

повiтря в легенi, а рот вiдкривається. 

Штучне дихання i непрямий масаж серця необхiдно проводити до 

вiдновлення стiйкого самостiйного подиху i дiяльностi серця, або передачi 

потерпiлого медичному персоналу. 

 

4.6 Безпека у надзвичайнiй ситуацiї 

 

Закон України “Про об'єкти пiдвищеної небезпеки” передбачає 

декларування безпеки об’езпеки (ОПН). При цьому пiд ризиком у ньому 

розумiється ймовiрнiсть небажаної подiї, тому для оцiнки ризику передбачено 

використання ймовiрнiсних моделей. На виконання Закону Мiнiстерство працi i 

соцiальної полiтики України розробило Методику визначення ризикiв та їх 

прийнятних рiвнiв для декларування безпеки об'єктiв пiдвищеної небезпеки. 

Методика визначає порядок проведення аналiзу небезпеки об'єктiв 

пiдвищеної небезпеки на основi оцiнок ризику та рiвнi прийнятних ризикiв. 

Алалiз ступеня небезпеки й оцiнку рiвня ризику для об'єктiв пiдвищеної 

небезпеки треба здiйснювати у такiй послiдовностi: 

• визначити джерела виникнення аварiй (слiд визначити тi апарати чи 

установки, на яких можливi аварiї з найбiльшим викидом небезпечних речовин; 

• визначити тi з них, на яких аварiї з ураженням i завдаванням збиткiв 

можливi за межами пiдприємства; 

• з'ясувати характеристики небезпечних речовин, зокрема сумарну масу 

небезпечних речовин, що спричинюють аварiї, вибухо- та 

пожежонебезпечнiсть, токсичнiсть; 
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• виявити небезпечнi подiї, що iнiцiюють виникнення аварiй; 

• описати уражальнi чинники аварiй; 

• скласти перелiк можливих зовнiшнiх впливiв (природно-клiматичнi 

умови, сейсмiчнiсть, грунти, топографiчнi характери стики мiсцевостi та iншi 

данi, якi можуть характеризувати можливi зовнiшнi впливи природного 

характеру); 

• вибрати методи i моделi для дослiдження ступеня небезпеки та 

оцiнювання рiвня ризику; 

• розробити ймовiрнi сценарiї розвитку аварiй з урахуванням умов їх 

виникнення; 

• визначити ймовiрностi (вiдноснi частоти) виникнення аварiй протягом 

року для кожної подiї, що iнiцiює аварiю; 

• змоделювати аварiї i розрахувати ймовiрнi зони дiї уражальних чинникiв 

за рiзними сценарiями розвитку аварiй; 

• видiлити мiсця проживання населення, територiї пiдприємств i 

органiзацiй, що потрапляють у зону ураження; 

• оцiнити можливi негативнi наслiдки аварiй; 

• оцiнити ризик аварiй на об'єктi (об'єктах) пiдвищеної небезпеки. 

Аналiз небезпеки й оцiнювання ризику виконують у повному обсязi, 

передбаченому цiєю Методикою, для об'єктiв пiдвищеної небезпеки першого 

класу. Для об'єктiв пiдвищеної небезпеки другого класу визначають тiльки 

масштаби небезпеки. 

Методику можна застосовувати також для оцiнювання рiвня ризику й 

експертизи рiшень з безпеки потенцiйно небезпечних об'єктiв, у тiм числi пiд 

час: 

• розробки нових технологiй та конструювання обладнання; 

• проектування i розмiщення нових виробництв; 

• реконструкцiї дiючих виробництв; 

• експертизи дiючих виробництв i тих, що реконструюються та 

проектуються; 
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• розробки планiв локалiзацiї та лiквiдацiї наслiдкiв аварiй; 

• органiзацiї страхового захисту майна пiдприємств; 

• розгляду конфлiктiв мiж суб'єктом господарської дiяльностi, що 

експлуатує чи планує експлуатацiю потенцiйно небезпечного об'єкта, та будь-

якими зацiкавленими сторонами, для яких аварiї на об'єктах пiдвищеної 

небезпеки можуть мати негативнi наслiдки. 

Для визначення рiвня ризику на всiх етапах його аналiзу автори методики 

рекомендують застосовувати будь-якi вiдомi у науково-технiчнiй, довiдковiй, 

нормативнiй i методичнiй лiтературi методи розрахунку й оцiнок небезпек, 

наслiдкiв i ризику для об'єктiв “турботи” за умови обґрунтування їх 

застосування. 

Обґрунтованiсть результатiв дослiдження ступеня небезпеки та оцiнки 

рiвня ризику визначають з урахуванням пiдстав для застосування тих чи iнших 

фiзико-математичних моделей i методiв розрахунку; пiдстав для обрання 

сценарiїв виникнення i розвитку аварiй; правильностi виконаних розрахункiв 

рiвня ризику й оцiнки наслiдкiв аварiй; повноти урахування чинникiв, якi 

впливають на кiнцевi результати. 

Як уже зазначалося, основною метою оцiнки ризику є управлiння 

ризиком, тобто забезпечення такої експлуатацiї потенцiйно небезпечного 

об'єкта, яка б дала змогу мiнiмiзувати ймовiрнiсть виникнення аварiї внаслiдок 

вiдмов устаткування i помилок обслуговуючого персоналу, виявлення 

можливих небезпечних зовнiшнiх впливiв, що можуть спричинити аварiю, а 

також вироблення рекомендацiй зi зменшення масштабiв i лiквiдацiї наслiдкiв 

аварiї в разi її виникнення. 

Це можна реалiзувати тiльки за виконання таких вимог: 

• наявнiсть докладної iнформацiї щодо просторового розмiщення об'єктiв 

небезпечного виробництва i взаємозв'язкiв мiж ними; 

• наявнiсть докладної iнформацiї з технiчних характеристик усього 

устаткування небезпечного виробництва; 
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• наявнiсть зведень про потенцiйно небезпечнi чинники, їх вплив на 

устаткування i персонал, можливi наслiдки їхнього вияву; 

• наявнiсть комплексу моделей, що дають змогу оцiнювати вплив 

небезпечних чинникiв на устаткування i персонал, оцiнювати масштаби 

можливого збитку; 

• наявнiсть моделей розвитку небезпечних ситуацiй (аварiй) i критерiїв 

прийняття рiшень щодо управлiння ризиком. 

Визначення масштабiв наслiдкiв аварiй включає аналiз можливих впливiв 

на людей, майно i довкiлля. Щоб оцiнити можливi наслiдки i ризик аварiї, 

потрiбно моделювати для кожного передбачуваного її результату, 

встановленого пiд час виконання аналiзу розвитку аварiй. 

За моделювання пожеж рекомендується розглядати: 

• горіння вільних і обмежених розливів горючих і легкозаймистих рідин; 

• дифузійне чи дефлаграційне горіння незмішаних хмар у разі викидів 

скраплених газів під тиском і перегрітих рідин (“вогняна куля”); 

• факельне горіння струменя пари, газу або диспергованої рідини; 

• інші види пожежі, можливі на об'єкті за виникнення аварійних ситуацій. 

Аналіз та оцінка ризику небезпеки експлуатації об’єкту є найважливішим 

етапом досліджень, завданням якого є виявлення всіх можливих небезпек під 

час його експлуатації, які здатні призвести до виникнення і розвитку аварії, 

пожежі або надзвичайної ситуації. 

 

4.7 Висновки по розділу 

 

У даному роздiлi визначенi задачi в областi охорони праці, виявленi 

небезпечнi i шкiдливi виробничi фактори у світлотехнічній лабораторії. 

Наведені рекомендації з забезпечення ергономіки робочого місця наукового 

співробітника при роботі за комп’ютером, розроблені заходи забезпечення 

електробезпеки, розрахована система занулення електричного і комп’ютерного 

обладнання лабораторії та  розробленi організаційні заходи пожежної безпеки.  
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ВИСНОВКИ 

 

 Сучасні офіси сміливо використовують в створенні свого інтер’єру 

новітні дизайнерські рішення, але створення такого офісу не можливо без 

сучасного світлодіодного освітлення. Надання офісному персоналу зручних 

робочих місць вимагає рівномірного освітлення. Цього можна досягти шляхом 

комбінування загальних та місцевих джерел освітленості, розрахованої 

спрямованості світлових потоків, що враховують взаємне розташування 

приладів освітлення та робочих місць. Крім необхідного рівня освітлення на 

робочих місцях та надійності електроприладів, потрібно також гарантувати 

виконання вимог та норм безпеки. 

В роботі розглянуто світлодіоди та їх характеристики, а також будову 

сучаних світлодіодних ламп, та як правильно організувувати та плануванти 

робоче місця в офісі з урахуванням норм з освітлення. 

В ході світлотехнічного розрахунку було визначено розряд зорових робіт 

для всіх приміщень в офісі, та для подальшого проектування було обрано 

кабінет проектантів, де розряд зорових робіт вимагає від світлотехніків 

створення вимого рівня освітлення 500 лк на ропобвій поверхні. 

Спроектоване освітлення, було змодульовано в комп’ютерній программі 

DIAlux, а також виконановтклнано  електротехнічний розрахунок в результаті 

якого було визначено, що для виконання електропроводки на освітлення 

необхідно 30 м.п. ВВГ 2×1мм2, а для електропостачання робочих місць проводи 

ВВГ 2×2,5 мм2, з необхідним метражом 18 м.п.та ВВГ 2×5 мм2 – 40 м.п. 

В розділі «Охорона праці та безпека у надзвичайній ситуації»виявленi 

небезпечнi i шкiдливi виробничi фактори у світлотехнічній лабораторії. 

Наведені рекомендації з забезпечення ергономіки робочого місця наукового 

співробітника при роботі за комп’ютером, розроблені заходи забезпечення 

електробезпеки, розрахована система занулення електричного і комп’ютерного 

обладнання лабораторії та  розробленi організаційні заходи пожежної безпеки. 

  



72 
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1 Наша жизнь в цифрах или на что люди тратят время – Режим доступу: 

http://www.lifeguide.com.ua/nasha-zhizn-v-cifrax-ili-na-chto-my-tratim-svoe-vremya/ 

2 Жизнь в цифрах – Режим доступу: https://pikabu.ru/story/zhizn_v_tsifrakh_4830979 

3 Принцип функционирования LED – Режим доступу: https://www. 

disprom.ru/printsip-funktsionirovaniya-led.html 

4 Светодиод – Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1 

%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4 

5 Світлодіод – Режим доступу: http://znaimo.com.ua/Світлодіод 

6 Карась В. І. Світлодіоди: фізика, технологія, застосування: навч. 

посібник/ В. І. Карась, Л. А. Назаренко, І. В. Карась; Харк. нац. акад. міськ. 

госп-ва – Х.: ХНАМГ, 2012, - 323 с 

7 Світодіодна лампа блимає, коли вона включена: основні причини і як 

прибрати блимання? – Режим доступу: https://watt-shop.com/ua/blog/188-

svetodiodnaya-lampa-migaet-kogda-ona-vklyuchena-osnovnye-prichiny-i-kak-ubrat-

eto-mertsanie.html 

8 Організація робочого місця – Режим доступу:  https://pidruchniki. 
com/17910211/ekonomika/organizatsiya_robochogo_mistsya 

9 Природне і штучне освітлення: ДБН В.2.5–28–2006. – [Чинний від 

2006–10–01]. – Київ.: Мінбуд України, 2006. – 75 с.  

10. Условия, необходимые для зрительного комфорта – Режим доступа: 

http://base.safework.ru/iloenc?doc&nd=857100162&nh=0&ssect=1 

11 Офіс:– Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84 

%D1%96%D1%81 

12 Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни 

«Світлотехнічні установки та системи» (для студентів денної і заочної форм 

навчання напряму підготовки 6.050701 „Електротехніка та електротехнології” 

спеціальності “Світлотехніка і джерела світла”) / Харків. нац. ун-т міськ. госп- 

http://www.lifeguide.com.ua/nasha-zhizn-v-cifrax-ili-na-chto-my-tratim-svoe-vremya/
https://pikabu.ru/story/zhizn_v_tsifrakh_4830979
https://www.disprom.ru/printsip-funktsionirovaniya-led.html
https://www.disprom.ru/printsip-funktsionirovaniya-led.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://watt-shop.com/ua/blog/188-svetodiodnaya-lampa-migaet-kogda-ona-vklyuchena-osnovnye-prichiny-i-kak-ubrat-eto-mertsanie.html
https://watt-shop.com/ua/blog/188-svetodiodnaya-lampa-migaet-kogda-ona-vklyuchena-osnovnye-prichiny-i-kak-ubrat-eto-mertsanie.html
https://watt-shop.com/ua/blog/188-svetodiodnaya-lampa-migaet-kogda-ona-vklyuchena-osnovnye-prichiny-i-kak-ubrat-eto-mertsanie.html
https://pidruchniki.com/17910211/ekonomika/organizatsiya_robochogo_mistsya
https://pidruchniki.com/17910211/ekonomika/organizatsiya_robochogo_mistsya
http://base.safework.ru/iloenc?doc&nd=857100162&nh=0&ssect=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81


73 
 

ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: В. С. Чернець, О. І. Лісна, О. М. Ляшенко, Д. П. 

Зубков. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. –76 с.  

13 ООО “ВЕБ Инжиниринг” – Режим доступу:  https://newelectric.com.ua 

/o-nas/ooo-veb-inzhiniring/ 

14 Кнорринг Г.М. Справочная книга для проектирования 

электрическогоосвещения. – СПб.: Энергоатомиздат. Санкт-Петербургское отд-

ние,1992. 

15 Справочная книга по светотехнике / под ред. Ю. Б. Айзенберга. 3-е 

изд. перераб. и доп. – М. : Знак, 2006. – 972 с. 

16 Освітлення офісів – вибір джерел світла – Режим доступу:  http://www. 

klaster-plus.ua/ua/stati-i-obzory/osveshchenie-ofisov-vybor-istochnikov-sveta/ 

17 Методичні вказівки до виконання курсового проекту на тему: 

"Розробка електротехнічної частини проекту освітлювальної установки " з 

курсу "Проектування, монтаж і експлуатація освітлювальних установок" (для 

студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 

0906 «Електротехніка» (6.050701 «Електротехніка та електротехнології» 

спеціальності „Світлотехніка і джерела світла”) / Укл.: Салтиков В.О. – Х.: 

ХНАМГ, 2010. – 31с. 

18 Рябов М.С., Циперман Л.А. Электрическая часть осветительных 

установок. - М.: Энергия, 1966. 360 с. 

19 Проектирование электрооборудования жилых и общественных зданий 

и сооружений. ДБН В. 2.5-23-2003. Государственный комитет Украины по 

строительству и архитектуре. – К. 2004. 

  20. Сериков Я.А., Болотских О.Н. Охрана труда / Учебное пособие. 

Разработано в формате Болонской системы образования в рамках европейского 

проекта Tempus-Tacis CD JEP – 24150 – 2003 «HUREMA», Харьков. Апекс+, 

2006. – 120 с. 

  21. Сєрiков Я.О. Основи охорони працi / Навч. посiбник для студентiв 

вищих навчальних закладiв. Харкiв. IОЦ ХНАМГ, 2007. – 227 с.  

https://newelectric.com.ua/o-nas/ooo-veb-inzhiniring/
https://newelectric.com.ua/o-nas/ooo-veb-inzhiniring/
http://www.klaster-plus.ua/ua/stati-i-obzory/osveshchenie-ofisov-vybor-istochnikov-sveta/
http://www.klaster-plus.ua/ua/stati-i-obzory/osveshchenie-ofisov-vybor-istochnikov-sveta/


74 
 

22. Iнженернi рiшення з охорони працi при розробцi дипломних проектiв 

// В.В.Сафонов, А.С.Бєлiков, Я.О.Сєрiков i iн.// За ред. Сафонова В.В. Навч. 

посiбник для студентiв вищих навчальних закладiв. К.: Основа, 2011. - 480 с. 

23. Сєрiков Я.О. Основи електробезпеки / Навч. посiбник для студентiв 

вищих навчальних закладiв. Харкiв. СМИТ, 2011. – 285 с. 

24. ГОСТ 12.0.003-74* Небезпечнi i шкiдливi виробничi фактори. 

25. ДНАОП 0.00 - 4.12 - 05 Типове положення про порядок проведення 

навчання i перевiрки знань з питань охорони працi. 

26. ДСН 3.3.6.042-99. Повiтря робочої зони. Загальнi санiтарно-гiгiєнiчнi 

вимоги. 

27. ДБНВ 2.5. – 28 – 2006 Природне i штучне освiтлення. 

28. ДСН 3.3.6.039-99. Вiбрацiя. Загальнi вимоги безпеки. 

29. ДНАОП 0.00-1.31-99 Правила охорони працi при експлуатацiї ЕОМ. 

30. ДНАОП 0.00 – 1.32.01 Правила улаштування електроустановок. 

31. ДНАОП 0.00-1.21-98. Правила безпечної експлуатацiї 

електроустановок споживачiв. 

32. ДСТУ 12.1.030-85*. Мiждержавний стандарт Електробезпека. Захисне 

заземлення, занулення. 

33. Закон України «Про пожежну безпеку».  

34. ДБН В.1.1.7-2002 Пожежна безпека. 

35. НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Українi. 

36. БНiП 2.01.02-85 Протипожежнi норми. 

37. ДСТУ 3891-99 Безпека в надзвичайних ситуацiях. Термiни та 

визначення. 

38. ДК 019:2010 Класифiкатор надзвичайних ситуацiй. 

39.Кодекс цивільного захисту України – Режим доступу: http://zakon3. 

rada.gov.ua/laws/show/5403-17 

  

http://zakon3/


75 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 


	Пояснювальна записка
	Кафедра   Світлотехніки і джерел світла
	Спеціальність  141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
	Освітня програма  Світлотехніка і джерела світла
	ЗАТВЕРДЖУЮ
	З  А  В  Д  А  Н  Н  Я
	НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ СТУДЕНТУ
	КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН


	1.1.1 Кольори і матеріали напівпровідника. Звичайні світлодіоди виготовляються з різних неорганічних напівпровідникових матеріалів, в таблиці 1.1 наведені доступні кольору з діапазоном довжин хвиль, падіння напруги на діоді, і матеріал[5]:
	Таблиця 1.1 – Доступні кольору з діапазоном довжин хвиль
	2.1 Обстеження об’єкту

	- Правила охорони працi при експлуатацiї ЕОМ.
	«Небезпечнi i шкiдливi виробничi фактори» це фактори негативного впливу, які можуть виникнути в процесі роботи наукових співробітників свiтлотехнiчної лабораторії. До них належать: фізичні тапсихофізіологічні.
	Таким чином

	Використовуючи необхiднi значення одержуємо
	Пожежна безпека об'єктiв i електроустановок регламентується НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Українi, БНiП 2.01.02-85 Протипожежнi норми i т. i.
	3 Принцип функционирования LED – Режим доступу: https://www. disprom.ru/printsip-funktsionirovaniya-led.html
	4 Светодиод – Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1 %D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4
	5 Світлодіод – Режим доступу: http://znaimo.com.ua/Світлодіод
	7 Світодіодна лампа блимає, коли вона включена: основні причини і як прибрати блимання? – Режим доступу: https://watt-shop.com/ua/blog/188-svetodiodnaya-lampa-migaet-kogda-ona-vklyuchena-osnovnye-prichiny-i-kak-ubrat-eto-mertsanie.html
	10. Условия, необходимые для зрительного комфорта – Режим доступа: http://base.safework.ru/iloenc?doc&nd=857100162&nh=0&ssect=1


	13 ООО “ВЕБ Инжиниринг” – Режим доступу:  https://newelectric.com.ua /o-nas/ooo-veb-inzhiniring/
	20. Сериков Я.А., Болотских О.Н. Охрана труда / Учебное пособие. Разработано в формате Болонской системы образования в рамках европейского проекта Tempus-Tacis CD JEP – 24150 – 2003 «HUREMA», Харьков. Апекс+, 2006. – 120 с.
	21. Сєрiков Я.О. Основи охорони працi / Навч. посiбник для студентiв вищих навчальних закладiв. Харкiв. IОЦ ХНАМГ, 2007. – 227 с.
	22. Iнженернi рiшення з охорони працi при розробцi дипломних проектiв // В.В.Сафонов, А.С.Бєлiков, Я.О.Сєрiков i iн.// За ред. Сафонова В.В. Навч. посiбник для студентiв вищих навчальних закладiв. К.: Основа, 2011. - 480 с.
	23. Сєрiков Я.О. Основи електробезпеки / Навч. посiбник для студентiв вищих навчальних закладiв. Харкiв. СМИТ, 2011. – 285 с.
	24. ГОСТ 12.0.003-74* Небезпечнi i шкiдливi виробничi фактори.
	26. ДСН 3.3.6.042-99. Повiтря робочої зони. Загальнi санiтарно-гiгiєнiчнi вимоги.
	27. ДБНВ 2.5. – 28 – 2006 Природне i штучне освiтлення.
	28. ДСН 3.3.6.039-99. Вiбрацiя. Загальнi вимоги безпеки.
	29. ДНАОП 0.00-1.31-99 Правила охорони працi при експлуатацiї ЕОМ.
	30. ДНАОП 0.00 – 1.32.01 Правила улаштування електроустановок.
	31. ДНАОП 0.00-1.21-98. Правила безпечної експлуатацiї електроустановок споживачiв.
	32. ДСТУ 12.1.030-85*. Мiждержавний стандарт Електробезпека. Захисне заземлення, занулення.
	33. Закон України «Про пожежну безпеку».
	34. ДБН В.1.1.7-2002 Пожежна безпека.
	35. НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Українi.
	36. БНiП 2.01.02-85 Протипожежнi норми.
	37. ДСТУ 3891-99 Безпека в надзвичайних ситуацiях. Термiни та визначення.
	38. ДК 019:2010 Класифiкатор надзвичайних ситуацiй.

