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ВСТУП 

Програма вибіркової (за вибором навчального закладу) 

навчальної дисципліни « Енергозберігаючі освітлювальні 

системи» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки бакалавра спеціальності 141 - «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є 

формування теоретичних знань та практичних навичок для 

узагальнення уявлення про окремі розділи світлотехніки та їх 

взаємозв’язок, основні засади для створення енергоефективного 

та надійного освітлення, розробки систем загального 

зовнішнього та внутрішнього освітлення на основі сучасних 

світлових приладів.  

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Енергозбергіаючі 

освітлювальні системи» є складовою частиною циклу дисциплін 

для підготовки студентів за спеціальністю 141 - 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Для 

вивчення курсу необхідно мати відповідну підготовку з 

наступних шкільних дисциплін: «Математика», «Фізика», інших 

природничих дисциплін. Попередньо вивчаються суміжні 

дисципліни «Вища математика», «Фізика», «Інженерна та 

комп`ютерна графіка». На основі знань отриманих в курсі 

«Дизайн систем освітлення» читаються курси «Системи 

електропостачання», «Електропостачання електричних 

установок споживачів». 

Дисципліна «Енергозбергіаючі освітлювальні 

системи»допоможе студентам здобути знання, які допоможуть 

застосувати їх при роботі в галузі електротехніки. 

Після виконання практичних робіт студенти повинні 

навчитися здійснювати основні світлотехнічні розрахунки, 

розраховувати системи зовнішнього і внутрішнього освітлення, 

здійснювати вибір джерел світла та світлових приладів,  

орієнтуватися в світлотехнічному обладнанні, оцінювати 

технічний рівень цього обладнання та його взаємодію з 

технологічним обладнанням. Взаємодіяти та співпрацювати зі 

спеціалістами архітекторного профілю при проектуванні та 

експлуатації об’єктів світлотехніки. 
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Практичне заняття №1 

Тема: «Визначення основних світлотехнічних 

характеристик». 

Мета роботи: Навчитися проводити розрахунок основних 

світлотехнічних величин. 

1. Теоретичні відомості 

У світлотехніці, де основним приймачем випромінювання 

є око людини, для оцінки ефективності дії променевого потоку 

запроваджується поняття світлового потоку. Під ним розуміють 

променевий потік, що оцінюється за його дією на око, відносна 

спектральна чутливість якого визначається усередненою кривою 

спектральної ефективності, затвердженої Міжнародною 

комісією по освітленню . Позначається світловий потік літерою 

Ф або Фv. Одиницею світлового потоку є люмен (лм). 

Для характеристики більшості джерел випромінювання 

випромінюючих приладів недостатньо знати тільки загальний 

променевий потік кожного з них, необхідно знати розподіл 

потоку в просторі в різних напрямках. 

Для характеристики розподілу світлового потоку джерела 

світла використовують поняття просторової густини світлового 

потоку у різних напрямках простору навколо джерела світла. 

Аналогічно для інших типів випромінювачів використовується 

поняття просторової густини променевого потоку, що носить 

назву – сила випромінювання. 

Сила випромінювання – це просторова густина потоку 

випромінювання в межах елементарного тілесного кута (рис.1.1) 

ωd

dФ
I e

e  ,    (1.1) 

де Іеα  сила випромінювання у напрямку α; dФе – потік 

випромінювання, що розповсюджується в межах елементарного 

тілесного кута dω. 

За одиницю сили випромінювання прийнята сила 

випромінювання такого джерела, у якого в межах тілесного кута 

в 1 стерадіан (1 ср) рівномірно розподіляється потік в 1 Вт. 
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Незважаючи на те, що реальні джерела випромінювання 

мають кінцеві розміри, дуже часто користуються поняттям 

точкового джерела випромінювання.  

Під ним розуміють таке джерело, розміри якого α малі у 

порівнянні з відстанню до приймача випромінювання в. Як 

показали розрахунки та експериментальні дослідження, при 

співвідношенні в∕α > 5 похибка при використанні законів 

точкового випромінювача складає ≤ 4 %, що цілком задовольняє 

різні розрахунки. 

 
Рисунок. 1.1. Сила випромінювання точкового джерела світла у 

напрямку α 

 

Просторова густина світлового потоку у заданому 

напрямку називається силою світла (І) 

                                  
ωd

dФ
I  .                                    (1.2) 

За одиницю виміру сили світла у відповідності з рішенням 

Міжнародної конференції по мірам і вагам в 1967 році прийнята 

кандела. Кандела ( 1 кд = 1 лм/ср ) визначається як сила світла, 

що випромінюється у перпендикулярному напрямку поверхнею 

чорного тіла площею 1/600000 м
2
 (0,5305 см

2
) при температурі 

затвердіння платини. 

Зв’язок люмена з канделою такий: 1 люмен дорівнює 

світловому потоку, що випромінюється точковим джерелом 

світла з силою в 1 кд в середину тілесного кута, рівного 1ср, 

тобто 1 лм = 1кд ∙1ср. 
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Якщо з точки, в якій розміщене точкове джерело світла, в 

різних напрямках простору відкласти значення сили світла 

цього джерела і через кінці векторів провести поверхню, то 

отримаємо фотометричне тіло сили світла джерела, що 

повністю характеризує розподіл світлового потоку джерела (або 

світлового приладу) в оточуючому його просторі. 

За характером розподілу сили світла точкові джерела 

можна поділити на дві групи: 

1) круглосиметричні – зі симетричним відносно деякої осі 

розподілом сили світла; 

2) несиметричні – джерела, у яких  фотометричне тіло 

розподілу сили світла не має осі симетрії. 

Несиметричне джерело світла характеризувати  родиною 

подовжніх кривих світла – І(α‚φ), де кут φ характеризує ту 

площину, в якій розміщена сила світла, що нас цікавить 

(рис.1.2). 

Рисунок. 1.2. Криві сил світла для есиметричного джерела 

випромінювання світла 

 

Освітленість у точці поверхні – відношення світлового 

потоку, що падає на елемент поверхні, який містить дану точку, 

до площі цього елемента dА: 

dA

dФ
E  .      (1.3) 

Якщо в попередньому підрозділі ми розглядали силу 

світла, як просторову густину світлового потоку у напрямку 

випромінювання, то освітленість можна розглядати як 

поверхневу густину світлового потоку, що падає на неї. 
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Одиниця виміру освітлення – люкс (лк). Один люкс – 

освітленість, що утворюється рівномірно розподіленим потоком 

в 1 лм на поверхні, що освітлюється, площею в 1 м
2
, тобто 1лк = 

1лм/м
2
. 

Якщо у виразі (1.3) запишемо значення елементарного 

світлового потоку через силу світла в елементарному тілесному 

куті dФ = Іdω, а площу елемента через кутові параметри: 

dА=r
2
dω, де r – відстань від точкового джерела світла до 

перпендикулярно розміщеної опромінювальної поверхні 

(рис.1.3, а), то отримаємо значення нормального освітлення 

22 ω

ω

r

I

dr

Id

dA

dФ
En  .  (1.4) 

Якщо промені від джерела світла падають на поверхню 

під кутом α до нормалі (рис. 1.3, б), то світловий потік 

розподіляється по площі 
αcos

dA
. 

                    а                                                б 
Рис. 1.3. Промені джерела світла S: 

а  падіння по нормалі до поверхні; б  падіння під кутом до 

нормалі 

 

Вираз (1.4) у цьому випадку матиме вигляд 

αcos
2r

I
E  .                    (1.5) 

Із виразу (1.5) можна зробити такі висновки: 

1)  освітленість прямо пропорційна силі світла джерела у 

даному напрямку і обернено пропорційна квадрату відстані від 
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джерела світла до елемента поверхні, що освітлюється ( закон 

квадратів відстаней ); 

2)  освітленість пропорційна косинусу кута падіння світла 

на поверхню, що освітлюється ( закон Ламберта ). 

Означені закони знаходять широке застосування в 

практичній фотометрії. Якщо джерело світла має кінцеві 

розміри, тобто не є точковим, то його зазвичай розбивають на 

частини, що за їхніми відносними розмірами можна вважати 

точковими; визначають їхню силу світла, потім – освітленості, 

створювані кожною з цих дільниць, і, нарешті, загальну 

освітленість поверхні, складаючи елементарні створені 

освітленості. 

Кожний елемент dА випромінюючої або освітленої 

поверхні посилає в навколишній простір деякий світловий потік. 

Якщо поверхня є самосвітна, то світловий потік активно 

випромінюється цією поверхнею. Якщо поверхня освітлена 

ззовні, то частина  падаючого потоку повертається в той самий 

простір (пасивне випромінювання поверхні). Для 

характеристики випромінювальних властивостей такої поверхні 

впроваджується поняття світності (М). 

Світність – поверхнева густина випромінюваного 

світлового потоку 

dА

dФ
M

випр
  ,                                   (1.6) 

де Фвипр – елементарний світловий потік, що випромінюється 

поверхнею. 

Одиниця світності – люмен на квадратний метр (лм/м
2
). 

У випадку загального випромінювання впроваджується 

поняття енергетичної світності (випромінювальності) тіла, що 

випромінює (Ме). Одиниця енергетичної світності – ват на метр 

квадратний (Вт/м
2
). Світність у цьому випадку можна виразити 

через спектральну щільність енергетичної світності тіла, М еλ (λ): 

 

               

0

  683  ( )  ( )  еМ М V d   


   .           (1.7) 
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Вирази (1.1) – (1.7) дозволяють визначити фізичну 

сутність таких понять, як сила світла, освітленість та їхнє 

математичне тлумачення. 

Для порівняльної оцінки наведемо енергетичні світності 

та просто світності деяких поверхонь: 

поверхня сонця                          -    Ме    ≈  6 ∙  10
7
      Вт/м

2
; 

нитка лампи розжарювання      -   Ме   ≈  2  ∙ 10
5
      Вт/м

2
;
 

колба люмінесцентної лампи   -   Ме   ≈  3 ∙   10
2
      Вт/м

2
; 

поверхня сонця у зеніті             -   М      ≈  3,1∙ 10
9
      лм/м

2
; 

колба люмінесцентної лампи   -   М    ≈  22 ∙ 10
3 
      лм/м

2
.
 

Джерело випромінювання прийнято характеризувати 

енергетичною яскравістю (Lе), а джерело світла – яскравістю 

(L). 

Енергетична яскравість ділянки поверхні – це 

відношення сили випромінювання цієї ділянки у даному 

напрямку до площі його проекції на площину, перпендикулярну 

даному напрямку (рис. 1.4): 

αcosdA

dI
L e

e


  ,            (1.8) 

де Leα  – енергетична яскравість ділянки поверхні dА у напрямку 

під кутом α до нормалі N. 

 

 
Рис. 1.4. Енергетична яскравість ділянки поверхні А 

 

У системі світлових величин яскравість – величина, 

аналогічна енергетичній яскравості у системі енергетичних 

величин, тому за аналогією з (1.8) можемо записати 
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αcos

α

dA

dI
L  ,   (1.9) 

де dIα – сила світла, що випромінюється ділянкою поверхні dА.  

Одиниця виміру яскравості – кандела на квадратний метр 

(кд/м
2
). 

Якщо поверхня, що світить, плоска, то для невеликих 

розмірів цю поверхню можна розглядати як точкове джерело 

світла. У цьому випадку 

                                   
αA

I
L e

cos

α .                        (1.10) 

Даний вираз знаходить широке застосування для рішення 

фотометричних задач. 

У деяких випадках уявлення про яскравість поверхнні не 

може трактуватися однозначно. Так, наприклад, не викликає 

сумніву той факт, що безхмарне небо має достатньо велику 

яскравість, але не можна вказати поверхню, з якою цю 

яскравість можна було б зв’язати. Єдиним об’єктом, якому 

можна приписати яскравість неба, є сам промінь світла (пучок 

променів), що надійшов до спостерігача з того або іншого 

напрямку. 

Розглянемо нескінченно малий елемент поверхні dА, що 

випромінює (перша площадка), який освітлює нескінченно малу 

площадку, що відстоїть від першої на відстані R (рис. 1.5). Кути 

до нормалей площадок відповідно дорівнюють α1 і α2. Світловий 

потік d
2
Ф, що падає з першої площадки на другу, можна 

представити виразом 

2

22112 coscos

R

dAdA
LФd


 ,                  (1.11) 

де L – деякий коефіцієнт пропорційності. 
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Рис. 1.5. Випромінювання світлового потоку з одної площадки на іншу 

 

Справді, цей потік по-винен бути пропорційний площам 

проекцій кожної з площадок dА1 та dА2 на площину, 

перпендикулярну напрямку падаючого світлового пучка, і 

обернено пропорційний  квадрату відстані між ними. 

Розглянемо площадку dА1, що випромінює, як джерело 

світла із силою dІ1, у напрямку до dА2. Світловий потік, що 

падає на площадку dА2, можна виразити через освітленість цієї 

площадки 

 

d
2
Ф = dЕ2 ∙ dА2 ,    (1.12) 

 

Оскільки dЕ2= (dІ1/ R
2
)cosα2, то можна записати 

 

 

2

2212 cos

R

dAdI
Фd


 .                          (1.13) 

Якщо порівняти вирази (1.13) та (1.11), то бачимо, що dІ1= 

=L dА1  cosα1. Тому коефіцієнт пропорційності L дорівнює  

11

1

cosdA

dI
L  .                                (1.14) 

Порівняємо (1.14) та (1.8) і робимо висновок про тлума-

чення коефіцієнта пропорційності L як яскравості поверхні dА1 

у заданому напрямку по відношенню до площадки dА2. 

Розглядаючи вираз (1.11) стосовно до рис. 1.5, можна 

помітити, що промені пучка, що нас цікавить, утворюють при 

виході з першої площадки dА1 тілесний кут dω1=( dА2 cosα2)/ R
2
. 

Проходячи через другу площадку dА2, промені того самого 



 

13 
 

пучка заповнюють тілесний кут dω2=( dА1 cosα1)/ R
2
. З 

урахуванням цього вираз (1.11) має такий вигляд: 

 

d
2
Ф = LdА1 cosα1dω1= LdА2 cosα2dω2.                (1.15) 

 

Із виразу (1.15) видно, що у середній його частині 

знаходяться величини, які відносяться до першої площадки, а у 

правій – ті самі величини, але вони відносяться до другої 

площадки. 

Розглядаючи випадки переміщення площадок по 

відношенню одна до одної, можна говорити про зміну 

випромінюваного світлового потоку обернено пропорційно 

квадрату відстані між ними. Яскравість L буде залишатися 

постійною вздовж променя у тому випадку, якщо оточення, 

через яке розповсюджується промінь, не поглинає і не розсіює 

світло. 

У світлі цього підходу яскравість світлового пучка 

промінів є більш загальне поняття, ніж яскравість поверхні, що 

випромінює. Симетрія виразів у рівності (1.15), що не 

змінюються при перестановці індексів 1 і 2, свідчить про те, що 

заміна площадки, що освітлюється, на площадку, що 

випромінює, не змінить значення світлового потоку. З виразу 

(1.15) маємо: 

22

2

222

2

ωαcosωαcos d

dE

ddA

Фd
L  ,                (1.16) 

З цього випливає, що яскравість елементарного пучка 

прямо пропорційна освітленості dЕ2 / cosα2, яку він створює на 

перпен-дикулярній до нього поверхні, і обернено пропорційна 

тілесному куту  dω2, який він заповнює. 

Якщо ж вузький потік променів падає по нормалі на 

площадку, то її освітленість, яку слід назвати нормальною 

освітленістю, буде дорівнювати 

dЕн  = L dω,                                  (1.17) 

де dω – тілесний кут, що заповнюється пучком у точках 

площадки, що освітлюється. 
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Світлова віддача – відношення світлового потоку, що 

випромінюється джерелом світла, до потужності, що ним 

споживається. В міжнародній системі одиниць вимірюється в 

люменах на ват (лм/Вт). Світлова віддача є показником 

ефективності і економічності джерела світла.  

Вираз для знаходження світлової віддачі 

                                      
Ф

Р
  ,                                  (1.17) 

де Ф – світловий потік джерела світла, Р – спожита ним 

електрична потужність. 

2. Виконання розрахунків на практичному занятті 

Приклад розрахунку  

Задача 1.1. Визначити світловий потік, що 

випромінюється точковим джерелом світла всередині тілесного 

кута, що дорівнює ω = 0,4 ср, якщо сила світла джерела світла І 

=100 кд. 

Розв’язок. 

ω

dФ Ф
I

d 


 


; 

Ф І    ; 

0,4 100 40Ф     (лм). 

 

Задача 1.2. На відстані r = 5 м від джерела світла 

знаходиться квадрат зі стороною а = 10 см, який знаходиться 

перпендикулярно до падаючих променів. Який світловий потік 

падає на цей квадрат, якщо сила світла дорівнює І = 800 кд? 

Розв’язок. 

Згідно закону квадратів відстаней, 

2
cos

І
Е

r
 ; 

оскільки φ = 0, cos φ = 1, отже 

2

800
32( );

25

І
Е Лк

r
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232 0,1 0,32( )Ф E S Лм     . 

 

Задача 1.3. Світлова віддача електричної лампи силою 

світла І = 30 кд складає η = 9,5 лм/Вт. Визначити потужність 

лампи і її світловий потік. 

Розв’язок. 

Ф

Р
  ; 

30 12,56 376,8Ф І      (лм); 

376,8
39,7

9,5

Ф
Р


   (Вт) 

 

3. Домашнє завдання 

 

Задача 1.4. Повний світловий потік, що випромінюється 

лампою розжарювання всередині тілесного кута ω , дорівнює Ф. 

Визначити силу світла лампи розжарювання. 

 

Таблиця 1.1. Індивідуальні значення параметрів до задачі 

1.4 

№ 

варіан

ту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ф 
188

4 

250

0 

76

0 

82

0 

310

0 

420

0 

57

0 

25

0 

151

0 

240

0 

ω 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1 

 

Задача 1.5. Визначити силу світла лампи потужністю Р зі 

світловою віддачею η. Величину тілесного кута прийняти за ω = 

4π ср. 

 

 



 

16 
 

 

 

Таблиця 1.2. Індивідуальні значення параметрів до задачі 

1.5 

№ варіанту 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Р 5 10 15 25 40 60 75 100 150 200 

η 4 5 6 8 10 11 12 13 12 13 

 

4. Контрольні  питання 

1. Назвіть світлові величини оптичного випромінювання. 

2. Яке джерело світла можна вважати точковим? 

3.  Дайте характеристику  розподілу сили світла для 

точкових джерел світла. 

4.  Як знайти освітленість поверхні? 

5.  Що таке світлова віддача лампи? 
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