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Анотація. У цій роботі розглядається доцільність та ефективність використання 

різних джерел електричного світла, починаючи з перших розроблених більш ніж 100 років 
тому - ламп розжарювання, і  до найсучасніших і перспективних - світлодіодних ламп. 
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Вступ. 

Електричне освітлення є не від’ємною частиною людського життя. 

Правильно обране джерело електричного освітлення може зробити не лише 

комфортним перебування у приміщеннях, але і заощадити кошти, тому вибір 

джерела освітлення є важливим питанням сьогодення. 

Основний текст Лампа розжарювання (ЛР) – освітлювальний прилад, в 

якому світло випромінює спіраль з тугоплавкого металу, нагрітий електричним 

струмом до розжарювання.  

У ЛР використовують ефект нагрівання спеціальної спіралі, при протіканні 

через нього електричного струму. Температура вольфрамової нитки розжарення 

різко зростає після увімкнення струму. Нитка випромінює електромагнітне 

випромінювання відповідно до закону Планка. 

Основні перевагами ЛР є: високий індекс передачі кольору – Ra 100, 

низька ціна, відсутність токсичних компонентів, не бояться низької і 

підвищеної температури навколишнього середовища. 

Люмінесцентна лампа (ЛЛ) – газорозрядне джерело світла, світловий потік 

якого визначається світінням люмінофорів під впливом ультрафіолетового 

випромінювання при розряді. Люмінесцентні лампи - найбільш поширений і 

економічний джерело світла для створення розсіяного освітлення в 



приміщеннях громадських будівель: офісах, школах, навчальних і проектних 

інститутах, лікарнях, магазинах, банках, підприємствах. З появою сучасних 

компактних люмінесцентних ламп, призначених для установки в звичайні 

патрони E27 або E14 замість ламп розжарювання, вони стали завойовувати 

популярність і в побуті. Застосування електронних пускорегулювальних 

пристроїв (баластів) замість традиційних електромагнітних дозволило ще 

більше поліпшити характеристики люмінесцентних ламп - позбутися від 

мерехтіння і гулу, ще більше збільшити економічність, підвищити 

компактність. Основні переваги люмінесцентних ламп є: світлова віддача ЛЛ в 

середньому у п’ять разів більша ніж у лампи розжарювання, термін роботи 

довший приблизно у 6-15 разів, ніж у ЛР, ЛЛ виділяють значно менше тепла 

ніж ЛР, завдяки більшій площі ЛЛ, світло розподіляється м’якіше і рівномірно, 

що зменшує стомленість очей.  

Світлодіод або світловипромінювальний діод (СД, СІД, LED) англ. Light-

emittingdiode) - напівпровідниковий прилад з електронно-дірковий переходом 

або контактом метал-напівпровідник, що створює оптичне випромінювання при 

пропущенні через нього електричного струму. При пропущенні електричного 

струму через p-n перехід в прямому напрямку, носії заряду - електрони і дірки - 

рекомбінують з випромінюванням фотонів (через перехід електронів з одного 

енергетичного рівня на інший). Випромінюване світло лежить у вузькому 

діапазоні спектра, його спектральні характеристики залежать у тому числі від 

хімічного складу використаних в ньому напівпровідників. Основні переваги 

світлодіодних ламп є: низьке енергоспоживання, тривалий час експлуатації, 

низька робоча напруга, екологічна та протипожежна безпека, відсутня 

необхідність спеціальної утилізації, працюють при низьких температурах, 

максимальний світловий потік досягається одразу після вмикання.  

Таблиця – 1 Порівняльна характеристика ламп 

Види лампи 
Номінальна 

напруга 
лампи, В 

Потужність, 
Вт 

Світловий 
потік, Лм 

Світлова 
віддача, 
Лм/Вт 

Термін 
експлуатації, 

год. 

ККД, 

% 



Лампа 
розжарювання 

220 60 655 12 1000 5 

Лампа 
люмінесцентна 

180-250 36 2160 80 14000 20 

Світлодіодна 
лампа 

198-242 36 3600 85 50000 80 

 

Результати досліджень 

Для порівняння обираються наступні лампи з приблизно однаковим 

світловим потоком 

- Лампа розжарювання марки PHILIPS 1340 лм, 100 Вт; 

- Люмінесцентна лампа PHILIPS 1400 лм, 24 Вт; 

- Світлодіодна лампа PHILIPS 1400 лм, 13 Вт. 

Розрахунок спожитої енергії проводиться за період найбільшого терміну 

експлуатації Т= 50 000 год., та визначається за формулою 

310встW T p −= ⋅ ⋅ , кВт∙год,    (1) 

де Т – розрахунковий час; 

рвст – встановлена потужність лампи. 

За формулою (1) спожита енергія для різних ламп становить 
350000 100 10 5000 кВт годЛРW −= ⋅ ⋅ = ⋅ ; 

350 000 24 10 1200 кВт годЛЛW −= ⋅ ⋅ = ⋅ ; 

350 000 13 10 650 кВт годСДW −= ⋅ ⋅ = ⋅ . 

Собівартість освітлення за розрахунковий період Т визначається за 

формулою 

о л ееС n C W C= ⋅ + ⋅            (2) 

де п – необхідна кількість ламп за розрахунковий період; 

Сл – вартість лампи; 

Сее – вартість 1 кВт електроенергії для населення (0,9 грн). 



За формулою (2)  собівартість освітлення становить 

. 50 13 5000 0,9 5150 грно ЛРС = ⋅ + ⋅ = ; 
 

. 5 53 1200 0,9 1345 грно ЛЛС = ⋅ + ⋅ = ; 
 

. 1 105 650 0,9 690 грно СДС = ⋅ + ⋅ = ; 

З розрахунків видно, що порівняно з лампами розжарювання світлодіодні 

лампи вигідніші у 7 разів, і у 2 рази порівняно з люмінесцентними. 

 
Рисунок 1 – Приведені витрати різних типів ламп за 10 років при умові 

використання Тескпл.=4000 год./рік. 

З графіку видно, що світлодіодні лампи окупають себе ще на першому році 

експлуатації, і хоча початкові капіталозатрати світлодіодних ламп більше ніж 

люмінесцентних, але вже на другому році експлуатаційні затрати менші ніж у 

ЛЛ. 

Заключення та висновки. 

Були розглянуті три основні типи джерел електричного світла. В 

результаті розрахунків та порівняння характеристик було визначено, що 

світлодіодні лампи є самим ефективним та економічним джерелом світла, а 

розвиток новітніх технологій дозволяє встановлювати їх майже повсюду. 

Електроні джерела інформації: 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ЛР  ЛЛ СД 



1. www.lampa.kiev.ua/ua/lampa.html 

2.www.oporaua.org 

3. www. zhytlo.in.ua.html 
 
Abstract: In this paper the expediency and efficiency of using different sources of electric 

light from the first developed more than 100 years ago - incandescent lamps, and to the most 
advanced and advanced - LED lamps is considered. 

Key words: sources of electric light, light flux, efficiency, expedience, incandescent lamps, 
fluorescent lamps, LED lamps, payback period 

 
 


