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СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТА 

ЕКОЛОГІЧНО НЕШКІДЛИВИХ ДЖЕРЕЛ СВІТЛА 

 

Крилатий вислів «економіка має бути економною» є вкрай актуальним 

на сьогодні. Ми заробляємо мало, а витрачаємо невиправдано багато. Це 

стосується країни, міста, підприємства, сім’ї, врешті – решт, окремо взятої 

людини. Тому економити необхідно починати із себе як окремо взятої 

особистості. 

Останніми роками для багатьох країн пріоритетним напрямом став 

розвиток енергозберігаючих технологій. Однією з найбільших перешкод на 

шляху до енергозбереження є постійно зростаюче споживання 

електроенергії. Зростання виробничих потужностей, а також постійний 

розвиток міст змушують шукати шляхи для зменшення споживання 

електрики. В Україні зростання споживання електрики значно випереджає 

введення нових потужностей в електроенергетиці, адже електростанції, що 

побудовані в основному в радянські роки, сьогодні працюють на межі своїх 

можливостей. І вже незабаром мова може зайти про серйозні енергетичні 

проблеми. Одним з найважливіших напрямків щодо зменшення вживання 

електроенергії, за яким пішли багато високорозвинених країн, є 

використання світлодіодних технологій для освітлення. Збереження енергії 

обходиться економіці значно дешевше, ніж збільшення її виробництва. 

Звідси і підвищена увага вчених до дослідження світлодіодів як найбільш 

енергоефективних джерел світла на сьогоднішній день. Розвиток 

світлодіодних технологій вже сьогодні дозволив багатьом виробникам з 

успіхом застосовувати нові джерела світла в світлосигнальних пристроях, 

засобах відображення інформації, у декоративному освітленні, включаючи 

архітектурне і ландшафтне, у світловій рекламі, а також для освітлення 

вулиць і доріг. Цього року Нобелівська премія з фізики дісталась за винахід, 

який якщо і не врятував увесь світ, проте зробив його значно ефективнішим. 

Мова йде про сині світлодіоди, які дали поштовх технічній революції в 

гаджетах, на виробництві та в побуті. Вони освітлюють вулиці, дозволяють 

дивитися фільми та зберігати дані. 

Американські фахівці підрахували, якщо виключити прихід на ринок 

освітлення світлодіодних джерел світла, то світова потреба в електроенергії 

зросла б на 16,5%, від 490 млрд кВт/год. в 1995 р. до 571 млрд кВт/год у 

2025 р. [3]. А задоволення зростаючих потреб в електриці для освітлення без 

вживання світлодіодів, змусить збільшити виробничі потужності приблизно 

на 58,7 ГВ, і щорічне вироблення енергоносіїв на 97 млн. тон (вугілля). Саме 

тому за кордоном в розробку енергозаощаджуючої тематики задіяно великі 

фінансові ресурси. Отже, метою даного дослідження є аналіз новітніх 

тенденцій в області енергозберігаючих технологій. 



За результатами одного з останніх аналітичних досліджень до 2016 

року частка світлодіодних приладів на світовому ринку в грошовому 

вираженні складе 21%, а після 2020 р. існують передумови для серйозного 

домінування даного обладнання на рівні більш ніж в 70% від 

загальносвітових продажів (без систем комплексного управління та 

електроживлення − 17% − 2016 р., 27% − 2020 рр.). Лампи розжарювання при 

ідентичній інтенсивності світлового потоку споживають в десять разів 

більше електроенергії. Світло люмінесцентних і ртутних ламп обійдеться в 

два рази дорожче. Натрієві лампи витрачають в півтора рази більше 

електроенергії, ніж світлодіодні світильники з аналогічними показниками 

лм/Вт. 

При цьому термін служби світлодіодного обладнання може складати до 

100 000 годин (130 лм/Вт), в той час як максимальний ресурс близьких з 

енергоефективності та терміну служби люмінесцентних ламп не перевищує 

28000 годин (100 лм/Вт), а металогалогенних − 20000 годин (80 лм/Вт). 

Яскравість світлодіодів за останнє десятиріччя збільшилась від сотень 

мілікандел, які видавали світлодіоди високої яскравості, до десятків кандел 

світлодіодів ультрависокої яскравості.  

Україна не стоїть осторонь шляху розвитку світлодіодної техніки. 

Свідченням цього є Державна цільова науково-технічна програма «Розробка і 

впровадження енергозберігаючих світлодіодних джерел світла та 

освітлювальних систем на їх основі», виконання якої заплановано на період 

до 2013 р. [4]. Зокрема, для створення надпотужних випромінювальних 

елементів Національна академія наук розробляє і готує до впровадження нові 

напівпровідникові матеріали, елементи і технології, що підвищують 

ефективність світлодіодів, принципи формування світлових потоків із 

заданою спрямованістю, методи електронного керування світлодіодними 

лампами, термостабілізації випромінювальних елементів.  

Об’єктами дослідження в даній роботі є лампи розжарювання, 

люмінесцентні лампи та світлодіодні лампи. У роботі розглянуто будову  та 

принцип дії світлодіодів, проаналізувано економічну ефективність 

використання, з’ясовано їх переваги і недоліки. Під час проведення 

експерименту було обґрунтовано, що світлодіодна лампа наразі є 

найперспективнішим освітлювальним приладим, через її високі значення 

ККД в порівнянні зі старими лампами розжарення та екологічну безпечність 

в порівнянні з компактними люмінесцентними лампами. 
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