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ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ СУМІЩЕНОГО ОСВІТЛЕННЯ 
 

Проведено аналіз системи природного освітлення, її основних компонентів та 

перспектив використання. Наведено переваги енергоефективного суміщеного 

освітлення.  
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Analysis of natural lightis made. Consider its main components and prospects. Presented 

advantages of energy efficient combined lighting. 
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Новітні технології в енергоефективному будівництві забезпечують мінімальні 

втрати теплової енергії та зменшують споживання електроенергії. Основними 

джерелами електро- та теплопостачання є сонячне випромінювання та теплова енергія 

Землі.  

Спектр Сонця поєднує усі види випромінювання, включаючи видиме та 

інфрачервоне, які, на даний час, використовуються для отримання електричної та 

теплової енергії. Останні накопичуються у хімічних та рідинних акумуляторах 

відповідно. Використання електроенергії в будинку різноманітне, але вагома її частка 

(18-20 %) припадає на системи освітлення. У енергоефективних системах освітлення на 

основі КЛЛ та світлодіодів електрична енергія перетворюється у світлову із значними 

втратами. Вони мають місце у драйвері лампи (ЕПРА), самому джерелі світла та 

оптичній системі. Враховуючи те, що сонячна енергія перетворюється у електричну із 

ККД максимум 17 % та присутність втрат при її акумулюванні та інверторі отримуємо 

надзвичайно низьку енергоефективність, як для «перетворення» сонячної енергії у 

світлову. Потреба в освітленні у денний час частково перекривається за рахунок 

великих вікон, через які теплові втрати більші ніж через стіни. Проте верхнє освітлення 

більш комфортне ніж бокове через вікна. Беручи до уваги вище перелічені проблеми 

актуальним є підвищення кількості природного світла у інтерєрному освітленні за 

рахунок використання суміщеного освітленням на основі волоконної оптики. 

Основна мета суміщеного освітлення полягає в тому, щоб значно зменшити 

електричну вартість освітлення, як значної частини загального енергоспоживання. 

Системи природного освітлення здатні повністю замінити штучне впродовж дня, та 

частково у ранішні та вечірні часи. На сьогодні оптоволоконні вироби є 

найбезпечнішими у застосуванні, найбільш довговічними, їх просто встановлювати. 

Вони не бояться високих температурних режимів та постійного скупчення вологості. 

Через це, на даний час, вони набувають значного розвитку. Ведуться розробки 

нових світлопоглинаючих установок, світловодів та світильників (рис. 1) [1, 2]. 

Досліджуються та проектують оптичні вимикачі та перемикачі, засоби регулювання 

світлового потоку через світильники природного світла [3].  

Не вирішеними залишаються питання «розумного» поєднання природного та 

штучного освітлення для досягнення максимальної енергоефективності, а саме 

мінімального споживання електроенергії. Застосування автоматизованої систем 

керування є необхідною умовою для досягнення даної мети. Саме тут потрібно 
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поєднати новітні технології електротехніки, світлотехніки та відновлювальної 

енергетики. 

 

 
 
Рис. 1. Система оптоволоконного освітлення із геліостатом, що 

стежить за переміщенням Сонця 
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