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ПАРАМЕТРІВ СВД-ЛАМП У ПРОЦЕСІ  
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Прогнози розвитку світловипромінювальних діодів (СВД) 
показують, що в найближчі роки очікується їх до 150 лм/Вт при 
їх промисловому виробництві. Суттєвий ріст енергетичної ефек-
тивності світлодіодів разом зі зниженням вартості світлодіодів 
сприяли перегляду стратегії програм розвитку енергоекономіч-
ної світлотехніки в різних країнах світу [1, 2]. Україна також 
зробила одним з пріоритетних напрямків розвитку енергозбе-
рігаючих технологій розроблення і впровадження енергоеконо-
мічної світлодіодної освітлювальної техніки. В 2008 році КМУ 
України затверджена Державна цільова науково-технічна прог-
рама «Розробка та впровадження енергозберігаючих світлодіод-
них джерел світла та освітлювальних систем на їх основі» [3]. 

В окремих сферах СВД вже витіснили лампи розжарювання 
та газорозрядні лампи і в недалекому майбутньому вони не 
будуть мати альтернативи застосування ще в цілому ряді 
світлових приладів різноманітного призначення. Це стосується 
перш за все вуличних світильників, світильників для об’єктів 
житлово-комунального господарства та бюджетної сфери, 
транспорту, автомобільної світлотехніки, аварійних світильни-
ків, світлосигнальної та світло-рекламної апаратури, прожекто-
рів та світильників для архітектурного освітлення, світильників 
для паркового та ландшафтного освітлення, підсвічування 
фонтанів та ін. Сучасний розвиток світлодіодної світлотехніки 
дозволяє створювати так звані smart-системи освітлення з 
дистанційним керуванням світлового потоку, спектрального 
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складу, моментами вмикання/вимикання тощо. Особливий перс-
пективу мають автономні освітлювальні системи з комбінацією 
сонячних батарей, накопичувачів енергії та світлодіодних 
світильників. 

Що стосується загального освітлення за допомогою СВД-ламп, 
зокрема освітлення житлових приміщень, то тут є іще проблеми, 
які не достатньо досліджені. Однією із них є недостатня вивче-
ність зміни світлових та колірних параметрів СВД-ламп в про-
цесі строку служби при різних умовах експлуатації цих ламп. 
Недостатня також статистика досліджень комплексу параметрів 
і характеристик комерційних зразків ламп.  

Метою даної роботи є дослідження спаду світлового потоку 
СВД-ламп в процесі строку служби та зміни їх колірних харак-
теристик (колірної температури та індексу кольоропередачі). 

Дослідження проводили на комерційних зразках СВД-ламп 
потужністю 3, 7, 10 Вт з колірною температурою (Ткол) 2700 К та 
4000 К. Вимірювання електричних, світлових та колірних пара-
метрів здійснювали у відповідності з вимогами [4, 5] після кож-
ної тисячі годин. В даній роботі наведені результати випробу-
вань тривалістю до 6 тис. год (випробування тривають). Спад 
світлового потоку у досліджених СВД-ламп потужністю 3–10 Вт 
становить від 0,5 до 1,8 % на 1 000 годин горіння. На рис. 1 і 2 
наведені дані по спаду світлового потоку та зміненню колірної 
температури СВД-ламп однієї з досліджених партій. Для 
порівняння наведені результати вимірювання цих же параметрів 
для компактних люмінесцентних ламп (КЛЛ). 

  
♦ – СВД-лампи; ▲ – КЛЛ 

Рисунок 1 – Залежність 
світлового потоку від 

тривалості горіння 

Рисунок 2 – Залежність 
колірної температури від 

тривалості горіння 
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Залежність світлового потоку від тривалості горіння має 
експоненційний характер. Екстраполяція емпіричної кривої 
спаду світлового потоку дає можливість спрогнозувати його 
зниження до заданого рівня, наприклад до 70 % від початкового 
значення (тривалість горіння СВД-ламп до зниження світлового 
потоку на 30 % згідно з [6] рекомендовано приймати за корис-
ний строк служби). Розрахунки, виконані у відповідності з [7], 
показали, що зниження світлового потоку цих ламп більше за 
30 % може наступати приблизно після 45–50 тис. годин роботи.  

Колірна температура досліджених ламп в процесі роботи змі-
нюється несуттєво і має тенденцію до зростання. Залежність 
близька до лінійної і складає 2–10 К на 1 000 годин горіння. За-
гальний індекс кольоропередачі в процесі строку служби дослі-
джених СВД-ламп залишається практично незмінним. 

Порівнюючи значення світлових і колірних параметрів в про-
цесі строку служби СВД-ламп і компактних люмінесцентних 
ламп (КЛЛ) очевидно, що СВД-лампи мають перевагу. Більш 
висока стабільність параметрів СВД-ламп дозволить при проек-
туванні освітлення застосовувати менший коефіцієнт запасу в 
порівнянні з КЛЛ, що підвищує економічні показники освітлю-
вальних установок з СВД-лампами. 

Висновки: 
1. Спад світлового потоку досліджених комерційних зразків 

СВД-ламп потужністю 3–10 Вт має експоненційну залежність і 
не перевищує 2 % за 1000 годин горіння. 

2. Зниження світлового потоку до 70 % початкового його зна-
чення прогнозується приблизно після 45–50 тис. годин горіння. 

3. Зниження колірних параметрів досліджених СВД-ламп в 
процесі строку служби є несуттєвим. Колірна температура ліній-
но зростає на 2–10 К на 1 000 годин горіння. 

4. Стабільність світлових і колірних параметрів СВД-ламп в 
процесі строку служби суттєво вища, ніж у КЛЛ. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ БИОРАЗРУШАЕМЫХ 
УПАКОВОЧНЫХ ПЛЕНОК НА ОСНОВЕ ЭЛЕКТРЕТОВ 

В. Е. Сыцко, д. т. н., профессор;  
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БТЭУПК, г. Гомель 

Большинство полимерных материалов относится к классу 
диэлектриков. Способность к электрической поляризации при 
обработке внешним электрическим полем является есте-
ственным физическим свойством большинства полимеров. По-
лимеры, способные поляризоваться и накапливать электри-
ческий заряд, стабильный длительное время, составляют особый 
класс материалов – полимерные электреты. Последние отли-
чает свойство создавать в окружающей среде длительно 
действующее слабое электрическое поле [1, 2]. 

Применение полимерных электретов, основанное на воздей-
ствии их полей на соседние объекты, имеет широкий и меж-
отраслевой характер [3]. Диапазон использования электретов 
простирается от бытовой техники (широко известны высокока-
чественные электретные микрофоны) до техники специального 
назначения (например, электретные дозиметры, датчики, сенсо-
ры, гидрофоны) [1]. 


