
Практичне заняття № 2 

 Задачі для самостійного розв’язку  

за темою «Розрахунок електричного освітлення» 

 

Завдання на практичне заняття: 

В зошиті для практичних робіт скорочено записати умову (Дано, знайти), навести 

розрахункову формулу, виконати підстановку та записати відповідь з наведенням одиниць 

вимірювання. 

Задача № 3 

Розрахувати освітлення приміщення точковим методом. Прийняти довжину 

приміщення L=10 м та висоту підвішування світильника h=1,1 м над робочою поверхнею. 

Відстань між світильниками l=1 м. Забезпечити рівень освітленості Eн=15 лк. Розрахувати 

необхідну для освітлення потужність та вибрати трансформатор для живлення освітлення. 

Для освітлення прийняти світильник 

Світильник Виконання Напруга, В Потужність, Вт ККД, % Світловий потік, 

лм 

Лампа 

РВЛ-20М-У5 РВ, 1В 127 20 65 980 ЛБ2ОПТБ-40 

 

Теоретичні відомості для розв’язку 

Точковий метод (наведено за посібником з посиланнями на додатки) 

Точковий метод застосовується при розрахунку освітлення приміщень, захаращених 

устаткуванням і які мають затемнення, у випадку перевірки освітленості окремих ділянок 

великих відповідальних приміщень, а також при розрахунку освітлень естакад, коридорів, 

відкатних виробок шахт, тунелів, доріг кар’єрів, сходів, зовнішнього освітлення на 

мінімальну освітленість. При цьому приймають, що відбите світло не грає значної ролі. Для 

виконання розрахунку попередньо визначають варіант розміщення світильників, вибирають 

тип і потужність ламп. Для зовнішнього освітлення розташування світильників вибирають з 

урахуванням обмеження осліплюючої дії і висоти опор 6...10 м. Потім розраховують 

освітленість у контрольних точках, що характеризуються мінімальною освітленістю. 

Принцип розрахунку освітленості в контрольній точці (із мінімальною освітленістю) 

показаний на рис.4.1. 

 Освітленість горизонтальної площини в точці визначається з залежності: 
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 де I  – сила світла світильника під кутом  , лк,  - кут нахилу променю, що падає в 

точку А, НE - освітленість в точці А на площині перпендикулярній до падаючого променю 
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Рис. 4.1 Розрахункова схема для визначення освітленості точковим методом. 

 Освітленість вертикальної площини в точці: 

В гE Е tg  ,       (4.17) 

 Сила світла Іа приймається з кривої розподілу сили світла для прийнятого типу 

світильника з умовною лампою, що має світловий поток Fл = 1000 лм (Додаток 28, 29). В 

розрахункову формулу введений коефіцієнт С = Fл/1000 лм, що враховує значення світлового 

потоку Fл прийнятої лампи. 

 Коефіцієнт запасу kз приймається рівним: при лампах розжарювання для приміщень - 

1,3…1,7; для зовнішнього освітлення - 1,3... 1,6; при газорозрядних лампах для приміщень - 

1,5... 2,0; для зовнішнього освітлення - 1,5. 

Якщо освітлення в розрахунковій точці створюється декількома світильниками, 

загальну освітленість знаходять як суму освiтленостей  


n

i
гіE

1

 від усіх світильників в 

розрахунковій точці.  

Розрахунок вважається закінчений, якщо дотримується умова: 
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Якщо умова (4.18) не виконується, змінюється розташування світильників або потужність 

ламп і проводиться новий розрахунок.  

 



Послідовність розрахунків 

Точковий метод практично зводиться до вирішення геометричної задачі – визначення 

кута α при якому забезпечується необхідна освітленість і виконується в наступній 

послідовності:  

1. Вибирають тип світильника за умовами роботи; 

За дод. 23 Посібника приймаемо світильник РВЛ-20М-У5  (необхідні для 

розрахунку параметри виділено червоним) 

Світильник Виконання Напруга, В Потужність, Вт ККД, % Світловий потік, 

лм (Fл) 

Лампа 

РВЛ-20М-У5 РВ, 1В 127 20 65 980 ЛБ2ОПТБ-40 

 

2. Попередньо вибирають відстань між світильниками; 

Ця характеристика може бути задана в умовах в явному виді для навчальних задач 

(Відстань між світильниками l=1 м.), неявно задана умовами проектування (додаток 21 де 

в залежності від потужності світильника та місця розташування обирається відстань між 

ними) або прийматись самостійно.  

3. Визначають розрахункову освітленість в розрахунковій точці за 

розрахунковою формулою. 
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 де n – кількість світильників, що освітлюють розрахункову точку (n=2) 

c = Fл/1000 лм - коефіцієнт, що враховує значення світлового потоку Fл прийнятої лампи 

I  – сила світла світильника під кутом  , лк,  - кут нахилу променю, що падає в точку А,  

(рис. 4.1) 
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Виходячи з заданих умов розміщення світильників (відстань між світильниками та висотою 

підвісу) знаходимо кут α під яким світло падає на поверхню у найвіддаленішій точці 

        
  ⁄

 
  (зрозуміло чому так?) 

По знайденому куту α з таблиці (Додаток 29) для поздовжньої площини знаходимо силу 

світла I   Значення cos α знаходимо будь-яким зручним способом. 

kз - Коефіцієнт запасу приймається рівним: при лампах розжарювання для приміщень - 

1,3…1,7; для зовнішнього освітлення - 1,3... 1,6; при газорозрядних лампах для приміщень - 

1,5... 2,0; для зовнішнього освітлення - 1,5. 

h -  висоту підвішування світильника над робочою поверхнею. 

4. Перевіряємо, чи створювана світильниками освітленість у найвіддаленішій 

точці перевищує мінімальне необхідне значення (Ен приймається в залежності від умов 

проектування за додатками 18-20 або може бути задано в умовах навчальної задачі) 

нгі ЕЕ          (4.18) 

Якщо умова (4.18) не виконується, змінюється розташування світильників (висота 

підвісу чи відстань між світильниками) або потужність ламп і проводиться новий розрахунок.  

Для встановлених розмірів приміщення та відстані між світильниками визначаємо 

кількість світильників (заокруглення виконується в більшу сторону)  

    
   

 
 

5. Визначаємо необхідну на освітлення потужність 

Потужність на освітлення виробничого приміщення, виробки при підземних 

роботах, робочої зони кар’єру та ін. визначається  

,po i св лP N Р 
      (4.40) 

де свN - кількість світильників в групі; лР  - потужність ламп (лампи) вибраного 

світильника, Вт. 

Повна розрахункова потужність освітлювального трансформатора, ВА 
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де m=0.94…0.96 – ККД освітлювальної електричної мережі; ен – енергетичний 

ККД світильника, який враховує втрати потужності в пусковому апараті (для ламп 

розжарювання ен=1, для люмінесцентних світильників ен=0,83…0,87); coscв – 

коефіцієнт потужності з люмінесцентною лампою (для світильників з лампами 

розжарювання coscв=1) 

За розрахунковою потужністю групи світильників  приймають трансформатори за 

умовою:  

. .н тр p o iS S
          (4.42)  

Технічні характеристики освітлювальних трансформаторів і пускових агрегатів для 

живлення освітлювальних установок шахт і рудників наводяться в Додатку 32. В 

освітлювальних мережах шахт та рудників, виробок підземного будівництва 

використовуються світильниками з номінальними напругами ламп: 220 В – для 

стаціонарного освітлення виробок шахт та рудників; 127 В – для освітлення дільничних 

виробок шахт та рудників; 36 В – для переносного освітлення шахт та освітлення сирих 

незачеканених виробок підземного будівництва 

Для живлення стаціонарного освітлення шахт при напрузі мережі 220 В та 

переносного освітлення напругою 36 В можуть використовуватись сухі трансформатори 

ТСШ-4/0,7 або ТСШ-4/0,7 – 36 В. В цьому випадку крім трансформаторів необхідне 

використання рудникового пускача ПВШ та реле витоку на землю для контролю стану 

ізоляції мережі напругою 220 В. 

  



Додаток 29  Світлотехнічні характеристики рудникових світильників 

 
Кут з віссю 

світильника, 

град 

Сила світла, кд. 

РВЛ-20М РВЛ-40М РВЛ-80М РВЛ-20М РВЛ-40М РВЛ-80М 

У повздовжній площині У поперечній площині 

0 52 95 80 52 95 80 

10 43 92 78 50 95 80 

20 43 85 75 50 95 80 

30 43 75 66 50 95 80 

40 20 63 58 50 95 80 

50 20 45 42 50 95 80 

60 20 32 37 50 95 80 

70 0 10 16 50 95 80 

80 0 4 16 50 95 80 

90 0 0 0 50 95 80 

100 8 3 3 50 95 80 

110 8 5 5 50 95 80 

120 8 5 5 50 95 78 

130 20 5 10 48 93 75 

140 20 10 13 48 87 70 

150 20 12 15 48 74 68 

160 24 15 18 24 58 48 

170 24 18 19 24 34 30 

180 24 20 20 24 20 20 

 

Додаток 32 Технічні дані пускових агрегатів 

 АПБШ-3 

АПБШ-4 
АП-4 АПШ-1 АПШ-2 

АПВИ-

1140 
АОС-4 АОС-4В 

Номінальна 

потужність, кВА 
4 4 4 4 4 4 4 

Номінальна напруга, 

В 
ВН 

НН 

 

 
660/1140 

133 

 

 
380/660 

133 

 

 
380/660 

133 

 

 
660/1140 

133 

 

 
660/1140 

133 

 

 
380/660 

127 

 

 
660/1140 

127 

Номінальній струм, 

А 

ВН 

НН 

 

 

3,5/2,25 

17,4 

 

 

6,1/3,5 

17,4 

 

 

6,75/3,9 

17,5 

 

 

3,9/2,25 

18,2 

 

 

3,5/2,25 

17,4 

 

 

6,6/3,8 

18,2 

 

 

3,8/2,19 

18,2 

Вид максимального 

захисту 
РМС РМС РМС РМС РМС На герконах 

Уставка максима-

льного захисту, А 
42 40 45 45 40 40 40 

Ркз, Вт 100 100 100 100 100 100 100 

Uкз,% 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

Rтр, Ом 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

Xтр, Ом 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

Zтр, Ом 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

  



Задача № 4 

Розрахувати прожекторне освітлення кар'єра довжиною A=4000 м та  шириною 

B=2500 м. Забезпечити рівень освітленості Eн=0,2 лк. 

Для освітлення прийняти прожектор (Додаток 31) 

Тип світильника Тип лампи 
Напруга, 

В 

Потуж-

ність, кВт 

Світловий 

потік, лм 

10
3 

Максимальна 

сила свтла, 

кд 10
3
 

ККД 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

ОУКсН-20000 ДКсТ-20000 380 20 694 650 76 

 

Розрахунок прожекторного освітлення  

(наведено за посібником з посиланнями на додатки) 

Послідовність розрахунків 

 При розрахунку прожекторного освітлення робочих поверхонь на відкритому 

просторі необхідно: визначити мінімальну освітленість за нормами; вибрати коефіцієнт 

запасу і тип прожектора; визначити кількість прожекторів; місце і висоту їхньої 

установки; сприятливий кут нахилу оптичної вісі прожекторів. 

 

1. Визначаємо світловий потік, необхідний для створення на площі необхідної 

освітленості  Ен (необхідна освітленість може бути задана в умовах, або обирається з довідників 

відповідно до умов проектування)  

н з ВТФ Е S Z k k     ,      (4. 25) 

де k3= 1,2... 1,5 - коефіцієнт запасу, kВТ= 1,15... 1,5 - коефіцієнт, що враховує втрати світла в 

залежності від конфігурації освітлюваної площі, Z = 1...3 - коефіцієнт нерівномірності 

освітлення. 

При розрахунку освітлення кар’єру освітлювану територію можна представити у вигляді 

прямокутника площею S=А∙В, м
2
, де А та В – довжина та ширина кар’єру . 

2. Визначаємо число прожекторів для освітлення даної площі: 

прл
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,       (4. 26) 

де ηпр=  ККД прожектора (у відносних одиницях, а не відсотках); Фл- світловий потік лампи, лм. 

3. Визначаємо висоту встановлення прожектора на щоглі 

За умовами обмеження осліплюючої дії висота установки прожекторів, м: 

300

maxI
h            (4.22) 



де Imax - осьова сила світла прожектора. 

4. Необхідну на освітлення прожекторами потужність розраховуємо аналогічно 

попередній задачі. 

5. Обчислення сприятливого кута нахилу не проводимо 


