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Анотація 

В статті досліджено ефективність використання систем освітлення 

закладів готельно-ресторанного господарства з урахуванням дійсної потужності 

та визначено відповідні характеристики. Запропоновано врахування дійсної 

потужності ламп для покращення точності розрахунків. Вперше запропоновано 

використання коефіцієнта розбіжності потужності, що враховує номінальну та 

дійсну потужності систем освітлення. 

Проведено експериментальні дослідження із виявлення взаємозв’язку 

номінальної, розрахункової і дійсної потужностей ламп та побудовано 

відповідні графічні залежності. Встановлено середні показники відхилення 

вказаних потужностей для різних типів ламп. Отримано величини та характер 

зміни коефіцієнта розбіжності потужності для різних систем освітлення. 

Ключові слова: система освітлення, готельно-ресторанне господарство, 

галузь гостинності, ефективність, джерело світла, лампа, потужність, 



коефіцієнт розбіжності потужності, сфера послуг. 

 

ABSTRACT 

In the article investigated the efficiency of use lighting systems of hotel-

restaurant business facilities with valid power consider and defined appropriate 

characteristics. Considering the actual power of lamps for improve the accuracy of 

calculations are proposed. In the first time offered the use of power discrepancies 

coefficient, that consider the nominal and real power of lighting systems. 

Conducted experimental researches from detection of intercommunication of 

nominal, calculation and actual lamps powers and built corresponding graphic 

dependences. The average indicators of deviation these powers for different types of 

lamps are defined. Sizes and character of change of power discrepancies coefficient 

for different lighting systems are obtained. 

KEYWORDS: lighting system, hotel-restaurant business, hospitality industry, 

efficiency, light source, lamp, power, power discrepancies coefficient, services 

industry. 

 

Постановка проблеми 

Сьогодні економіка України знаходиться в незадовільному стані. 

Застаріле обладнання, недостатнє фінансування, неефективне використання 

наявних ресурсів та багато інших факторів погіршують економічне становище 

більшості галузей народного господарства. Такі негативні тенденції стосуються 

і сфери послуг. 

Готельно-ресторанне господарство як складова сфери послуг відіграє 

значну роль в становленні економіки України. Хоча прибутковість галузі у 

порівнянні із світовими стандартами незначна, однак це суттєвий приріст 

грошових надходжень. 

Ефективність функціонування закладів готельно-ресторанних 

господарств характеризується багатьма чинниками, одним із яких є 

використання сучасного обладнання. Це системи опалення, освітлення 



кондиціювання повітря та інші. Якісна робота вказаного обладнання забезпечує 

необхідний розвиток галузі. Ефективність використання систем освітлення 

також посідає значну роль в наданні якісних послуг. 

Однак, цій проблематиці серед вчених приділено недостатньої уваги, що 

унеможливлює належне їх застосування в закладах готельно-ресторанного 

господарства. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій 

На сьогодні практично відсутня науково обґрунтована інформація щодо 

економічних характеристик систем освітлення в закладах готельно-ресторанних 

господарств, їх вибору за ефективністю та економічною доцільністю. Варто 

відмітити, що врахування дійсної потужності ламп в системах освітлення 

практично не досліджене. 

Існуючі роботи [1-4] не дозволяють підібрати необхідне обладнання, 

особливо для галузі гостинності. Також, вченими фактично не врахований 

фактор енергозбереження, що негативно впливає на якісний розрахунок 

необхідних систем освітлення. При цьому варто відмітити, що ефективність їх 

використання є комплексним критерієм якісної роботи та функціонування 

сфери послуг та займає важливе місце в її розвитку. 

Формулювання мети 

Метою роботи є дослідження ефективності використання систем 

освітлення закладів готельно-ресторанних господарств з урахуванням їх дійсної 

спожитої потужності. 

Виклад основного матеріалу 

Для забезпечення освітлення приміщень в закладах готельно-ресторанних 

господарств використовуються лампи різного призначення та типів [3-5], 

найбільшого поширення серед яких отримали розжарення, люмінесцентні та 

світлодіодні. На ефективність їх використання впливають наступні 

характеристики: вартість ламп, вартість спожитої електроенергії за фіксований 

період, термін їх окупності, величина економії електроенергії. 

Одним із критеріїв оцінки ефективності їх використання може слугувати 



найменша вартість експлуатації. На вказаний фактор впливає потужність 

джерела світла та вартість електроенергії. Другорядне значення посідають 

вартість освітлювальної установки та кількість ламп, які вийдуть з ладу за 

певний проміжок часу. 

Якщо розглядати потужність джерела світла, то варто зауважити, що 

існуючі методики розрахунку ефективності систем освітлення [1,2,3,6] не 

забезпечують якісного врахування цього параметру. В роботах [1,6] 

враховується лише паспортна потужність, яку вказують виробники, а в роботі 

[2] розглядаються вказані системи з урахуванням лише одиниці світлового 

потоку. 

Як відомо [7] фактична потужність ламп відрізняється від паспортної в 

значному діапазоні. З однієї сторони це позитивно впливає на загальне 

енергоспоживання систем освітлення, так як фактично відбувається зменшення 

їх енергоємності. Однак, не врахування дійсної потужності ламп значно 

зменшує точність розрахунків, що негативно впливає на розрахунок 

ефективності використання систем освітлення в закладах гостинності. 

Розрахункова потужність ламп визначається за наступними 

формулами [8-10]: 

IUN I

R  ,      (1) 
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де I

RN  – розрахункова потужність ламп розжарювання; 

II

RN  – розрахункова потужність люмінесцентних та світлодіодних ламп; 

U  – напруга мережі; 

I  – спожитий струм; 

  – коефіцієнт потужності. 

В лампах розжарювання вся потужність є активною [8-10], тому 

коефіцієнт потужності не використовується (формула 1). Розрахункова 



потужність люмінесцентних та світлодіодних ламп обчислюється з 

врахуванням коефіцієнта потужності (формула 2). Однак, більшість виробників 

цей параметр не вказують, або вказують із суттєвими неточностями, що 

унеможливлює якісний розрахунок необхідних параметрів систем освітлення. 

Так наприклад, відома на українському ринку китайська фірма Maxus для 

світлодіодної лампи загального призначення 1-LED-567 потужністю 15Вт 

вказує такі параметри U , I  та  , в результаті обчислення яких за формулою (2) 

потужність становитиме 12,65Вт, що на 15,67% відрізняється від паспортної 

(номінальної). При цьому виробник позиціонує її як аналог лампи 

розжарювання потужністю 125Вт з світловим потоком 1400лм, в той час як 

аналогічна лампа розжарювання характеризується світловим потоком 1760лм. 

В такому випадку розбіжність за світловим потоком становить 25,71%. 

Таким чином, розрахункова потужність не може слугувати ефективним 

критерієм ефективності використання систем освітлення закладів готельно-

ресторанних господарств. Тому, існує необхідність врахування дійсної 

потужності ламп, спожитої з мережі. 

Для вирішення поставленої мети вперше запропоновано використовувати 

коефіцієнт розбіжності потужності Rk , який повинен враховувати номінальну 

та дійсну потужності. Для його розрахунку потрібно провести 

експериментальні дослідження з визначення дійсної потужності, що 

споживається з мережі для різних типів джерел світла. 

Для цього використано експериментальне  вимірювальне обладнання 

[3,5]. В дослідженнях використано лампи розжарювання загального 

призначення потужністю 100Вт, люмінесцентні та світлодіодні лампи з 

середніми потужностями 23Вт та 14Вт відповідно. Всі лампи з цоколем Е27, 

грушоподібної форми та кольоровою температурою в діапазоні 2700…6500К. 

Напруга мережі становила 220 В з частотою 50 Гц. 

Після налаштування експериментального вимірювального обладнання 

знімались отримані дані, які далі опрацьовувались на комп’ютері. 

Методами математичної статистики визначено мінімально необхідну 



кількість дослідів, що забезпечує потрібну точність вимірювань. Отримані в 

результаті експериментів дані за вище вказаними методиками оброблялись за 

допомогою пакетів прикладних програм Maple, MathCAD та Excel. 

Точність проведених досліджень відповідає встановленим вимогам і 

знаходиться в межах допустимих 5%. 

За результатами проведених досліджень встановлено взаємозв’язок 

номінальної Nn, розрахункової NR і дійсної NE потужностей ламп та побудовано 

відповідні графічні залежності (рис. 1). 

 

Рис. 1. Графічна залежність зміни потужностей ламп: 1 – розжарення;  

2 – люмінесцентних; 3 – світлодіодних 

 

Характер зміни вказаних потужностей свідчить про тенденцію до її 

зменшення при використанні номінальних, розрахункових та дійсних значень 

відповідно. Найменша потужність, а отже і найбільша точність характерна для 

даних, отриманих експериментальним шляхом (рис. 1). Найбільшою 

потужністю і відповідно найменшою точністю характеризуються номінальні 

значення. 

В результаті проведених досліджень визначено, що фактична потужність 

всіх типів ламп відрізняється від номінальної в діапазоні від 2,78% до 13,88% з 



тенденцією до зменшення. Лише в одному випадку спостерігалось збільшення  

спожитої потужності на 3,75%. 

Встановлено середні показники відхилення дійсної потужності від 

номінальної та розрахункової, які становлять: 6,49% для ламп розжарювання, 

10,72% для люмінесцентних ламп і 4,18% для світлодіодних ламп. 

Для розрахунку коефіцієнта розбіжності потужності Rk  для всіх типів 

ламп використано отримані експериментальні дані. При цьому для збільшення 

точності використано дані фірм-виробників OSRAM і PHILIPS, в яких 

спостерігались найменші відхилення за спожитою потужністю та величиною 

світлового потоку. 

Згідно проведених розрахунків встановлено величини та характер зміни 

коефіцієнта розбіжності потужності Rk  для різних ламп (таблиця 1). 

Таблиця 1 

Характеристики основних відхилень систем освітлення закладів 

гостинності 

Тип лампи 

Технічні показники 

Діапазон 
відхилень  від 
номінальної 
потужності  
ΔP, % 

Середнє 
відхилення  від 

номінальної 
потужності 
ΔPсер, % 

Середнє 
відхилення  
величини 
світлового 

потоку Δλсер, % 

Коефіцієнт 
розбіжності 
потужності,  

Rk  

Розжарювання 5,13…7,85 6,49 12,38 0,94 

Люмінесцентна 7,56…13,88 10,72 15,64 0,89 

Світлодіодна 2,78…5,58 4,18 9,73 0,96 

 

Таким чином, дійсна спожита потужність ламп всіх типів 

визначатиметься за наступною формулою: 

 
R

nd kNN  ,      (3) 

 

де nN  – номінальна потужність ламп різних типів. 

Отримані характеристики основних відхилень систем освітлення закладів 



гостинності (табл. 1) дозволяють встановити закономірності зміни їх основних 

технічних показників. Виявлено, що найбільший коефіцієнт розбіжності 

потужності Rk  характерний для люмінесцентних ламп ( Rk =0,89), найменший – 

для світлодіодних ламп ( Rk =0,96). 

Висновки 

Проаналізовано ефективність використання систем освітлення в закладах 

готельно-ресторанного господарства та визначено відповідні характеристики. 

Запропоновано враховувати дійсну потужність ламп, що споживається з мережі 

для покращення точності розрахунків. Вперше запропоновано використовувати 

коефіцієнт розбіжності потужності Rk , який враховує номінальну та дійсну 

потужності систем освітлення. Проведено експериментальні дослідження із 

виявлення взаємозв’язку номінальної Nn, розрахункової NR і дійсної NE 

потужностей ламп та побудовано відповідні графічні залежності. Встановлено 

середні показники відхилення вказаних потужностей, які складають: 6,49% для 

ламп розжарювання, 10,72% для люмінесцентних ламп і 4,18% для 

світлодіодних ламп. Отримано величини та характер зміни коефіцієнта 

розбіжності потужності Rk  для різних типів ламп. Виявлено, що найбільший 

коефіцієнт розбіжності потужності Rk  характерний для люмінесцентних ламп 

( Rk =0,89), найменший – для світлодіодних ( Rk =0,96). 
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