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Метою роботи  і основною  задачею дослідження  є  розробка  заходів  х 

модернізації  системи  освітлення  учбових  та  допоміжних  приміщень  закладу 

вищої освіти на прикладі корпусів Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського.

На сучасному етапі розвитку техніки, зокрема освітлювальної, постають 

питання  аналізу  поточного  стану  освітленості  приміщень  та  ефективності 

використання системи освітлення. Наявність освітлювальних установок нового 

покоління  на  етапі  планового  обслуговування  системи  освітлення  під  час  її 

експлуатації викликає необхідність оновлення елементів та системи освітлення.

На  першому  етапі  виконання  магістерської  роботи  для  визначення 

порядку проведення енергетичного аудиту системи освітлення проведено аналіз 

видів енергетичних обстежень визначено етапи енергетичного обстеження та 

визначені особливості проведення світотехнічного аудиту.

освітлення,  що дозволило сформулювати висновки що до ефективності 

освітлення.

Для  раціонального  провадження  заходів  що  до  економії  електричної 

енергії  визначені  організаційні  заходи,  визначені  шляхи  заміни  ламп 

розжарювання  на  компактні  люменісцентні  лампи.  Шляхом  аналізу 

характеристик  різних  люменісцентних  ламп  визначені  найбільш  раціональні 

варіанти.  Додатково  проаналізовано  ефективність  заміни  пускорегулюючої 

апаратури  на  електронні  пускові  пристрої.  З  використанням  сучасного 

програмного забезпечення побудовано моделі коридору та лекційної аудиторії. 

Розрахований  потенціал  заощадження  електричної  енергії  в  освітлювальних 

установках головного корпусу.

В рамках реалізації системи обліку електричної енергії визначено основні 

заходи  для  побудови  системи  автоматизованого  обліку  електричної  енергії, 

виконано  аналіз  лічильників  електричної  енергії  та  визначені  особливості  їх 

установки.  З  використанням  методики  розрахунку  економії  електроенергії  в 

діючих  освітлювальних  установках  визначені  деякі  техікоеконтомічні 

показники запропанованого рішення відбиті в економічній частині.



The purpose of operation and the primary goal of examination 

is development of actions on modernization of system of irradiating 

of  educational  and  auxiliary  premises  of  an  institution  of  higher 

education on an example of housings of the Kremenchug national 

university of a name of Michael Ostrogradsky.

At the present stage of development of technique, in particular 

lighting,  cost  a  question  of  the  analysis  of  a  current  state  of 

illumination intensity of premises and efficiencies of use of system 

of irradiating. Presence of lighting installations of new generation at 

a stage of routine maintenance of system of irradiating during its 

operation causes of updating devices and systems of irradiating.

At the first stage of performance магистерской operations for 

definition of the order of carrying out  of energy audit  of  system 

irradiating is lead the analysis of views of energy surveys, stages of 

energy survey are certain and features of carrying out of lighting 

audit are certain.

At the second stage survey of system of irradiating of a main 

and  second  housing  of  the  Kremenchug  national  university  of  a 

name of  Michael  Ostrogradsky  is  executed.  For  this  purpose the 

executed performance of objects energy to the audit,  the certain 

current powers of consumption of  electrical  energy of devices of 

system of irradiating. The gained effects are correlated with a level 

of  illumination intensity  in  premises of  housings.  The analysis  of 

power of lighting installations, time of use and quality of fixtures is 

in addition lead. As a result certain expenses of electrical energy for 

irradiating  which  has  allowed  to  formulate  deductions  that  to 

efficiency of irradiating.

For rational carrying out of actions on economy of electrical 

energy the certain organizational actions, are certain trajectories of 

replacement of valves of a calefaction on unobstructive scintillation 



valves. By the analysis of performances different scintillation valves 

the  certain  most  rational  variants.  Efficiency  of  replacement 

пускорегулирующейequipments on electronic starting devices is in 

addition  analysed.  With  use  of  the  up-to-date  software  it  is 

constructed  models  of  a  corridor  and  a  lecture  audience.  The 

potential of the savings of electrical energy in lighting installations 

of a main housing is calculated.

Within the limits of embodying system of the account electrical 

energy is certain the basic standards on build-up of system of the 

automated  account  of  electrical  energy,  is  analysed  counters  of 

electrical energy and the certain features of their installation. With 

use  of  a  design  procedure  of  economy  of  the  electric  power  in 

operating  lighting  installations  the  certain  some  technical  and 

economic exponents of the offered solution which are reflected in 

an economic part.


