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Вступ 

 

 

Світло є однією із важливих складових: життєвого середовища для 

існування людини. Приблизно 80 % інформації про навколишній світ людина 

отримує за допомогою зору. Але світло служить не тільки засобом 

отримання зорової інформації – воно спричиняє на людину і незоровий вплив. У 

процесі еволюції регулярна зміна дня і ночі стала основним фактором, що керує 

біологічними процесами в організмі. Крім зорових рецепторів (паличок та 

колбочок), які забезпечують отримання і первинну обробку інформації, що 

передається світлам про навколишній світ, є іще один, третій тип 

фоторецепторів. Він відкритий зовсім недавно, і називається чутливим 

рецептором циркадного циклу [1-2]. В людському організмі ці рецептори 

відіграють роль датчиків, для центрального «біологічного годинника». 

Біологічний годинник регулює ряд біологічних процесів, що протікають в 

організмі людини, причому це відбувається на основі інформації про 

освітленість. Головним синхронізатором є базовий добовий цикл, або іншими 

словами періодична зміна дня і ночі. Це відкриття змінило підходи до 

встановлення вимог до освітлення, особливо для освітлення з 

використанням нових інноваційних джерел світла, таких як 

світлодіодні(СВД) лампи. Для характеристики світла введені нові поняття, 

такі як біологічна активність світла, циркадна ефективність, біологічний 

еквівалент випромінювання [3-5]. На сьогодні проблеми пов'язані з 

біологічною активністю світла нових світлодіодних ламп та світильників ще не 

достатньо вивчені і більшість споживачів не інформовані про ці властивості 

світла, тому тема дослідження е актуальною. 

Не достатньо інформації також про фотобіологічну безпечність 

світлодіодних ламп та світильників, що поступають на ринок України. 

Дослідження цих характеристик є також надзвичайно актуальним завданням, 

особливо в період, коли світлодіодні вироби починають широко 
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використовувати в усіх сферах, у тому числі в побуті, дитячих, освітніх та 

медичних закладах, зовнішньому освітленні, сфері обслуговування та ін. 

Метою роботи є: 

 порівняльні дослідження біологічної активності світла світлодіодних 

ламп та ламп розжарювання; 

 дослідження фотобіологічної безпечності світлодіодних ламп 

побутового призначення спрямованого та не спрямованого світла, що присутні 

на ринку України. 

Для досягнення мети необхідно було вирішити наступні завдання: 

 провести аналітичний огляд літературних джерел стосовно біологічної 

активності світла різного спектрального складу та фотобіологічної небезпеки, 

що може створювати синє світло в діапазоні довжин хвиль 430-460 нм; 

 провести вимірювання спектральних характеристик та розрахувати 

координати колірності світлодіодних ламп з різною колірною температурою (в 

інтервалі 2800–6500 К); 

 розрахувати за відомими методиками коефіцієнти циркадної 

ефективності досліджуваних ламп та визначити їх відносний біологічний 

еквівалент у порівнянні з лампами розжарювання; 

 провести дослідження і визначити групи ризиків небезпеки синього 

світла ламп побутового призначення спрямованого та не спрямованого світла; 

 зробити висновки та рекомендації щодо використання світлодіодних 

ламп та світильників із врахуванням біологічної активності світла та 

фотобіологічної безпечності. 

При дослідженні були використані методики вимірювання згідно з 

вимогами наступних стандартів: 

1. Безпечність ламп і лампових систем фотобіологічна 

ДСТУ IEC 62471:2009;  

2. Застосування положень ІEC 62471 до джерел світла та світильників 

стосовно оцінення небезпечності синього світла ДСТУ IEC/TR 62778:2015;  
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3. Спектрорадіометричні вимірювання джерел світла ДСТУ 

СІЕ 063:2017;  

4. Метод вимірювання та визначення кольоропередавання джерел світла: 

ДСТУ СІЕ 13.3:2017. 

Основні наукові результати: 

1. Біологічна активність світла, світлодіодних ламп, що поступають на 

ринок України з корельованою колірною температурою 2700-3500 К у 

порівнянні з лампами розжарювання становить 80-150 %, а з колірною 

температурою >6000 К – більше ніж 300 %. 

2. Світлодіодні лампи побутового призначення за необхідністю синього 

світла не перевищують групу ризику ГР1 (незначний ризик), при цьому лампи 

не спрямованого світла зі світлорозсіювальною колбою відносять переважно до 

загальної групи ГР0 (відсутність ризику). 

3. Результати досліджень впроваджені при розробленні Державних 

будівельних норм ДБН В. 2.5-28:2018 Природне і штучне освітлення, одним з 

розробників яких є Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» 
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Розділ 1 

Дослідження біологічної активності світла світлодіодних ламп 

 

За останні роки про вплив світла на здоров'я та самопочуття людини 

опубліковано багато наукових праць [1-8]. Відкритий третій тип клітин-рецепторів 

у сітківці ока відповідає за біологічний вплив світла на організм людини. Світло, 

що попадає на гангліозні клітини сітківки спричиняє сигнали, які поступають 

безпосередньо в нейроклітинний орган, який регулює секрецію гормону 

мелатоніну в кров. Гормони регулюють біоритми людського організму. 

Мелатонін приймає участь у протіканні циклу «сон-бадьорість». Показано, що 

високі рівні освітленості, які мають місце протягом дня, зменшують секрецію 

мелатоніну в організмі людини, що призводить до підвищення активності 

організму. 3 іншого боку, при падінні освітленості нижче певного рівня спричиняє 

підвищення секреції мелатоніну, в результаті чого активність організму 

зменшується. При цьому важливо те, що центральний біологічний годинник 

впливає ще на біологічні годинники окремих органів, в першу чергу на легені, 

серце, підшлункову залозу, нирки. Тому зміна активності організму 

супроводжується зміною температури тіла, кров'яного тиску, частоти пульсу 

та інше.  

Американськими вченими [9] встановлено, що під дією синього світла в 

організмі людини підвищується синтез кортизолу. Кортизол – гормон, який 

починає вироблятись із холестерину, коли гіпофіз надсилає сигнал 

наднирковій залозі. Головною функцією кортизолу є забезпечення організму 

енергією. Переробляючи жири у жирні кислоти, а потім у глюкозу  він разом 

із інсуліном допомагає клітинам засвоювати глюкозу, що постачається 

кортизолом. Відновлення рівня кортизолу відбувається під час сну, тому щоб 

бути здоровим і підтримувати оптимальний рівень кортизолу необхідно спати 

вночі. Синє світло впливає на рівень кортизолу, що виробляється організмом 

людини. Концентрація кортизолу знижується протягом дня і досягає свого 

мінімуму ввечері, а вночі його концентрація підвищується. Для того, щоб 
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організм адекватно реагував на навантаження вдень необхідно забезпечувати: 

якісний сон для підтримки максимального рівня мелатоніну; оптимальний 

рівень кортизолу для підтримання активності організму протягом дня. На 

думку авторів роботи [10] світлодіодні лампи з високою часткою синього 

світла є стимулятором гормональної системи, що допомагає швидше 

просинатись, покращувати настрій і працездатність, але зловживати 

короткохвильовим світлом не потрібно, так як будь-яка стимуляція придушує 

власні механізми синтезу гормонів. Тому на їх думку неприпустимо підміняти 

природну гігієнічну стратегію забезпечення здоров’я на стратегію світлового 

стимулювання гормонального фону. 

Дослідження в цій сфері мають важливе значення стосовно здоров'я людей. 

Вважається, що суттєве та довготривале порушення природного ритму 

періодичних змін умов освітлення, порушення періодичних змін стану 

відпочинку та активності, може привести до ряду проблем зі здоров'ям. 

Чутливість нового фоторецептора неоднакова до світла різних довжин 

хвиль. На рис. 1 [3], наведена відносна спектральна ефективність пригнічення 

секреції мелатоніну – гормону, який регулює циркадну і нейроендокринну 

систему організму. 

 

 

 

Рисунок 1 – Відносний спектр дії пригнічення секреції мелатоніну 
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Монохроматичне короткохвильове світло ефективніше викликає фазовий 

зсув циркадної системи, зниження секреції мелатоніну, підвищення суб'єктивних і 

об'єктивних відчуттів стану бадьорості, підвищення частоти серцевих 

скорочень, температури тіла, ніж світло з більшою довжиною хвилі при 

рівній густині потоку. Наприклад, люмінесцентні лампи (ЛЛ) з 

підвищеною корельованою колірною температурою Ткол випромінюють більше в 

блакитній ділянці спектра, ніж лампи із зниженою Ткол, і сильніше пригнічують 

секрецію мелатоніну. До того ж було помічено, що ЛЛ з підвищеною Ткол, 

сильніше впливають на температуру тіла, показано також, щ о  з  ростом Т кол ламп 

зростає кров'яний тиск і частота електроенцефалограми. Нарешті, при 

дослідженні дії освітлення перед сном виявилося, що в першій половині 

періоду сну лампа з підвищеною Ткол, значніше знижує глибину сну, ніж 

лампа зі зниженою Ткол [6]. 

В останні роки у зв'язку з широким розповсюдженням світлодіодних 

ламп, звертається увага не тільки на технічні характеристики цих ламп, які 

забезпечують економію електроенергії та якість кольоропередачі (світлову 

віддачу та індекс кольоропередачі), але і на медико-біологічні аспекти. 

Інноваційні світлодіодні джерела світла відрізняються спектром випромінення 

від інших традиційних джерел. На рис. 2 наведені спектри випромінення 

характерній для світлодіодів, ламп розжарювання та компактних люмінесцентних 

ламп. Сучасні білі світлодіоди, які отримали найбільше використання, мають в 

спектрі випромінювання інтенсивну голубу смугу з максимумом у інтервалі 

довжин хвиль 450-460 нм, що співпадає з максимумом спектра пригнічення 

секреції мелатоніну, тому важливо знати біологічну активність світла цих 

джерел світла в порівнянні з лампами розжарювання. 

На сьогодні дослідження біологічної активності світла можуть бути 

проведені без «медичної складової», спираючись на відомі залежності спектру 

пригнічення секреції мелатоніну (рис. 2 функції В(λ) та функції відносної 

спектральної ефективності для денного зору V(λ). 
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Довжина хвилі, нм 

 

 

1 – ламп розжарювання (Ткол 2750 К),  

2 – компактна люмінесцентна лампа 

        (Ткол 4350 К), 

3 – світлодіодна лампа (Ткол 2750 К)  

 

Рисунок 2 – Функція відносної видимості ока V(λ) і відносний спектр 

придушення секреції мелатоніну В(λ) на фоні спектрів випромінення [24] 

 

Для розрахунку біологічного еквіваленту випромінення світлодіодів, нами 

використана спрощена методика [3]. Пригнічення секреції мелатоніну під дією світла 

з різною довжиною хвилі можна визначити за допомогою функції циркадної 

ефективності С(λ).  

Відношення інтегралів циркадної і фотометричної характеристик назвали 

коефіцієнтом циркадної ефективності ас 

 

𝑎𝑐 =
∫𝑥𝑒𝜆𝑐(𝜆)𝑑𝜆

∫𝑥𝑒𝜆𝑉(𝜆)𝑑𝜆
      (1) 

 

де С(𝜆) – спектральна характеристика пригнічення секреції мелатоніну; 

хе𝜆 – спектральна енергетична характеристика випромінення для даної 

довжини хвилі; 

𝑉(𝜆) – спектральна характеристика чутливості ока людини. 

Цей коефіцієнт дозволяє проводити порівняння циркадної ефективності світла 

різної колірності. Для приблизної оцінки коефіцієнту ас можна розрахувати на 

основі спектральних даних координати колірності МКО (х, у) і розрахувати ас за 

виразом [3]: 
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𝑎𝑐 =
1−х−𝑦

𝑦
       (2) 

 

Синє світло більше, ніж світло інших діапазонів спектру спричиняє не 

візуальні реакції організму людини, зокрема пригнічення секреції мелатоніну і 

роботу біологічного годинника. Масове впровадження світлодіодних 

виробів з підвищеною складовою синього світла в побуті, на робочих місцях, на 

вулицях, в громадських закладах та ін. може призвести до потенційних 

ризиків, пов'язаних з підсиленням не візуальних впливів світла і 

негативними ефектами, такими як порушення біологічного годинника тощо. 

Нами досліджувалась циркадна ефективність комерційних зразків 

світлодіодних ламп різних торгівельних марок. Для дослідження були вибрані 

лампи з різною колірною температурою. Біологічну активність світла світлодіодних 

ламп порівнювали з світлом галогенної лампи розжарювання (2800 К). Були 

також досліджені компактні люмінесцентні лампи. Розрахунок координат 

колірності та корельованої колірності температури проводили на основі 

вимірювання спектру випромінювання згідно з рекомендаціями [12] з 

використанням випробувальної системи оптичного випромінення OST-300. Ця 

система має спектрометр і програмне забезпечення для розрахунку колірних 

координат відповідно з [13]. Схематичне зображення випробувальної системи OST-

300 зображено на рис. 3.  

Результати досліджень зведені в таблиці 1. Розрахунок коефіцієнта 

циркадної ефективності ас проводили використовуючи вираз (2). Відносний 

біологічний еквівалент розраховували як відношення ас СВД ламп до ас ламп 

розжарення. 
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1 – рухома оперативна 

платформа; 2- оптичні рейки 

та їх обладнання; 3,4,5,9,10 – 

змінні тримачі ламп;  

6 – рухомий візок для 

лазерного вимірювання;  

7 – рухома діафрагма поля 

зору; 8 – рухома платформа 

для досліджувальних ламп. 

Рисунок 3 – Схема установка ОSТ 300 

 

Таблиця 1 – Розрахункові дані коефіцієнту циркадної ефективності та 

відносного біологічного еквіваленту ламп з різною колірною температурою 

Тип лампи 

Корельована 

колірна 

температура, К  

Координати 

колірності 
Коефіцієнт 

циркадної 

ефективності, ас 

Відносний 

біологічний 

еквівалент, % х у 

Лампа 

розжарювання 
2800   0,35 100 

Світлодіодні 

лампи 

2680 

2800 

3100 

4200 

5400 

6300 

0,4633 

0,4486 

0,4264 

0,3714 

0,3347 

0,3159 

0,4140 

0,4019 

0,3931 

0,3678 

0,3499 

0,3385 

0,296 

0,37 

0,45 

0,7 

0,9 

1,02 

85 

105 

129 

200 

257 

290 

Компактні 

люмінесцентні 

лампи 

2700 

4200 

0,4646 

0,3731 

0,4187 

0,3750 

0,279 

0,67 

80 

192 

 

Як видно із отриманих результатів відносний біологічний еквівалент 

світла ламп зі збільшенням корельованої колірної температури  зростає. 

Світло світлодіодів може перевищувати біологічну активність в порівнянні з 

лампами розжарювання, до 300 %. Але не тільки коефіцієнт циркадної 

ефективності важливий для циркадного впливу світла, що попадає в око 
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людини. Важливою е також тривалість освітлення (експозиція). В [5] 

наведені дані, що перебування а умовах освітлення холодно білими світло 

діодами протягом 1 години знижує вміст мелатоніну в крові на 3-8 %, але при 

цьому не вказано при якому рівні опроміненості. Рівні опроміненості, що 

викликають циркадну дію, складають від 0,06 Вт/м2 до 0,24 Вт/м2 [3]. 

Слід також звернути увагу і на наступну проблему. Численні біологічні та 

медичні дані свідчать про те, що фото токсичні ефекти синьо-голубого світла є 

кумулятивними і ведуть до подальшого незворотного падіння зорових 

функцій. В [14] встановлені молекулярні механізми негативної дії світла на 

структуру ока. Показано,що дія короткохвильового світла видимого спектру – 

це повільна фотохімічна реакція, результати якої поступово накопичуються 

протягом всього життя. Однією із першопричин початку пошкодження е 

ліпофусцин –  фототоксичний пігмент, який через селективне поглинання світла 

в смузі 440-460 нм генерує вільні радикали, що отруюють пігментний 

епітелій сітківки. 

Конструкції найбільш поширених світло діодів що використовуються для 

загального освітлення мають максимум випромінювання в небезпечній області 

спектру, тому джерела світла з високою колірною температурою можуть 

збільшувати число захворювань сітківки [15]. 

Реальна ступінь загрози передозування світла світло діодів з високою 

колірною температурою е зараз предметом дискусії і медико-біологічних 

досліджень. До отримання загально визнаних медичних висновків доцільно 

утримуватися від використання світло діодів з колірною температурою 

більшою за 3500К для побутового освітлення, дитячих та шкільних закладів. Для 

створення світлового середовища наближеного до природного потрібно змінювати 

протягом дня колірність світла: зранку і ввечері використовувати більш теплі тони 

(2700-3000К), а вдень в приміщеннях де відсутнє природне світло, або його не 

вистачає, використовувати лампи з колірною температурою 3500-5000К.  
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Розділ 2 

Дослідження фотобіологічної безпечності світлодіодних ламп побутового 

призначення 

 

 

Важливою проблемою для СВД ламп та світильників є фотобіологічна 

безпечність їх світла [16, 17].  

Відомо, що оптичне випромінення здатне викликати ряд біологічних 

реакцій у тканинах живих організмів, у тому числі і негативних, які 

визначаються процесами перетворення енергії на молекулярному рівні. 

Щодо фотобіологічної безпеки ламп і систем освітлення, то до появи 

яскравих СВД у центрі уваги були обмеження щодо УФ-випромінення. З 

появою «білих» надяскравих світлодіодів, які використовують для освітлення, 

виникло питання стосовно їх безпеки для сітківки ока і про небезпеку «синього 

світла». 

Стандартизовані методи оцінки і класифікації ризиків синього й 

інфрачервоного випромінювання були розроблені Міжнародною комісією з 

освітлення (МКО) і спільно з Міжнародним електротехнічним комітетом (МЕК) 

наведені у стандарті ІЕС 62471 Безпечність ламп і лампових систем 

фотобіологічна. 

В Україні на основі стандарту МЕК набрав чинності ДСТУ ІЕС 

62471:2009 [18]. У розвиток стандарту ІЕС 62471 МЕК були розроблені 

стандарти ІЕС/TR 62471-2:2009 Безпека ламп і лампових систем 

фотобіологічна. Частина 2. Настанови щодо вимог до конструкцій щодо 

безпечності не лазерних оптичних випромінень і ІЕС/TR 62778:2014 

Застосування положень ІЕС 62471 до джерел світла та світильників щодо 

оцінювань небезпечності синього світла. На основі цих стандартів в Україні 

розроблені ідентичні стандарти [9–20]. 

У джерелі [18] встановлені граничні значення експозицій (ГЗЕ) 

опромінення, які в ході користування лампами та ламповими системами 
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(світильниками) не повинні бути перевищеними. 

ГЗE – умови, за яких вважається, що майже кожна людина може 

неодноразово піддаватися опроміненню без незворотних на слідків для 

здоров’я. 

Для захисту проти фотохімічного пошкодження сітківки в разі тривалої 

експозиції синього світла сумарна спектральна енергетична яскравість джерела 

світла, оцінена за функцією вагомості небезпечності синього світла  В(λ), тобто 

яскравість синього LC має бути не більша ніж рівні, визначені зі формулами 

Класифікацією безпечності оптичних випромінювань згідно з [18] 

встановлено чотири основних групи ризиків. Для ламп загального призначення 

безперервного горіння та світильників із такими лампами значення параметрів 

небезпеки надають у вигляді як опроміненості, так і енергетичної яскраво-  сті 

на відстанях, де утворюється освітле ність 500 лк, але не менше ніж 200 мм. 

Загальна группа (ГР0). 

Лампа (світильник) не несе ніякої фотобіологічної небезпеки. Ця вимога 

задовольняється будь-якою лампою «синього світла», що безпечна для сітківки 

ока протягом 10000 с (понад 2,8 год). 

Група 1 (малий ризик) ГР1.  

Лампа (світильник) безпечна завдяки функціональним обмеженням 

експозицій. Ця вимога задовольняється будь-якою лампою (світильником), 

параметри якої перебільшують границі загальної групи (ГР0), але лампа 

«синього світла» не завдає шкоди. 

Група 2 (середній ризик) ГР2.  

Лампа не завдає небезпеки через засліплюваність світлом високої 

інтенсивності. Ця вимога задовольняється будь-якою лампою (світильником), 

параметри якої перебільшують границі групи ГР1, але лампа не несе небезпеки 

синього світла для сітківки протягом 0,25 с. 

Група 3 (високий ризик). Лампа (світильник) може бути небезпечною 

навіть у разі миттєвих і коротких експозицій. Лампи, які перебільшують 

границі групи 2 (середній ризик), належать до групи 3 (високий ризик). 
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Принципи застосування положень стандарту ДСТУ ІЕС 62471 

виробниками світлодіодних ламп і лампових систем сформульовано в [19]. 

Систему класифікації за групами ризику згідно з ДСТУ ІЕС 62471 первісно 

застосовують до ламп. У класифікації лампових систем (світильників) 

використовують класифікацію для ламп, але результати вимірювання лампи не 

можна просто переносити на лампові системи. Щоб визначити групи ризику, 

потрібно проаналізувати оптичну адитивність: якщо джерело світла 

використовують із додатковою оптикою, світильник потрібно розглядати як 

інший виріб, і її виробник має передбачити нове визначення групи ризику. 

Якщо введення до світильника не змінює параметрів випромінювання 

джерела світла, клас світильника за групами ризику залишається таким самим, 

як і клас джерела світла. 

У зв’язку із залежністю груп ризику ламп і світильників від умов 

використання, їх класифікації за групами ризику ґрунтуються на 

найнесприятливіших випадках припущень тривалостей експозицій, розміру 

зіниці та відстані спостерігання. Проте, випромінення ламп зазвичай 

розсіюється, і ризик, пов'язаний із спостеріганням із прийнятої відстані може 

неадекватно відображатися класифікацією, тобто реальний ризик є меншим. 

Рекомендації щодо послідовного застосування положень ІЕС 62471 для 

оцінювання небезпечності «синього світла» освітлювальних приладів із СВД 

надані у [20]. 

Якщо істинне значення яскравості джерела світла є меншим, ніж 10 000 

кд∙м-2 (що стосується тільки джерел «білого світла»), воно класифікується як 

таке, що належить до групи ризику ГР0. 

Крім того, джерело світла та будь-який світильник із таким джерелом 

вважається виробом груп ризику ГР0 або ГР1, якщо яскравість, значення якої 

наведені в табл. 2 та освітленості в табл. 3, вважаються верхніми граничними 

значеннями. 

Якщо джерело світла або світильник мають яскравість або освітленість 

меншу, ніж надані значення, вимірювання не проводять. Джерело світла та 
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світильники з яскравістю або освітленістю, більшими, ніж указані в таблиці, 

можуть ще належати до групи ризику ГР1, але щоб довести це, потрібні 

додаткові вимірювання. 

Значення яскравості, що відповідають групам ризику, не вище, ніж ГР1. 

Якщо яскравість джерел світла відповідає наведеним у табл. 2 значенням, 

джерела класифікують за групою не вище, ніж ГР1. 

Таблиця 2 – Значення яскравості, що відповідає групам ризику не вище,   

ніж ГР1 

Діапазони номінальних значень ККТ, К Значення яскравості Lv , Мкд∙м
-2

 

до 2350 включно 40,0 

понад 2350 до 2850 включно 18,5 

понад 2850 до 3250 включно 14,5 

понад 3250 до 3750 включно 11,0 

понад 3700 до 4500 включно 8,5 

понад 4500 до 5750 включно 6,5 

понад 5750 до 8000 включно 5,0 

 

Як основи оцінювань можна використовувати номінальні значення ККТ 

та яскравостей, встановлювані виробниками. 

Значення освітленостей, що відповідають групам ризику не вище, ніж 

ГР1. 

Якщо значення освітленості, утворюваних лампами та світильниками в 

напрямках максимальних сил світла, відповідають наведеним в табл. 3, їх 

класифікують за групою ризику не вище, ніж ГР1. 
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Таблиця 3 – Значення освітленості, що відповідає групам ризику, не 

вище, ніж ГР1 

Діапазони номінальних значень ККТ, К Значення освітленості Еv, лк 

понад 2350 4000 

понад 2350 до 2850 включно 1850 

менше 2850 до 3250 включно 1450 

понад 3250 до 3750 включно 1100 

понад 3700 до 4500 включно 850 

понад 4500 до 5750 включно 650 

понад 5750 до 8000 включно 500 

 

Класифікації джерел світла, що мають розміри, які більші, ніж 2,2 мм, 

л а мп  та світильників, у яких використовують такі джерела світла.  

Для ситуацій щодо джерел світла, які мають діаметри понад 2,2 мм, має 

застосовуватися таке: 

а) Вимірювання енергетичної яскравості згідно з ДСТУ ІЕС 62471:2009 

проводять на відстані 200 мм з кутом поля зору 0,011 рад. 

б) Якщо Lс < 100 Вт∙м-2∙ср-2, джерело світла класифікують за групою 

ризику ГР0. 

в) Якщо 100·Вт∙м-2∙ср-1<L<10000 Вт∙м-2∙ср-2 джерело світла класифікують 

за групою ризику ГР1. 

г) Якщо Lc > 10000 Вт∙м-2∙ср-1, треба обчислювати максимальне значення 

енергетичної освітленості (Е
пор

) на межі груп ризику ГР1/ГР2 (Е
С
= 1 Вт∙м-2). 

д) Виробник джерела світла має надавати інформацію щодо відповідної 

класифікації виробів за групою ризику ГР0 або ГР1, або значенням Епор. 

е) Для ламп, у яких використовуються «великі» джерела світла, що 

класифікуються за групою ризику ГР0 або ГР1, така класифікація передається 

безпосередньо до світильників, незважаючи на будь-які оптичні системи, які 

можуть використовувати у світильниках. 
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є) Щодо світильників, у яких використовують «великі» джерела світла, 

що класифікують за значеннями Епор (умови на межі груп ризику ГР1/ГР2), 

треба робити  застереження та надавати значення відстаней, із яких ризик 

небезпечності синього світла зменшується до групи ГР1. 

Класифікація джерел світла, розміри яких менше 2,2 мм. 

Ситуації стосовно класифікацій джерел світла з розмірами, меншими ніж 

2,2 мм, і світильників, у яких використовують такі джерела світла для 

встановлення рівнів ГР0, ГР1 або значення Епор джерела світла треба проводити 

вимірювання енергетичної яскравості. 

Якщо вимірювання енергетичної яскравості первинного джерела світла 

дають значення L
с
, яке відповідає групі ризику ГР0 – діапазон значень (0–

100) Вт∙м-2∙ср-1, або групі ризику ГР1 – діапазон (100–10 000) Вт∙м-2∙ср-1. Ці 

вироби ніколи не будуть такими, що відповідають групі ГР2, незважаючи на 

вид оптики і на відстань спостерігання під час використання. 

Якщо вимірювання енергетичної яскравості первинного джерела світла 

дають значення LС, яке відповідає групі ризику ГР2 – діапазон значення (10000–

4000 000) Вт∙м-2∙ср-1, існує ймовірність, що буде лише одна ситуація, що 

відповідає групі ризику ГР2, коли значення опроміненості на місці 

спостерігання перебільшує порогове значення Епор, яке може бути обчислено з 

використанням нижнього граничного значення ЕС (1 Вт∙м-2) та значення КС, v. 

За підсумками зазначеного вище випливає, що вимірювання енергетичної 

яскравості первинних джерел світла можуть давати такі результати: 

а) ГР0 (без обмежень): первинне джерело світла наближається до 

максимуму ГР0 на всіх відстанях; 

б) ГР1 (незначний ризик): первинне джерело світла наближається до 

максимуму ГР1 на всіх відстанях; 

в) значення Епор відносять до ГР2: первинне джерело наближається до ГР2 

на відстанях, де утворюються освітленості зі значеннями, більшими ніж Епор.  

Для практичного впровадження зазначеного вище треба встановлювати 

умови вимірювань енергетичної яскравості первинних джерел світла. Цими 
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v 

умовами має бути відстань вимірювання та кут поля зору, за яких усереднюють 

значення енергетичної яскравості. Згідно з порядком, установленим у ІЕС 

62471, прийнятними відправними точками є значення відстані 200 мм і кута 

поля зору 0,011 рад. За цих умов енергетична яскравість має істинне значення, 

якщо кут поля зору охоплює простір випромінювання джерела світла. 

Якщо кут поля зору 0,011 рад не  охоплює джерело світла навіть з 

відстані 200 мм, то вимірювання не дають істинного значення енергетичної 

яскравості. В таких випадках є можливими два шляхи: 

1) кут поля зору під час вимірювань можу бути зменшено настільки. Щоб 

він охоплював джерело світла. У такому випадку, знаходять значення 

енергетичної яскравості LС; 

2) проводять вимірювання опроміненості і визначають Епор. 

На рисунку показано схему, яка підсумовує результати потрібних 

вимірювань, та зазначено інформацію, яка необхідна для здійснення 

класифікації ламп та світильників за групами ризику фотобіологічної 

безпечності. 

Для світильників і ламп побутового призначення ряд експертів 

пропонують обмежувати групу ризику до RG0 та RG1 при відстані 200 мм, яка 

може вважатися самою найменшою відстанню спостереження. 

Слід також зазначити, що ІЕС 62471 [10] поки що не враховує вимог 

безпеки для таких груп населення як діти, люди поважного віку, люди з 

особливими властивостями та ін. 

Ризики фотохімічного пошкодження сітківки ока, які можуть виникати 

при дії фіолетового та синього світла, часто асоціюють зі світлом світлодіодних 

джерел світла, хоча частка синього світла в світлодіодних джерел (при 

однакових корельованих колірних температурах) приблизно така ж, як і у 

світла інших джерел, наприклад люмінесцентних ламп.  
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Рисунок 4 – Схема, яка показує перенесення інформації від первинних джерел 

світла (темні фігури) до світильників, що базуються на таких джерелах світла 

(світлі фігури) 

 

До появи яскравих СВД у центрі уваги були обмеження по УФ-

випроміненню. З появою «білих» надяскравих світлодіодів, які використовують 

для освітлення виникло питання їх безпеки для сітківки ока і про небезпеку 

«синього світла». За даними [21] її необхідно враховувати тоді, коли 

спостерігач безпосередньо дивиться на яскраве джерело світла, переборюючи 

при цьому своє природне бажання запобігати дуже яскравого світла. 

Аналіз результатів дослідження безпечності оптичного випроміненя 

світлодіодних ламп і світильників отриманих у ряді робіт [8, 22, 23], а також 

наші дослідження показують, що більшість їх відносяться до групи повної 

відсутності ризику небезпеки «синього» випромінення, і до групи малого 
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ризику. Тільки окремі світлодіодні лампи та світильники з високою колірною 

температурою (більше 6000 К) можуть відноситись до групи середнього ризику 

(ГР2). Реальна фотобіологічна небезпека на практиці залежить від тривалості 

експозиції і базується на реакції несприйняття яскравого світла. Максимальний 

час експозицій у групі середнього ризику може змінюватись від 100 до 0, 25 с. 

Хоч пряме опромінення синім світлом СВД з близької відстані може бути 

принципово небезпечним у плані фотохімічного пошкодження сітківки ока, 

однак можливість виникнення подібної ситуації в освітленні буде значно 

обмежуватись, і реальна небезпека в більшості випадків відсутня.  

Якщо не застосовувати ніяких технічних рішень щодо розподілу світла 

світлодіодів за площею більшою ніж площа випромінювального кристаллу, то 

СВД можуть поступатись, з точки зору фотобіологічної безпечності, наприклад 

лампам розжарювання з матовими колбами або люмінесцентними лампам. 

Однак «голі» СВД у лампах і світильниках уже, як правило не використовують. 

Як і у випадку з традиційними лампами та світильниками застосовують різні 

оптичні пристрої для перерозподілу світла таким чином, щоб забезпечити 

виконання встановлених вимог. Оптичні системи дозволяють розподілити 

світло за більшими площами і зробити СВД придатними для внутрішнього 

освітлення.  

Порівнювати рівень фотобіологічної безпечності яскравих СВД можна з 

іншими джерелами світла, які зараз використовують для загального освітлення, 

наприклад з галогенними лампами розжарювання, яскравість яких може бути 

близька до 107 кд/м2 і особливо з високо інтенсивними розрядними лампами 

такими як метало галогенні, яскравість яких більша ніж 108 кд/м2. Як і 

світлодіодні вони можуть відноситись до групи малого та середнього ризику 

(ГР1 та ГР2) і якщо не враховувати УФ складову, то домінуючою небезпекою 

для цих ламп є також небезпека «синього світла». 

На фотобіологічну безпечність досліджували комерційні зразки 

світлодіодних ламп не спрямованого та спрямованого світла. Загальний 

вигляд ламп наведено на рис. 5.  
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Для подальшого розвитку світлодіодного освітлення питання оцінки 

безпечності світла є безумовно актуальним. Але автор в [21] застерігає, що 

перехід на освітлення СВД може стримуватись тим, що часто про СВД-лампи 

та світильники надається неправдива інформація. 

 

а)       б) 

Рисунок 5 – Загальний вигляд СВД лампи побутового призначення: 

а) неспрямованого світла; б) спрямованого світла 

 

Результати вимірювань та розрахунків наведено в таблиці 4. 

Лампи напрямленого світла мали світлорозівальну колбу, лампи 

спрямованого світла (порядкові номери 3, 4) мають світлорозсіювальну 

оптику, а лампи спрямованого світла з порядковими номерами 5, 6 – не 

мають світлорозсіювальної оптики і випромінюють світло в досить малому 

тілесному куті. Вимірювання проводили з використанням випробувальної 

системи оптичного випромінення ОСТ 300, схема якої наведена на рис. 3. 

У випробувальну систему оптичного випромінення входять 

спектрометри для вимірювання спектральної енергетичної освітленості в 

ультрафіолетовій, видимій та інфрачервоній областях спектру, а також 

прилади для вимірювання яскравості та енергетичної яскравості. Система 

має програмне забезпечення для розрахунків координат колірності, 

корельованої колірної температури, актинічної енергетичної освітленості 

синього світла та інших показників, зокрема для розрахунку групи ризику 

стосовно безпечності ультрафіолетового синього та інфрачервоного світла. 
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Виміряні та розраховані у відповідності з ДСТУ EN 62471:2017 та 

ДСТУ ІЕС/TR 62778:2015 параметри фотобіологічної безпечності 

світлодіодних ламп, а також колірність та яскравість світла наведено в 

таблиці 4. 

Таблиця 4 – Результати освітлення фотобіологічної безпечності світла 

СВД ламп 

Параметри 
Номер лампи 

1 2 3 4 5 6 

Номінальна 

потужність, Вт 
6 6 6 6 6 6 

Кут випромінювання 

(задекларований), град. 
280 260 120 120 36 36 

Корельована колірна 

температура, К 
3932 3770 3929 3748 3726 2845 

Загальний індекс 

кольоропередачі, Ra, 

відн. од. 

83,3 84,1 73,6 74,4 85,4 82,3 

Яскравість, кд/м2 5300 4694 6780 45460 1,243·106 1,048·105 

Група ризику 

фотобіологічної 

безпеки синього світла 

GR0 GR0 GR1 GR1 GR1 GR1 

 

Як видно із отриманих результатів СВД ламп не спрямованого світла 

зі світлорозсіювальною колбою відносять до нульової групи ризику, а лампи 

спрямованого світла – до групи низького ризику. При цього яскравість 

світла для ламп не спрямованого світла нижча 104 кд/м2, що не створює 

ніяких проблем з дискомфортом при знаходженні цих ламп в полі зору 

людини. Лампи спрямованого світла не створюють загроз фотобіологічної 

небезпеки, вищої за групу ризику ГР1, але мають високу яскравість (до 106 

кд/м2) і можуть створювати дискомфорт. Тому пряме попадання світла цих 

ламп в поле зору не бажане.  
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Висновки 

 

Із проведеного аналізу можна зробити наступні висновки: 

1) спектральний склад світла є важливим параметром штучних джерел 

світла, який впливає не тільки на зорову функцію, комфортність, але і на 

здоров'я людей; 

2) при розробленні нових норм освітлення, стандартів на джерела 

світла та оцінку їх якості, потрібно обов'язково враховувати параметри, які 

впливають на здоров'я та самопочуття людини; світло світлодіодних ламп може 

перевищувати біологічну активність світла ламп розжарювання більше як у рази; 

3) для житлового освітлення, дитячих та шкільних закладів доцільно 

рекомендувати використовувати світлодіодні лампи з біологічною активністю 

світла, яка не перевищує цю величину для ламп розжарювання. Це можна 

обґрунтувати тим, що за столітню історію використання цих ламп для 

освітлення житла негативного впливу на фізичне та психологічне здоров'я 

людей виявлено не було; 

4) для світлодіодних ламп побутового корельовано колірну 

температуру слід обмежувати Ткол < 3500 К. Лампи з Ткол>3500 К можуть бути 

рекомендовані для промислового освітлення, освітлення громадських приміщень, 

офісів, об’єктів торгівлі та ін.; 

5) оцінка фотобіологічної безпеки світлодіодних ламп та 

світильників дозволяє зробити висновки, що в абсолютній більшості їх 

відносять до загальної групи (ГР0), та малої групи (ГР1) ризиків і є безпечними 

для загального освітлення. 

6) фотобіологічні процеси суттєво залежать від спектру 

випромінення, тривалості експозиції, а також у певній мірі від геометрії 

світлотехнічних приладів, тому важливо при реалізації проектів 

енергоекономічного освітлення використання ламп та світильників, які 

відповідають вимогам стандартів фотобіологічної безпечності та рекомендацій 

щодо безпечних умов використання цих виробів. Це мають бути обов'язкові 

умови світлодіодного освітлення.  
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