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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 Актуальність теми. У сучасних умовах розвитку енергосистеми України 

значна кількість заходів спрямована на енергозбереження. Зокрема, для ефективного 
використання електроенергії необхідно скоротити витрати на освітлення, а це 
близько 30% всієї електроенергії, виробленої в Україні. 

На даному етапі розвитку світлотехніки найбільш перспективним напрямком є 
світлодіодна техніка. Головними перевагами світлодіода як джерела світла є не 
тільки значно більший строк служби, у порівнянні з іншими джерелами світла, але й 
суттєво більша світлова віддача. При цьому величина згаданих параметрів 
світлодіодів з кожним роком збільшується, в той час як традиційні джерела світла 
досягли свого максимуму в цих показниках і не мають перспектив розвитку. 

Розвиток напрямку світлодіодних джерел спричинив відповідну розробку 
спеціальних пристроїв для перерозподілу світлового потоку, математичного 
моделювання та вимірювання його параметрів. З кожним роком виходять нові, 
більш потужні світлодіоди та зростають вимоги до якості оптики світлодіодів. Тому 
виникає необхідність розробки нових, більш точних методів для розрахунку 
світлодіодної оптики. 

Одним із пріоритетних завдань розробника нового світлового приладу є 
мінімізація втрат в оптичній системі, а також отримання необхідного розподілу сили 
світла. 

На сьогоднішній день перспективним напрямком для розрахунку 
світлодіодної оптики є відбиваючі й заломлюючі системи вільної форми та 
оптичних елементів на їх основі. 

Новітні методи розрахунку вимагають високої точності, що часто 
супроводжується великим обсягом роботи, який важко виконати вручну. Тому 
використання комп’ютерної техніки дозволяє виконувати розрахунки підвищеної 
точності, не витрачаючи при цьому багато часу. Розробка програм автоматизованого 
розрахунку світлодіодних пристроїв з використанням нових методів на 
сьогоднішній день є актуальною темою наукових досліджень. 

Питаннями розробки методів розрахунку світлових приладів займалися такі 
вчені як: Назаренко Л.А., Андрійчук В.А., Зеленков І.А., Говоров П.П., Костик Л.М., 
Литвиненко А.С., Осадца Я.М., Петченко Г.А., Степура В.І., Кришталь В.С., 
Васильєва Ю.О., Соболєв Е.В., Поддєнєжний Е.Н., Фам Тхі Кам Бінь, Барцев А.А., 
Шибайкін С.Д., Кущ О.К., Муханов П.В., Будак В.П., W. Parkyn, Y. Ding, X. Liu,     
Z.-r. Zheng, P.-f. Gu, L. Wang, K. Qian, and Y. Luo, P. Benítez, J. C. Miñano, J. Blen,    
R. Mohedano, J. Chaves, O. Dross, M. Hernandez, W. Falicoff, V. Oliker, A. L. Timinger, 
H. Ries та ін. 

Незважаючи на це, низка питань так і залишилася не до кінця вирішеною, а 
саме: вибір оптимального методу світлотехнічного розрахунку світлодіодних 
пристроїв на основі поверхонь довільної форми, розробка математичної моделі 
автоматизованого розрахунку відбиваючих елементів та вдосконалення концепції 
побудови відбивачів. 

Саме це і зумовило актуальність проведення робіт, спрямованих на розробку 



 

 

2 
математичних моделей та методик розрахунку відбиваючих елементів, що дадуть 
можливість підвищити якість освітлення. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 
робота виконувалася на кафедрі комп’ютеризованих електротехнічних систем та 
технологій, відповідно до Закону України № 3715-VI «Про пріоритетні напрями 
інноваційної діяльності в Україні», зокрема, за напрямом «Освоєння нових технологій 
високотехнологічного розвитку транспортної системи, ракетно-космічної галузі, авіа- 
і суднобудування, озброєння та військової техніки», а також відповідно до 
держбюджетної тематики Міністерства освіти і науки України в науково-дослідній 
роботі № 864-ДБ13 “Теорія та принципи побудови інтелектуальних вимірювальних 
систем для контролю геометричних параметрів високоточних деталей” (номер держ. 
реєстрації 0113U000083, 2014 р.) 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка 
математичних моделей та методики розрахунку відбивача на основі поверхонь 
довільної форми для світлодіодного джерела, а також перевірка дієздатності 
методики на практиці. 

Для досягнення поставленої мети були поставлені та вирішені наступні 
задачі: 1. Проведено аналіз існуючих методів розрахунку світлових приладів; 

2. Розроблено математичну модель відбиваючої поверхні довільної форми; 
3. Розроблено методику розрахунку світлорозподілу від світлового приладу на 

ПК; 
4. Проведено комп’ютерне моделювання світлорозподілу від світлодіодного 

пристрою; 
5. Розроблено рекомендації щодо проектування фізичної моделі відбиваючої 

поверхні на основі розрахованої математичної моделі; 
6. Проведено експериментальні дослідження по вимірюванню світлорозподілу 

від виготовленої фізичної моделі відбиваючої поверхні. 
Об’єкт дослідження – процеси, що відбуваються при випромінюванні 

світлових променів світлодіодним джерелом, їхнє поширення у просторі, відбивання 
від рефлектора і формування світлорозподілу світлового приладу. 

Предмет дослідження – моделі та методи розрахунку світлотехнічних 
характеристик світлодіодного пристрою у програмному середовищі Mathematica.  

Методи дослідження ґрунтуються на використанні: методу балансу 
падаючого і відбитого світлових потоків [розділ 2] для  розрахунку початкового 
наближення до бажаної форми відбиваючої поверхні, методу елементарних 
відображень у прямому ході променів [розділ 2] для створення математичної моделі 
розрахунку ходу променів в оптичній системі, методів комп’ютерного моделювання 
[розділ 3, 4] для досліджень властивостей світлових приладів у віртуальній 
лабораторії, методів теорії похибок [розділ 4] при оцінюванні похибок при 
вимірюванні світлорозподілу від світлодіодного пристрою. 

Достовірність наукових результатів, висновків та рекомендацій підтверджено 
вибором апробованих методів досліджень, цифровим моделюванням на ПК, збігом 
результатів експериментів із відомими експериментальними даними інших 
досліджень, відповідністю отриманих теоретичних та експериментальних 
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результатів. 

Наукова новизна одержаних результатів: 1. Удосконалено концепцію побудови відбивача, що дозволяє реалізувати процес 
керування світловим потоком, яка, на відміну від відомих раніше, реалізується за 
рахунок зміни діаметра світлового отвору. На основі запропонованої концепції 
розроблено програмно-апаратний засіб для реалізації математичної моделі та 
рекомендації щодо проектування фізичної моделі відбиваючої поверхні. 

2. Набула подальшого розвитку модель залежності кута відбитого променя від 
кута падаючого променя α(φ) на основі методу балансу падаючого і відбитого 
світлових потоків, яка. на відміну від інших, використовує апроксимацію методом 
найменших квадратів для отримання неперервної функції профільної кривої 
відбивача у формі степеневого полінома. 

3. Набув подальшого розвитку метод елементарних відображень із 
використанням степеневого полінома, отриманий після використання методу 
балансу світлових потоків, який, на відміну від інших, дозволяє розраховувати 
світлодіодний пристрій, якщо в якості вихідних даних є крива сили світла джерела, і 
дає можливість використати його комплексні характеристики.  

 Практичне значення одержаних результатів. 1. Розроблена форма відбиваючої поверхні світлодіода, яка дозволяє керувати 
світловим потоком світлового приладу, що забезпечує технічну і економічну 
раціональність використання світлодіодного пристрою. 

2. Розроблений алгоритм розрахунку світлорозподілу з використанням 
інтерпретованих методів балансу падаючого та відбитого світлових потоків та 
елементарних відображень, який, на відміну від раніше відомих, враховує 
особливості світлорозподілу світлодіодного джерела та достовірно визначає 
світлотехнічні параметри даних пристроїв.  

3. Виготовлений макет та проведені експериментальні дослідження 
підтверджують практичну цінність та дозволяють проводити більш ефективне 
визначення параметрів відбиваючих поверхонь світлодіодних пристроїв. 

4. На основі теоретичних і практичних досліджень впроваджено математичну 
модель відбиваючих елементів світлодіодних пристроїв та алгоритм розрахунку 
параметрів відбиваючої поверхні на ДП «Завод 410 цивільної авіації». 

Впровадження результатів роботи. Результати дисертаційного дослідження 
впроваджені у вигляді алгоритмів, програмних модулів на Державному 
підприємстві «Завод 410 Цивільної Авіації», м. Київ (Акт впровадження від 
02.10.2017 р.), а також в навчальному процесі Національного авіаційного 
університету(Акт впровадження від 26.01.2017 р.), Одеської державної академії 
технічного регулювання та якості (Акт впровадження від 10.01.2017 р. ) при 
підготовці бакалаврів та магістрів за спеціальностям “Світлотехніка та джерела 
світла”, “Метрологія та вимірювальна техніка”. 

 Особистий внесок здобувача. Основні положення та результати 
дисертаційної роботи одержані автором самостійно. У роботах, виконаних у 
співавторстві, автору належить: у [1] – розробка моделі відбивача з керованим 
світловим потоком; у [2] – створення комп’ютерної моделі  світлодіодного джерела, 
яка максимально наближена до реальних характеристик; у [3] – застосування методу 
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падаючого і відбитого світлових потоків для першого наближення до бажаної кривої 
сили світла світлодіодного приладу; у [4] – ідея  моделювання світлорозподілу від 
системи з відомими параметрами і порівняння з паспортними даними; у [6] – 
створення математичної комп’ютерної моделі промислового світильника з 
оптимізацією форми відбиваючої поверхні [6]. 

Апробація результатів дисертації. Результати роботи й основні наукові 
положення доповідалися і обговорювалися на 8 міжнародних науково-технічних 
конференціях: ХІІ Міжнародна науково-практична  конференція  студентів  та  
молодих  учених «Політ. Сучасні проблеми науки» (НАУ, 2012, Київ); IV 
Міжнародна науково-технічна конференція «Моделювання в електротехніці, 
електроніці і світлотехніці» (НАУ, 2012, Київ); VIII Міжнародна науково-технічна 
конференція «Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси» (НАУ, 2015, 
Київ); VIII Міжнародна науково-технічна конференція «Комплексне забезпечення 
якості технологічних процесів та систем» (ЧНТУ, 2015, Чернігів); VIII Міжнародна 
науково-технічна конференція «Комплексне забезпечення якості технологічних 
процесів та систем» (ЧНТУ, 2016, Чернігів); Systems. Control and Information 
Technology «SCIT2016» (Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP , 
Warszawa, Польща, 2016); ІХ Міжнародна науково-технічна конференція 
«Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси» (НАУ, 2016, Київ); 
Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених «Сучасні тенденції 
розвитку науки в Україні» (НУВГП, 2016, Рівне). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 15 наукових праць, в тому числі 6 із 
них у науково-технічних фахових виданнях (1 стаття входить до міжнародної 
наукометричної бази даних Index Copernicus), 1 одноосібна, 8 тез доповідей на 
міжнародних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається із вступу, 
чотирьох розділів, висновків і 3 додатків. Загальний обсяг роботи складає 170 
сторінок, з них 106 основного тексту, 77 рисунків, 10 таблиць, списків використаних 
джерел із 112 найменувань на 19 сторінках та 3 додатки на 6 сторінках. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету та основні 
задачі досліджень, показано зв'язок із науковими програмами, планами, темами, 
сформульовано наукову новизну та практичне значення отриманих результатів, 
наведено дані про особистий внесок здобувача, публікації, апробацію та 
впровадження результатів роботи. 

У першому розділі проведено аналіз усіх існуючих методів для розрахунку 
світлових приладів. Виділено кілька груп методів та дано їх короткий опис. 

Проведено аналіз сучасного стану завдань моделювання світлодіодних 
пристроїв, в результаті чого сформульовані вимоги до розробки методів та методик. 
Виконана порівняльна характеристика зарубіжних і вітчизняних розробок в сфері 
моделювання світлодіодних пристроїв.  

На основі результатів аналітичних досліджень сформульовано загальний 
підхід до математичних моделей відбиваючих елементів світлодіодних пристроїв з 
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використанням найбільш оптимальних методів та методик світлотехнічного 
розрахунку. 

У другому розділі запропоновано методику розрахунку початкового 
наближення до необхідної форми відбиваючої поверхні. Для цього було 
використано метод балансу падаючого і відбитого світлових потоків. 

В основу методики покладено залежність необхідного світлового потоку від 
величини кута α зовнішнього простору та падаючого світлового потоку від джерела 
у напрямку φ по внутрішній частині відбивача (рис.1).  

 Рис. 1 – Визначення функції необхідного ходу променів: 1 – залежність 
відбитого світлового потоку Фвідб від  величини кута α зовнішнього простору; 2 – 

залежність падаючого Фпад від джерела світлового потоку у напрямку φ по 
внутрішній частині відбивача 

 
Для побудови моделі поверхні довільної форми використано диференційне 

загальне рівняння поверхні 
                                          ( )2

dr tg dr
     ,                                                      ( 1) 

де r – радіус-вектор поверхні відбивача. 
Розв’язок рівняння (1) при початковому значенні r=r0 дозволяє отримати 

аналітичний вираз відбиваючої поверхні у вигляді неперервної функції  
                                    2 2

0 cos sec2 2r r                .                                         (2) 
Запропоновано визначати залежність α(φ) відбитого кута α від падаючого φ 

шляхом застосування апроксимації методом найменших квадратів.  
Визначення залежності α(φ) проводилися згідно з даними, наведеними в    

табл. 1. 
В основу методики покладена апроксимація даних за допомогою поліному 

порядку m в системі базисних функцій 1{ ( )}m
i is     

                                  
1

( ), 1,2,... .m
i ii
s i m  


  .                                                  (3) 
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Для побудови моделі 
використані вузлові точки з 
таблиці 1, які, при 
підстановці у вираз (3), 
дозволяють отримати систему 
базисних функцій з даними 
розрахунку 

1
( )m

k i i ki
s  


  . 1,2,...,k r . (4) 

Вираз (4) можна 
розглядати як систему лінійних алгебраїчних рівнянь, рішення якої знаходиться за 
допомогою матриці коефіцієнтів цієї системи і визначається рівнянням 

                                                 ( )ki i kw s                                                             (5) 
Дана методика розрахунку профільної кривої полягає в наступному: за 

рахунок підстановки залежності α(φ) у вираз (2) отримуємо рівняння профільної 
кривої r(φ), яке, на відміну від існуючих, має вигляд полінома 4 степеня. 

Для визначення початкового значення r0 використана наступна формула 
                                                     2 200 2

Dr F  ,                                                    (6) 
де D0 – діаметр цокольного отвору відбивача, F – глибина розміщення джерела 
світла відносно цокольного отвору відбивача. 

Приведений розрахунок мінімального і максимального кута φ з урахуванням 
захисного кута 
                          min

0
arccos F

r      ,                         max min2
     ,   (7) 

де γ – величина захисного кута, φmin і φmax – відповідно мінімальний і максимальний 
кути відбивача. 

З використанням рівняння (2) отримали математичну модель поверхні 
обертання відбивача, яка в загальному вигляді описується виразом 

 
                            ( , ) ( )cos( ) ( )sin( ) ( )r r u v u v i u v j u k        ,                         (8) 

де ( )x u , ( )z u .  
Рівняння (2) у декартових координатах має вигляд  
                                                      ( )sin( )x r   ,                                                   (9) 
                                                      ( )cos( )z r   .  
Для побудови моделі поверхні відбивача використано (8) із врахуванням (9)  
 
        ( , ) ( )sin( )cos( ) ( )sin( )sin( ) ( )cos( )r r r i r j r k               .              (10) 
 

Таблиця 1 
Характеристики падаючого і відбитого кутів 
Характеристики 

початкових даних 
Вузлові точки для 

апроксимації 
Номер відліку,k 1 2 … r 
Параметричний 
аргумент, k  1  2  … r  
Величина кута відби-
того променя, k  1  2  … r  
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Ця методика розрахунку відбиваючої поверхні, на відміну від раніше відомих, 

сприяє зменшенню часу на обробку даних, та, при цьому, математична модель 
відповідає вимозі про неперервність другої похідної для відбиваючої поверхні. 

Обґрунтовано, що в якості вихідних даних для розрахунку ходу променів у 
оптичній системі використовуються криві сили світла в форматі файлу *.ies. 

Показано, що однією із важливих проблем світлодіодних джерел є розрахунок 
яскравості світного тіла. Розрахувати яскравість світного тіла можна тільки з 
похибкою, яка перевищує 5 відсотків, що не відповідає ДСТУ EN 61549:2015. 

Для підвищення точності визначення яскравості світного тіла запропоновано 
проводити розрахунки методом елементарних відображень, який використовує 
прямий хід променів. 

Показано, що використання променевих методів дозволяє більш точно 
визначати хід світлових променів у системі. Дані методи припускають, що з 
кожного світного тіла виходять світлові трубки, через переріз яких проходить один і 
той же світловий потік (рис.2).  

 

 Рис. 2 – Баланс енергії в падаючій і відбитій трубці 
 
Промені трубки, що падають на дзеркальну поверхню, потрапляють на 

елемент поверхні du dv . Світловий потік, що падає на одиничний елемент 
відбиваючої поверхні описується наступною формулою 

 
                                                 

0 2
ˆ u vl r rdФ І dudvr

 ,                                           (11) 
де І0 – сила світла в світловій трубці, r=r(u,v) – рівняння променя в криволінійних 
координатах u,v, віднесених до даної поверхні, ru = ( , ) /r u v du ; rv = ( , ) /r u v dv . 

При відбиванні втрачається частина світлового потоку в залежності від  
відбиваючих властивостей відбивача, а решта розподіляється  всередині іншої 
світлової трубки, яка закінчується елементом  1̂ u vl R R dudv , де 1̂l  – одиничний 
вектор відбитого променя, R=R(u,v) – рівняння поверхні в криволінійних 
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координатах u,v, Ru = ( , ) /R u v du , Rv = ( , ) /R u v dv . Освітленість елемента на 
розрахунковій поверхні буде 
                                                           0

0 2
1

ˆ
ˆ u v

n
u v

l r rE І dudvr l R R   ,                                   (12) 
де 0̂l  – одиничний вектор падаючого променя, ρ – коефіцієнт відбивання.  

Показано, що вектор точки на розрахунковій площині представляється 
                                                                    1̂R r l  .                                                    (13) 

Для проведення розрахунків нормалі та ходу відбитого променя, необхідно 
взяти від цього вектора частинні похідні  
                                              1̂u u uR r l  , 1̂v v vR r l  ,                                                 (14) 
де одиничні вектори: 1̂ul  = 1( , ) /l u v du , 1̂vl  = 1( , ) /l u v dv . 

Для знаходження сили світла в дальній зоні використовуємо співвідношення 
                                                   0

0
1 1 1

ˆ ˆ ˆ
ˆ ˆ ˆ

u v

u v

l l lI І dudvl l l      
.                                               (15) 

Показано, що напрямок променевих трубок отримується із законів відбивання 
 
                                                             1 0 0ˆ ˆ ˆˆ ˆ2 ( , )l l n l n  .                                        (16) 

де n̂  - нормаль до поверхні. 
Відповідно до методики можна визначити коефіцієнт Р, який дорівнює 

відношенню освітленості в падаючому світлі до освітленості у  відбитому світлі 
                                                         0

1 1 1

ˆ ˆ ˆ
( , ) ˆ ˆ ˆ

u v

u v

l l lP u v l l l
     

,                                               (17) 
У параметричному вигляді Р можна розрахувати за наступними виразами: 

1. В ближній зоні для просторового джерела 
                                     

1 1 1
2 2 2 1/2( ) :

x y z
u u u u u u
v v v v v v

x y z l l l
x y z x y z X Y Z

x y z X Y Z
  ,                    (18) 

де x, y, z – декартові координати точки виходу падаючого променя, xu, yu, zu – похідні 
від даних координат по u; xv, yv, zv  – похідні від даних координат по v; X,Y,Z – 
координати точки на площині; Xu, Yu, Zu – похідні від даних координат по u; Xv, Yv, Zv – похідні від даних координат по v; l1x, l1y, l1z – одиничний вектор відбитого променя 
в декартових координатах. 
2. У дальній зоні для просторового джерела 

                                       
1 1 1

2 2 2 1/2
1 1 1

1 1 1

( ) : u u u

v v v

x y z
u u u x y z
v v v x y z

x y z l l l
x y z x y z l l l

x y z l l l
  ,                           (19) 
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де l1xu, l1yu, l1zu – похідні від одиничного вектору відбитого променя в декартових 
координатах по u; l1xv, l1yv, l1zv – похідні від одиничного вектору падаючого променя в 
декартових координатах по v. 
4. У ближній зоні для лінійного джерела 
                                                         2 2 1/2

1 1
( ) .u u

u x u y

xx yyx y X l Y l
                                            (20) 

5. У дальній зоні для лінійного джерела 
                                                        0 02 2 1/2

1 1 1 1
( ) u u

u u

x y
x x y y

l x l yx y l l l l
   ,                                         (21) 

де 0 uxl , 0 uyl – похідні від одиничного вектора падаючого променя в декартових 
координатах по u. 

Показано, що одиничні вектори падаючого і відбитого променів можливо 
представити у вигляді  
                                                      0̂ sin sin sin cos cos Tl      ,                          

                                            1̂ sin sin sin cos cos Tl      .                        (22) 
де φ та ψ – сферичні координати падаючого променя; α та β – сферичні координати 
відбитого променя, Т – транспонування. 

Після диференціювання (22), і підстановки значення коефіцієнта відношення 
освітленості Р в падаючому світлі до освітленості у відбитому світлі (17) отримаємо 

                                                    ( , ) sin / sinP
 
      
 

 
   
 

,                               (23) 

Вираз (23) дозволяє знайти співвідношення між падаючим і відбитим 
променем для знаходження коефіцієнту Р, який при підстановці в (15) дозволяє 
отримати силу світла в даному напрямку. 

Таким чином, маючи в якості вихідних даних розподіл сили світла джерела, 
можна отримати криві сили світла оптичної системи. 

Показано величину відносної похибки при заміні реального світного тіла 
геометричними замінниками, а також показано, як змінюється похибка по величині 
та по знаку в залежності від положення точки по відношенню до проекції відбивача. 
Прийнято рішення проводити розрахунки з допустимою похибкою 5% і з такою ж 
точністю отримувати початкові дані. 

Отже, маючи в якості вихідних даних падаючий і відбитий світлові потоки, 
можна розрахувати початкове наближення до необхідної форми відбиваючої 
поверхні за допомогою методу балансу потоків та за допомогою повірочного 
розрахунку методом елементарних відображень розрахувати точну криву сили 
світла СП.  

Третій розділ присвячено розробці універсального відбивача та наведені 
рекомендації щодо його проектування. Дана задача постає при проектуванні 
внутрішнього освітлення, коли необхідно дотримуватися нормативної освітленості й 
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рівномірного розміщення світлових приладів з певним інтервалом, вказаним у 
технічному завданні. Відомо, що в центрі приміщення освітлення рівномірне, але в 
деяких місцях, особливо біля стін і в кутках, освітленість відхиляється від 
нормативної в більшу чи меншу сторону. На практиці для освітлення обирають    
два – три види світлових приладів: для загального освітлення, для акцентного 
освітлення та аварійного чи освітлення виходів. Тому варіант заміни одного 
світлового приладу з будь-якої групи на однотипний з іншим значенням світлового 
потоку економічно недоцільний. 

Запропоновано розробити світловий прилад, у якому можна було б керувати 
світловим потоком. Особливістю розробленого макету відбивача є те, що діаметр 
світлового отвору D можна змінювати, і, тим самим, регулювати форму кривої 
світлорозподілу від світлодіодного джерела (рис. 3). В якості матеріалу відбивача 
використано анодований алюміній. 

Корпус відбивача, на відміну від існуючих, складається з набору пластин, які 
регулюються і дозволяють зменшувати діаметр D заходячи одна за одну, а при 
збільшенні діаметру відбивач «розкривається» в ширину за рахунок «захованої» 
частини пластин. З метою уникнення зазору, пластини розроблені таким чином, що 
кожна має запас ширини близько (2-5) мм. При розкриванні пелюсток відбивача 
запропоновано виготовляти менший діаметр  d, фіксований під розмір джерела 
світла (рис. 3). 

Проведено аналіз існуючих систем 
охолодження для світлодіодного кристалу, а 
також розрахунок теплового режиму 
світлодіода Cree CXA1507 та обрано систему 
охолодження у вигляді пластинчастого 
радіатора. Розрахунок був проведений при 
температурі навколишнього середовища 25°С і 
55°С. Для оптимального терміну служби 
світлодіодів необхідно, щоб температура 
теплопровідної поверхні основи не 
перевищувала 85°С.  

У процесі комп’ютерного моделювання 
при температурі переходу 85°С, 
використовуючи програму PCT – калькулятор 
від Cree, отримаємо значення напруги для даної 
температури переходу при максимальному 
струмі. В якості теплопровідного матеріалу 
використовують термопасту (наприклад,    
КПТ-8), теплопровідність приймемо рівною   
0,7 Вт/(м·°С).  

Проведено розрахунок для визначення 
максимального теплового опору між контактом 

      Рис. 3 – Загальний вигляд           світлодіоду і повітрям, використовуючи технічні 
                    відбивача                        характеристики світло діода, і отримано наступні 
                                                             результати (табл. 2). 
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Таблиця 2 
Значення теплового опору при заданій температурі 

Температура, °С Тепловий опір, °С/Вт 
25 6 
55 3,5 

 
При товщині шару термопасти 0,1 мм отримано значення теплового опору 

Qtim= 0,8°С/Вт, яке розраховано за наступним виразом 
                                                          tim

LQ k A  ,                                                            (24) 
де Qtim –  тепловий опір теплопровідного матеріалу (°С/Вт); L – товщина шару, м;  
k – теплопровідність (Вт/м*К); A – площа контакту(м2). 

Встановлено, що для температури повітря 25°С опір радіатора повинен бути 
менший за 5,2 °С/Вт, а при температурі 55°С – він становитиме 2,7 °С/Вт. 

Розроблено алгоритм розрахунку світлодіодного світлового приладу, який 
реалізує математичну модель світлотехнічного розрахунку та полягає в наступному: 

1. Введення початкових даних; 
2. Вибір бажаної кривої світлорозподілу світлового приладу (СП); 
3. Розрахунок першого наближення форми відбивача методом балансу потоків; 
4. Розрахунок світлорозподілу СП методом елементарних відображень у 

прямому ході променів з лінійним джерелом світла (ДС); 
5. Оцінка адекватності моделі по критерію Пірсона. 

Наведено методику розрахунку світлодіодного світлового приладу, яка 
полягає в наступному: 

1. Розрахунок необхідної освітленості; 
2. Знаходження необхідного повного світлового потоку світильника і його кривої 

сили світла (КСС); 
3. Підрахунок необхідного числа світлодіодів, враховуючи втрати на елементах 

вторинної оптики; 
4. Вибір вторинної оптики, враховуючи необхідну форму КСС. 

Розглянуто задачу оптимізації форми відбиваючої поверхні. Для оптимізації 
параметрів параболоїдного відбивача використано методику, в основу якої 
покладено визначення граничних початкових умов. 

Початковими даними для визначення оптимальних параметрів відбивача є     
Xg – радіус цокольного отвору, Xv – радіус вихідного отвору, p – фокальний 
параметр параболи (рис. 4). Показано, що полярні кути граничних точок відбивача 
розраховуються за формулами 
                                             2 2 2 2

0 arccos[( ) / ( )]g gp X p X    ,                                     (25) 
                                             2 2 2 2arccos[( ) / ( )]e v vp X p X    .                                     (26) 
 

Математична модель світлового потоку в куті охвату має наступний вираз 
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0

( )

( )
( ) 2 ( )sine p

v
p

Ф p I d



     ,                                            (27) 

де 0 ( )p  та ( )e p  – полярні кути початкової та кінцевої точки відбивача з 
урахуванням оптимальної фокусної відстані.  

У ході математичних перетворень шляхом диференціювання виразу (27) як 
функцію параметра p, отримаємо умову оптимізації 

 
                              00 02 ( )sin ( )sin 0v ee e

dФ d dI Idp dp dp
           .                            (28) 

 
Підставимо у рівняння (28) формули (25, 26) отримаємо для сили світла 
 
                                    2 2

0 0( )sin ( )sine eI I    .                                                (29) 
 Використовуючи аналітичний 

вираз для опису КСС 
0

( ) sinN k
k

k
I c 


 , 

отримаємо 
2 2

0
0

(sin sin ) 0N k k
k e

k
c   


  .    (30) 

 
Прийнято до уваги, що початкова 

та кінцева точки лежать на одній 
параболі і описуються рівнянням 

  0
0

1 cos 1 cos
sin sin

eg v
e

X X 
 

  .    (31) 
Рис. 4 – Параметри параболоїдного                        Вираз (28) представляє собою  
                      відбивача                                     нелінійне рівняння відносно параметра 
                                                                            p = f (a, b) у випадку, якщо не всі 
коефіцієнти формули (30) сk > 0. 

Показано, що при всіх коефіцієнтах сk > 0  
                                                 0cos cos 0e   .                                                  
У загальному вигляді модель відбивача буде розв’язком рівняння (31) для 

визначення параметра p (рис. 4) 
                                                     g vp X X .                                                      
Встановлено, що для визначення оптимальної фокусної відстані 

параболоїдного відбивача необхідно задати в якості вихідних даних початкову 
форму і мінімальний діаметр отворів. 

Комп’ютерне моделювання було проведене в програмному середовищі 
TracePro.  
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Модель у програмному середовищі будувалася так, щоб вихідні дані кривої 

сили світла співпадали з заявленою виробником у специфікації. 
Після трасування променів в якості вихідних даних було отримано криву сили 

світла, яка близька за формою до заявленої в документації. 
Встановлено, що даний програмний продукт має досить високу точність (98%) 

для перевірки результатів, отриманих в ході математичного моделювання.  
При проведенні експериментальних досліджень було обрано світлодіод марки 

Siemens LWT676 із специфікацією від виробника. 
Проведена перевірка алгоритму зворотного ходу променів для світлодіодного 

джерела з параболоїдним відбивачем на основі реального світлового приладу. 
Для проведення комп’ютерного і математичного моделювання було вибрано 

світлодіод XHP 50 фірми Cree (USA) з теплим білим світлом, а в якості 
відбиваючого елементу було обрано Ledil Mirella-50-s-pin.  

Для комп’ютерного моделювання був використаний файл світлорозподілу 
променів від світлодіода в кількості 104 променів. Джерело випромінювання було 
розташоване у фокусі відбивача. В результаті трасування променів від джерела Cree 
XHP 50 ww отримано криву сили світла, що співпадає з незначним відхиленням від 
кривої, даної виробником. 

Розроблена математична модель світлового приладу враховує параметри 
моделі відбивача, оптимізованого при комп’ютерному моделюванні, та 
характеристики джерела світла. 

Здійснені світлотехнічні розрахунки проводилися в програмному середовищі 
Mathematica. 

Для математичного моделювання світлорозподілу було обрано метод 
зворотного променя, який дає можливість отримати високу точність розрахунків та 
швидкодію і простий в застосуванні, без врахування багаторазового перевідбивання 
променів. Форму світного тіла було прийнято як півсферу і враховано при 
розрахунках світлорозподілу. В результаті отримано вузьконаправлений пучок 
світлових променів з кутом половинної сили світла 10 .̊ Отримані результати 
світлорозподілу по формі співпадають із наданими виробником. але з деяким 
відхиленням (рис. 5).  

Для оцінки адекватності моделі було використано критерій Пірсона. 
Емпіричне значення виявилося більшим за критичну точку. Отже, нульова гіпотеза 
спростовується при високому рівні значущості. Тобто різниця частот контрольного і 
експериментального ряду є статистично достовірною.  

Проведено проектування світлодіодного СП, метою проектування було 
створення СП на основі діючої моделі світлодіодного промислового світильника 
IHB100. 

Для порівняння отриманих результатів, наведено криві сили світла, отримані в 
програмі TracePro та отримані аналітично (рис. 6).  

Результати комп’ютерного і математичного моделювання підтверджують 
добру збіжність даних і вони співпадають на 98 %. 

У четвертому розділі було запропоновано методику та рекомендації для 
виготовлення макетного зразка відбивача змінного діаметру та проведено 
експериментальні дослідження. На основі даних оптимізації та моделювання було  
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Рис. 5 –  Порівняння розрахованого і 

фактичного світлорозподілу світлового 
приладу: 1 – фактична крива сили 

світла; 2 – крива сили світла, 
розрахована аналітично 

Рис. 6 – Порівняння результатів 
математичного і комп’ютерного 

моделювання

 виготовлено дослідний зразок відбивача з регульованим діаметром світлового 
отвору. 

Для проведення експериментальних досліджень здійснено вибір алюмінієвого 
радіатора пластинчастого типу з площею, достатньою для пасивного відводу тепла, 
яка була розрахована в розділі 3 даної роботи. Між світлодіодом і радіатором був 
нанесений шар термопасти, що теж було враховано в розрахунках. 

Проведено вибір елемента живлення джерела світла згідно електротехнічними 
та світлотехнічними параметрами.  

На основі проведеного комп’ютерного моделювання й оптимізації параметрів 
відбивача виготовлено дослідний зразок відбивача і визначено його світлотехнічні 
характеристики. Експериментальні дослідження було проведено з використанням 
гоніофотометра (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Схема установки для вимірювань сили світла світлового приладу: 1- 

досліджуваний світловий прилад;  2- поворотній стенд;  3- вимірювальна шкала 
кутів розсіяння; 4- люксметр; l- відстань фотометрування. 
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У ході експерименту досліджувався дослідний зразок відбивача з 
світлодіодним джерелом XLamp-CXA1507, вимірювання сили світла в кожному 
напрямку проводилося 5 разів, змінюючи крок положення фотометрування в 
горизонтальній площині на 10°, похибка установки ± 30 мінут. Відносна похибка 
люксметра не перевищує ±5%. У результаті одного вимірювання встановлено 10 
контрольних точок. Довірчий інтервал розраховувався при довірчій ймовірності       
Р = 0,95 і об’єму вибірки N = 10. 

Здійснена обробка результатів вимірювань для порівняння результатів 
моделювання з експериментальними даними, були проведені розрахунки і 
визначено середнє арифметичне значення (рис. 8).  

 

 
                                             а)                                                                                 б) 

Рис. 8. Дослідження оптичної системи зі світлодіодним джерелом та відбивачем зі 
змінним діаметром світлового отвору: а) порівняльна характеристика кривої сили 

світла світлового приладу з відбивачем D=120 мм при моделюванні та отриманих 
дослідним шляхом; б)  порівняльна характеристика кривої сили світла світлового 

приладу з відбивачем D=130 мм при моделюванні та отриманих дослідним 
шляхом 

 
Отримані експериментальні дані показують, що різниця сили світла 

теоретичного і експериментального ряду є статистично достовірною. 
У додатках приведені акти впровадження результатів дисертаційної роботи. 

 
ВИСНОВКИ На основі виконаних комплексних теоретичних та експериментальних 

досліджень в дисертаційній роботі вирішено наукову задачу, направлену на  
розробку математичних моделей та методики розрахунку відбивача на основі 
поверхонь довільної форми для світлодіодного джерела, а також перевірки 
дієздатності методики на практиці. Отримано наступні наукові та практичні 
результати: 

1. Проведено аналіз існуючих методів розрахунку світлових приладів та 
встановлено відсутність методів світлотехнічного розрахунку світлодіодних 
пристроїв. Доведено перспективність методів розрахунку по підвищенню 
ефективності відбиваючої оптики та встановлено найвищий критерій оцінювання 
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ефективності розробки методу розрахунку. 

2. Розроблено математичну модель профільної кривої відбивача довільної 
форми, який є базовою основою проектування світлових приладів із використанням 
методу найменших квадратів, і, на відміну від раніше відомих, дозволяє отримати 
неперервну функцію у формі степеневого полінома. 

3. Розроблено методику розрахунку світлорозподілу від світлового приладу, в 
якій набув подальшого розвитку метод елементарних відображень з використанням 
степеневого полінома, отриманий після використання методу балансу світлових 
потоків, який, на відміну від інших, дозволяє розраховувати світлодіодний пристрій, 
якщо в якості вихідних даних є крива сили світла джерела, і дає можливість 
використати його комплексні характеристики. 

4. Проведено комп’ютерне моделювання світлорозподілу від світлодіодного 
пристрою в середовищі TracePro, яке, на відміну від раніше відомих, дозволяє 
оптимізувати форму відбиваючої поверхні і підвищити точність та швидкодію 
розрахунків світлових приладів. 

5. Удосконалено концепцію побудови відбивача, що дозволяє реалізувати процес 
керування світловим потоком, яка, на відміну від відомих раніше, реалізується за 
рахунок зміни діаметра світлового отвору. На основі запропонованої концепції 
розроблено програмно-апаратний засіб для реалізації математичної моделі та 
розроблено рекомендації щодо проектування фізичної моделі відбиваючої поверхні. 

6. Проведено експериментальні дослідження на діючому макеті по вимірюванню 
світлорозподілу від світлодіодного пристрою, що підтверджує адекватність 
математичної моделі. 
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Дисертація присвячена розробці математичних моделей та методики 

розрахунку відбивача на основі поверхонь довільної форми для світлодіодного 
джерела, а також перевірці дієздатності методики на практиці.  

У роботі здійснено аналіз існуючих методів розрахунку світлових приладів. В 
якості початкового наближення використано метод балансу падаючого і відбитого 
світлових потоків. Даний метод було вдосконалено, використавши апроксимацію 
степеневою функцією для отримання аналітичного рівняння профільної кривої 
відбиваючого елемента. 

Було розглянуто проблему розрахунку яскравості світного тіла світлодіодного 
джерела. Аналітичний розрахунок призводить до великої похибки, адже складність 
полягає у визначенні форми світного тіла. Було прийнято рішення отримати 
просторовий розподіл світного тіла з експериментальних даних, або знайти спосіб 
аналітичного розрахунку на основі даних, представлених виробником у формі 
кривої сили світла джерела.  

Для повірочного розрахунку світлорозподілу з джерелом лінійного розміру 
було обрано метод елементарних відображень, який використовує прямий хід 
променів. Даний метод допомагає вирішити проблему вихідних даних, заданих не 
яскравістю свічення в даному напрямку, а кривою сили світла джерела.  

Розроблено методику та алгоритм розрахунку відбиваючої поверхні для 
відбивача змінного діаметру вихідного світлового отвору. Обґрунтовано дане 
технологічне рішення, здійснено вибір електричного живлення джерела та 
розраховано систему охолодження кристалу світлодіода. По даних розрахунку 
виготовлено макетний зразок і проведені лабораторні дослідження.  

Для оцінки адекватності моделі було використано критерій Пірсона. 
Емпіричне значення виявилося більшим за критичну точку. Отже, нульова гіпотеза 
спростовується на високому рівні значимості. Тобто різниця частот контрольного і 
експериментального ряду є статистично достовірною. 

Ключові слова: світлодіодний пристрій, відбивач, математичне моделювання, 
комп’ютерне моделювання, алгоритм, модель. 
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Диссертация посвящена разработке математических моделей и методики 
расчета отражателя на основе поверхностей произвольной формы для 
светодиодного источника, а также проверке дееспособности методики на практике. 

В работе проведен анализ существующих методов расчета световых приборов. 
Было установлено отсутствие методик, учитывающих особенности светодиодной 
техники при проектировании вторичной отражающей оптики. В качестве 
начального приближения выбран метод баланса, падающего и отраженного 
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световых потоков. Данный метод был усовершенствован, использовав 
аппроксимацию степенной функцией для получения аналитического уравнения 
профильной кривой отражающего элемента. 

Была рассмотрена проблема расчета яркости светящегося тела светодиодного 
источника. Аналитический расчет приводит к большой погрешности, ведь 
сложность заключается в определении формы светящегося тела. Было принято 
решение получить пространственное распределение светящегося тела из 
экспериментальных данных, либо найти способ аналитического расчета на основе 
данных, представленных производителем в форме кривой силы света источника. 

Для моделирования отражающей поверхности применялась методика, при 
которой были использованы поверхности вращения путем поворота профильной 
кривой вокруг своей оси. Преимуществом данного метода моделирования 
отражающей поверхности является простота реализации и малые трудозатраты для 
расчета. 

Для поверочного расчета светораспределения с источником линейного 
размера был выбран метод элементарных отражений, который использует прямой 
ход лучей. Данный метод помогает решить проблему исходных данных, которые 
заданы не яркостью свечения в данном направлении, а кривой силы света 
источника. 

Была рассмотрена проблема неравномерности освещения при проектировании 
внутреннего освещения. Для решения данного вопроса было решено создать 
отражатель, диаметр светового отверстия которого можно изменять, тем самым 
регулируя форму кривой светораспределения от светодиодного источника. 

Предложена методика для изготовления макетного образца отражателя 
переменного диаметра. Разработана методика и алгоритм расчета отражающей 
поверхности для отражателя переменного диаметра выходного светового отверстия. 
На основе данных оптимизации и моделирования был изготовлен опытный образец 
отражателя с регулируемым диаметром светового отверстия. 

На основании расчетов осуществлен выбор алюминиевого радиатора 
пластинчатого типа с площадью, достаточной для пассивного отвода тепла. 

Проведен выбор элемента питания источника света согласно 
электротехнических и светотехнических параметров. 

На основе проведенного компьютерного моделирования и оптимизации был 
создан опытный образец отражателя и исследованы его светотехнические 
характеристики. Результаты показали, что при увеличении диаметра светового 
проема максимальная величина силы света уменьшается и стает более плавной. 
Таким образом, поставленную задачу можно считать решенной. 

Для сравнения результатов моделирования с экспериментальными данными 
было использовано среднее арифметическое значение. Установлено, что 
экспериментальные данные находятся в пределах доверительного интервала. Для 
оценки адекватности математической модели реальному физическому объекту были 
использованы критерий Пирсона. Результаты проверки выявили, что нулевая 
гипотеза опровергается на высоком уровне значимости. То есть разница частот 
контрольного и экспериментального ряда статистически достоверной.  
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The thesis for PhD (technical sciences) degree, speciality 05.09.07. – lightning 
engineering and sources og light. – O.M. Beketov National University of Urban Economy 
in Kharkiv, Kharkiv, 2018. 

The thesis is devoted to the development of mathematical models and methods of 
calculating the reflector on the basis of surfaces of arbitrary shape for the LED source, as 
well as verification of the feasibility of the methodology in practice. 

In the work the analysis of existing methods of calculation of light devices is carried 
out. As an initial approximation, the method of balance of incident and reflected light 
flows is used. This method was improved by using the approximation by a power function 
to obtain the analytical equation of the profile curve of the reflecting element. 

The problem of calculating the brightness of the luminous body of the LED source 
was considered. An analytical calculation leads to a big error, because the complexity is to 
determine the shape of the luminous body. It was decided to obtain a spatial distribution of 
the luminous body from experimental data, or to find a method of analytical calculation 
based on data provided by the manufacturer in the form of curve of the force of light 
source. 

For verification verification of light distribution with a source of linear size, the 
method of elementary mappings, which uses a direct beam of rays, was chosen. This 
method helps to solve the problem of the initial data given not by the brightness of the 
light in this direction, but by the curve of the force of light source. 

The method and algorithm of calculation of reflecting surface for the reflector of 
variable diameter of the output light aperture is developed. The given technological 
decision is substantiated, the choice of the amperage of the source has been made and the 
cooling system of the crystal of the LED is calculated. According to the calculation data a 
prototype sample was made and laboratory tests were carried out. 

To assess the adequacy of the model Pearson's criterion was used. The empirical 
value turned out to be greater than the critical point. Consequently, the null hypothesis is 
refuted at a high level of significance. That is, the difference in the frequency of the 
control and experimental series is statistically reliable. 

Keywords: LED device, reflector, mathematical modeling, computer simulation, 
algorithm, model. 


