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АНОТАЦІЯ 

 

Кулик Н.І. Математичне моделювання відбиваючих елементів 

світлодіодних пристроїв. - Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук  за 

спеціальністю 05.09.07 – світлотехніка та джерела світла – Національний 

авіаційний університет, Київ. – 2017. 

Захист відбудеться на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.089.02 

при Харківському національному університеті міського господарства імені 

О. М. Бекетова. 

В 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 

http://radalight.kname.edu.ua/
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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. 

 

ABSTRACT 

Kulik N.I. Mathematical modeling of reflecting elements of LED devices. 

Thesis for the Candidate of Technics grade in the Specialty 05.09.07 - 

Lighting and light sources - National Aviation University, Kiev. - 2017. 

The defence will take place at the meeting of the dissertation Council at 

O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv. 

In work the analysis of existing methods of calculation of lighting devices 

was implemented. As a first approximation the method of balance of incident and 

reflected light beams was used. This method was improved by using the power 

function approximation to obtain an analytical equation of the profile curve of the 

reflecting element. 

Considered the problem of calculating the brightness of the luminous body 

of the led source. Analytical calculation leads to a large error, because the 

difficulty lies in determining the shape of the luminous body. It was decided to 

obtain the spatial distribution of luminous body of experimental data, or to find a 

method of analytical calculation based on the data submitted by the manufacturer 

in the form of a curve of luminous intensity of the source.  

For checking calculation of light distribution with the source linear size was 

chosen as the method of elementary mappings, which uses direct path of the rays. 
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This method helps to solve the problem of the source data set is not brightness in 

this direction, curve and power the light source.  

The developed technique and algorithm of calculation of reflecting surface 

of the reflector with variable diameter light output holes. Reasonably this 

technological solution was selected by the electric power source and designed 

cooling of the led chip. According to the calculation made breadboard and 

laboratory investigations.  

To assess the adequacy of the model was used Pearson's criterion of 

Empirical significance was greater beyond the critical point. Therefore, the null 

hypothesis is refuted at a high significance level. That is, the frequency difference 

of control and experimental line is statistically significant. 

Keywords: LED device, reflector, mathematical modeling, computer 

simulation, algorithm, model. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

СП – світловий прилад 

ДС – джерело світла 

КСС – крива сили світла 

ЕВ – елементарне відображення 

МЕВ – метод елементарних відображень 

ОСОП – область слідів осьових променів 

ФСТ – фігура світлих точок 

ФВСТ – фігура відображення світлих точок 

ПК – персональний комп’ютер 

СТ – світне тіло 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. В сучасних умовах розвитку енергосистеми 

України значна кількість заходів спрямована на енергозбереження. Зокрема 

для ефективного використання електроенергії необхідно скоротити витрати 

на освітлення, на яке витрачається 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: великий термін служби, що перевищує цей показник в 

порівнянні з іншими джерелами світла в декілька разів; економія 

електроенергії за рахунок потреби в меншій силі струму для створення 

необхідного світлового потоку. Ще одною перевагою світлодіода перед 

традиційними джерелами світла є те, що їхня величина світлової віддачі з 

кожним роком збільшується в результаті наукових розробок в той час як 

традиційні джерела енергії досягли свого максимуму в цих показниках і не 

мають перспективи розвитку. 

Зважаючи на особливості світлодіодних джерел, вони потребують 

спеціальних засобів для перерозподілу світлового потоку. Також з кожним 

роком виходять нові більш потужні світлодіоди. І з кожним роком вимоги до 

якості оптики світлодіодів зростає. Таким чином, необхідні розробки нових 

більш точних методів для розрахунку світлодіодної оптики. 

Одною з головних задач розробника нового світлового пристрою є 

мінімізація втрат в оптичній системі, а також отримання необхідного 

розподілу сили світла. 

На сьогоднішній день перспективним напрямком для розрахунку 

світлодіодної оптики є відбиваючі та заломлюючі системи вільної форми та 

оптичних елементів на їх основі.  

Новітні методи розрахунку вимагають високої точності, що часто 



  

11 

пов’язане з громіздкими розрахунками, які важко виконати вручну. На 

сьогоднішній день комп’ютерна техніка 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. 

Значний внесок у розробку методів розрахунку світлових приладів, а 

також дослідження світлодіодних джерел зробили вітчизняні вчені: 

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. 

У розвиток сучасних методів розрахунку світлових приладів значний 

внесок зробили зарубіжні вчені: 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. 

Взявши до уваги все вищевказане, можна стверджувати, що розробка 

нових методів, засобів і методик розрахунку світлових приладів на основі 

світлодіодів є актуальною. 

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 
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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 на вимірювання 

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, методу зворотного ходу променів, 

методів комп’ютерного моделювання, методів теорії похибок  - при 

оцінюванні похибок при вимірюванні світлорозподілу від світлодіодного 

пристрою. 
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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 розроблено 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 функцію профільної кривої відбивача у формі степеневого 

полінома. 

3. 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.  

 Практичне значення одержаних результатів 

1. Розроблена автором форма відбиваючої поверхні світлодіода, яка 

дозволяє керувати світловим потоком світлового приладу, що забезпечує 

технічну і економічну раціональність використання світлодіодного 

пристрою. 

2. Розроблений в дисертаційній роботі 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 визначити світлотехнічні параметри 

даних пристроїв.  
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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 та 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 по 

спеціальностям “Світлотехніка та джерела світла”, “Метрологія та 

вимірювальна техніка”. 

 Особистий внесок здобувача. Основні положення та результати 

дисертаційної роботи одержані автором самостійно. Особистий внесок 

здобувача в роботах, опублікованих в співавторстві, такий: створено 

комп’ютерну модель  світлодіодного джерела, максимально наближену до 

реальних характеристик; застосування методу падаючого і відбитого 

світлових потоків для першого наближення до бажаної кривої сили світла 

світлодіодного пристрою; моделювання (математичне і комп’ютерне) 

світлорозподілу від системи з відомими параметрами і порівняння з 

паспортними даними; генерація випадкового променя від кульового і 

дискового джерела світла; створено математичну і комп’ютерну модель 

промислового світильника з оптимізацією форми відбиваючої поверхні, 

розроблено модель відбивача з керованим світловим потоком. 

Апробація результатів дисертації. Результати роботи і основні 
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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, Польша, 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, із них 6 у 

наукових 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, 77 рисунків, 10 таблиць, список використаних джерел з 

112 найменувань, додатки на 6 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

АНАЛІЗ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ ПО РОЗРОБЦІ МЕТОДІВ 

ПРОЕКТУВАННЯ СВІТЛОВИХ ПРИЛАДІВ  

 

Ефективність світлових приладів характеризується відношенням 

світлового потоку світлового приладу до світлового потоку лампи. 

Зменшення втрат в оптичній системі забезпечує високий коефіцієнт корисної 

дії. Досягти мінімальних втрат в оптичній системі можливо за допомогою 

оптимальних параметрів принципової схеми оптичної системи, параметрами 

використаних світлотехнічних матеріалів та конструкцією світлового 

приладу.  

Велику роль відіграє правильний вибір джерела світла. Оптимально 

підібране джерело забезпечує встановлену величину світлового потоку, 

колірної температури, індексу кольоропередачі. Беручи до уваги 

ефективність використання електричної енергії, найкращим рішенням буде 

джерело, яке при використанні невеликої кількості енергії випромінює 

достатню величину світлового потоку.   

Світлодіодна техніка є самим новим напрямком світлотехніки. З 

кожним роком виходять нові покращені і більш потужні світлодіодні 

джерела, які потребують нових рішень вторинної оптики. Оскільки деякі 

типи світлодіодів та модулів на їх основі мають нетипову форму, то і 

відбиваючі елементи для даного типу джерел повинні враховувати всі 

особливості.  

Розробка нових методів та методик розрахунку світлотехнічних 

характеристик світлодіодних пристроїв є актуальною задачею світлотехніки.  
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1.1. Етапи розробки методів розрахунку світлових приладів 

 

Історія розвитку відбивачів бере свій початок від необхідності 

підсилення світла. Використання відбивачів було одночасно запропоновано в 

Англії Хетчінсоном, і в Росії І. П. Кулібіним [7,8]. Хетчінсон запропонував у 

1763 р. тип фацетного параболоїдного відбивача, тобто відбивач із набору 

плоских дзеркал, що викладені по параболоїдній льняній основі. Кулібін у 

1799 р. став виготовляти суцільні скляні відбивачі параболоїдної і 

гіперболоїдної форми. 

Відкриття, що змінило світ оптики, було застосування Френелем лінз 

на маяках у 1820 рр. [78].Перевагою лінзи Френеля  є мала товщина, а також 

невелика сферична аберація, завдяки чому промені від точкового джерела, 

поміщеного в фокусі лінзи, після заломлення в кільцях виходять практично 

паралельним пучком. Виявилося, що лінзи працювали навіть краще, чим 

очікувалося. Єпископ науки і техніки, що зупинився на маяку Кордуан, щоб 

перевірити відкриття Френеля, що змінило світ оптичних винаходів, заявив, 

що лінзи Френеля опереджають свій час на 200 років. 

Фірма Сотте (Англія) поставила у себе виробництво лінзових систем 

Френеля, а в середині XIX століття навіть проводила фотометричні 

випробування і будувала теоретичну криву розподілу освітленості на 

площині на відстані 1000 м. При побудові джерело світла вважалося кулею 

діаметром 10 мм, сила світла якого однакова у всіх напрямках. Так як 

насправді джерелом світла була дуга, величина кратера якої залежала від 

сили струму і крива сили світла мала своєрідний хід, а система Френеля 

отримувала абераційну похибку, то фактична крива сили світла значно 

відрізнялася від теоретичної.  

Перший рефлектор був розроблений для маяків[7]. Томас Сміт – 

винахідник  першого параболоїдного рефлектору, який був застосований на 

маяку Бел Рок, побудованому у 1811 р. 
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Французським військовим інженером полковником Шарль Марі 

Емануелем Манженом у 1875 р. був вдосконалений відбивач і виведений 

закон про залежність сили світла від діаметру відбивача, здійснивши 

переворот у тогочасній світлотехніці. До Манжена виробники прожекторів 

прагнули до збільшення кута охвату оптики. Манжен звернув увагу, що сила 

світла дуги по різним напрямкам не однакова, обмежив кут охвату таким 

значенням, при якому сила світла ще достатньо велика[9]. 

Російський вчений В. М. Чиколєв в своїх дослідах у 1876 р. помітив, 

що величина розходження променів обумовлюється силою струму і впливає 

на силу світла прожектора. Тому в своїх розрахунках він розглядав реальну 

дугу, яка характеризується певними розмірами і дає визначену криву сили 

світла. Побудована таким чином крива світлорозподілу вже достатньо 

близько підходила до фактичної. Фактично В. М. Чиколєв був першим 

російським вченим, який займався світлотехнічними розрахунками.  Метод 

елементарних відображень, запропонований В. М. Чиколєвим і 

сформульований разом з В. О. Тюріним і Р.Е.Классноном, був призначений 

для розрахунку світлового пучка параболоїдного відбивача[10]. 

У 1932 році російський дослідник М. Г. Болдирєв запропонував 

загальне диференційне рівняння, що описує форму відбивача[11]. Це 

рівняння стало фундаментальним у методі балансу падаючого і відбитого 

світлових потоків, що дозволяє розрахувати профільну криву відбивача по 

заданому світлорозподілу. 

Також в 30-х роках ХХ століття відбулася ще одна значна подія в 

світлотехніці – розробка А. О. Гершуном теорії світлового поля[12]. Спільно 

з Болдирєвим використовуючи дану теорію був описаний спосіб побудови 

відбивача з осьовою симетрією[13]. 

Із зарубіжних вчених, які займалися освітлювальними системами з 

відбивачами, слід відзначити Френка Бенфорда, який отримав патент , що 

описує рівняння для осесиметричного відбивача, а також методику для 

чисельного інтегрування рівняння[14]. Також W. B. Elmer у своїй книзі 
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«Оптичний розрахунок відбивачів» 1974 р. узагальнив актуальні на той час 

знання і методики розрахунку відбивачів і встановлює більш строгий підхід 

до розрахунку [15]. 

Вченими О. К. Кущ спільно з А. І. Мітіним у 1976 році в своїй роботі 

[16] описано метод зворотного ходу променів, а в роботах [17, 18] О. К. Кущ 

разом з А.А. Коробко описують вдосконалений метод балансу падаючого та 

відбитого променів, який буде враховувати параметри джерела. У 1991 році у 

своїй книзі [19] О. К. Кущ узагальнив всі відомі на той час знання в сфері 

методів розрахунку світлових приладів, форми відбивача та світного тіла, та 

методу їх розрахунку на ЕОМ.  

Зростання рівня комп’ютерної техніки у другій половині 80-х років 

минулого століття дали змогу розвитку методів, які потребують громіздких 

розрахунків, які можуть бути реалізовані на електронно-обчислювальних 

машинах (ЕВМ). Одним з таких методів є метод Монте-Карло, вперше 

застосований у світлотехнічних розрахунках у роботі Куща О.К. разом з 

А.А.Коробко  [20], і знайшов продовження в роботах А. А. Барцева, В. П. 

Будака,  В. П. Муханова. 

Слід відзначити відомого вченого Ю. Б. Айзенберга, який узагальнив 

всі знання зі світлотехніки та втілив їх у фундаментальній праці «Довідкова 

книга по світлотехніці» [21], а в роботі [22] Ю. Б. Айзенберг описує методи 

розрахунку світлових приладів, відомих на той час. 

Одним із сучасних методів розрахунку є метод підгонки поверхонь [23] 

та метод SMS(Simultaneous Multiple Surface method) [24]. 

На сьогоднішній день постійно вдосконалюються методи опису 

відбиваючої поверхні: метод триангуляції, сплайн-апроксимації, оптимізації 

поверхонь довільної форми.  

Для  світлодіодних джерел світла створюються методи розрахунку як 

одиночних структур, так і модулів. Також розроблені методи розрахунку 

різнонаправлених випромінювачів. 
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1.2. Аналіз існуючих методів для розрахунку світлорозподілу 

 

1.2.1. Метод балансу потоків 

Найпростішим методом знаходження функції необхідного ходу 

променів є метод, оснований на балансі необхідних і фактично відбитих 

світлових потоків, виходячи з припущення про точкову малість світного тіла. 

Фундаментальні диференціальні рівняння дзеркальної поверхні відбивачів 

[11], отримані М. Г. Болдирєвим  на початку 30-х років минулого століття, не 

втратили актуальності і на сьогоднішній день.  

Математична модель для симетричного дзеркального відбивача, яка 

полягає у розв’язку диференціального рівняння падаючого і відбитого 

світлових потоків, складає суть метода синтезу дзеркального відбивача із 

заданим світлорозподілом для точкового ДС. При цьому способі по 

необхідній КСС, яка повинна бути створена СП, будують криву наростання 

світлових потоків ( рис. 1.1, крива 1) по кутам α зовнішнього простору( при 

цьому від значень сили світла СП  віднімають значення сили світла ДС по 

даних напрямках).  Потім, використовуючи дані про КСС ДС, будують криву 

наростання падаючих на відбивач світлових потоків по кутам φ внутрішньої 

області СП. При цьому всі значення потоку для СП множать на коефіцієнт 

відбивання ρ дзеркальної поверхні. Наявність двох вказаних кривих 

наростання, що містять однакові сумарні значення світлового потоку, 

дозволяє визначити, в яку зону кутів  α повинен бути направлений впавший 

на дану зону φ світловий потік, тобто визначити функцію α (φ). 

Використовуючи отриману для точкового джерела функцію 

необхідного ходу променів, можна по одному з рівнянь розрахувати 

координати профільної кривої дзеркальної поверхні, після чого можна 

провести повірочний розрахунок для отримання КСС від реального ДС з 

кінцевими розмірами. Результати повірочного розрахунку можуть бути 

використані для коригування профілю відбиваючої поверхні, щоб мати змогу 
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отримати КСС від реального ДС максимально наближену до розрахованої від 

точкового джерела. 

Складність коригування відбивача, при розрахунку його з допущенням 

про точкову малість джерела, полягає в необхідності зміни всього профілю 

його поверхні, що доволі трудомістка операція. Зважаючи на недоліки даного 

методу, були пошуки більш загального рішення, яке б дозволяло враховувати 

не лише розміри світного тіла ДС, але й розподіл яскравості по його 

поверхні. Таке рішення було запропоноване через пів століття у спільній 

роботі А. А. Коробко і О. К. Куща [17-18]. 

1.2.2. Метод оптичних зображень 

Метод оптичних зображень [25] передбачає розгляд кожного променю, 

що вийшов із СТ джерела і простеження його руху в оптичній системі. Цей 

метод передбачає чітке зображення всього СТ і свічення всієї поверхні для 

точок освітлюваної поверхні, що знаходяться всередині відображення, і 

повне погасання для точок зовні від відображення.  

СП не створює ідеального відображення і для них характерне як повне, 

так і часткове світіння. Якщо прийняти до уваги цю властивість світних тіл, 

то застосування при цьому методу оптичних зображень може дати велику 

похибку. Крім того, розгляд кожного променю, який вийшов з джерела, має 

дуже громіздкий розв’язок і втрачає фізичну наочність. 

1.2.3. Метод елементарних відображень 

Метод елементарних відображень (МЕВ) відноситься до групи методів, 

що базуються на розрахунку площі і яскравості частини СП, видимої світлою 

з певного напрямку α простору [25, 26]. При МЕВ вважають, що весь простір 

насичений світловими променями, що складають конічні пучки з вершиною 

на точках випромінювання або опромінюваних поверхонь. Елементарні 

відображення (ЕВ) – це конічні пучки світлових променів, що падають від 

світного тіла на точку поверхні оптичного приладу, який посилає їх в 

навколишній простір. Елементарні відображення можуть бути в падаючому, 

відбитому або пропущеному світлі (рис.1.1). Метод елементарних 
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відображень аналізує відображення джерела кожної точки вхідної поверхні 

системи і може врахувати часткове свічення для різних напрямків і відстаней, 

і навіть для свічення одної точки системи, при цьому аналізується реальне 

розміщення світлових променів у просторі [25].  

 

 

Рис.1.1. Елементарне відображення в падаючому і відбитому світлі, слід 

елементарного відображення 

 

Перевага даного методу полягає в тому, що він враховує реальні 

розміри світного тіла. Проте, графоаналітична форма представлення МЕВ 

ускладнює автоматизований розрахунок на обчислювальній техніці і 

потребує вдосконалення. В той же час, понятійний апарат аналізу світлої 

частини до цих пір застосовується у світлотехнічних розрахунках і може 

бути переведений на мову, доступну ПК. 

Метод елементарних відображень передбачає наступні допущення[27]: 

1. Джерело випромінює по закону Ламберта. 

2. Яскравість розподілу по поверхні джерела рівномірна, або майже не 

змінюється, що дозволяє поділити поверхню на ряд рівномірних 

ділянок. 
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3. Слід ЕВ на прийомній поверхні описується простою геометричною 

фігурою(прямокутник, еліпс, та ін.) 

Оптичний розрахунок полягає у встановленні геометричних параметрів 

і координат точок поверхні оптичного приладу. Зазвичай для розрахунку СП 

використовують відбивачі, які можна описати аналітичними формулами. 

Оптичний розрахунок дзеркальних прожекторних пристроїв проводиться, 

виходячи з умови α=const=0, φ=var. Профільна крива дзеркальної 

параболоїдної поверхні ( рис.1.2) відбивача описується формулами [26] 
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                                                    (1.1) 

де Х, Z – прямокутні координати точок профільної кривої; f – фокусна 

відстань відбивача.  

 

 

Рис. 1.2. Параметри параболи 

Діаметр і глибина відбивача визначається виразами [26] 
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де φmax – кут обхвату відбивача; f – фокусна відстань відбивача; D – діаметр 

зовнішнього отвору відбивача; Z – глибина вібивача. 

При розрахунку світлових приладів частіше всього використовують 

зональний метод [25]. Суть даного методу полягає в тому, що поверхня 

оптичного пристрою ділиться на ряд зон по куту φ. Кутові розміри світного 

тіла, розміри ЕВ і габаритна яскравість в межах зони вважається постійною. 

Якщо таку зону розділити на N елементів рядом меридіональних і конічних 

поверхонь, то площа поверхні ΔАφψ цих елементів можна вважати 

однаковою, а вся площа поверхні зони Аφψ ≈ N ΔАφψ (рис.1.3). 

 

 

Рис. 1.3. Поділ світлої частини зони на елементи Δ’φ’ψ і поділ області 

слідів осьових променів і фігури відображення світлих точок на комірки 

Δ’αΔ’β 
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Площа поверхні світлої частини зони Аαβ, видимої по напрямку α, β, 

можна представити аналогічно: Аαβ ≈ nαβ ΔАφψ, де nαβ – число елементів зони, 

що світять по тому ж напрямку. 

Відношення nαβ / N рівне відношенню площі світлої частини до площі 

зони оптичного пристрою і називається коефіцієнтом заповнення зони 

світлою частиною [25] 
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Силу світла зони дзеркального відбивача розраховують по формулі [25] 

                             ( , ) cosі i i i iІ L A K           ,                            (1.4) 

де Lφi – середня або габаритна яскравість світного тіла по напрямку до 

середини зони; Aφi – площа поверхні зони; Kαβі – коефіцієнт заповнення зони; 

cosϭαβi – проектувальний множник. 

Сила всього СП дорівнює сумі сил світла зон [25] 
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В роботі [26] приведений спосіб розрахунку СП методом МЕВ на ЕОМ. 

Найважчим є чисельний розрахунок коефіцієнта заповнення,  в той час як 

його визначення по фігурі відображення світлих точок (ФВСТ) відбувається 

досить легко. Для аналітичного розрахунку необхідно знайти вираз ФВСТ і 

числа комірок nαβ, що перекриті ФВСТ всередині області слідів осьових 

променів (ОСОП). Це можливо лише у випадку якщо будуть відомі форма і 

розміри слідів ЕВ для різних світних тіл джерел світла. 

В роботах [28,29] запропоноване рішення оберненої задачі на основі 

МЕВ. Запропоноване рішення дещо поступається класичному в 

послідовності і наочності ( опускаються такі моменти як визначення кутових 

розмірів ЕВ і коефіцієнтів заповнення зон світлою частиною). Проте, 

перевагою є простота і ефективність ( прогнозованість кінцевого результату  

і швидкість його отримання). 
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Для рішення даної задачі наявна необхідна КСС описується заздалегідь 

відомими зональними КСС. Зональна сила Іα світла для даного кута α 

описується аналогічним з виразом (1.4).  

У формулі (1.5) добуток iL   вважають постійною величиною, а для 

ламп, форма яких приблизно циліндрична, цей добуток представляється у 

вигляді [28] 
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де А – площа світного тіла; .cepI  – значення сили світла лампи в напрямку 

середини зони. 

При перенесенні в ліву частину всіх відомих параметрів, отримано 

вираз[28] 
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В (1.7) здійснюється потрійний зв’язок – між необхідним значенням 

зональної сили світла, функцією необхідного ходу променів (відносно δсер.) та 

формою відбивача rcep. [28]. Обираючи форму відбивача rі і підбираючи 

величину параметру δсер., визначають значення коефіцієнту заповнення Kαβі. 

Метод елементарних відображень подібний до методу зворотного ходу 

променів, але при цьому дозволяє врахувати геометричні розміри світного 

тіла. 

1.2.4. Метод зворотного ходу променів 

Можна розраховувати яскравість і площу світлої частини СП [25], 

простеживши хід сукупності умовних променів, що падають на поверхню 

оптичної системи із зовнішньої області по вибраному напрямку (рис.1.4). 
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Рис. 1.4. Розрахунок світлої частини СП за допомогою «зворотного 

ходу променів» 

 

Застосовуючи для «зворотного»  променю правила дзеркального 

відбивання чи заломлення, знаходять точку зустрічі променя з СТ в точці m з 

певною яскравістю Lφψ. Відповідно, по напрямку α1β точка М дзеркальної 

поверхні буде світити з яскравістю   LL  . Якщо пустити на точку М 

промінь по напрямку α2β, то після відбиття він пройде повз СТ і точка М по 

даному напрямку не світить. Так, «обстрілюючи» дзеркальну чи заломлюючу 

поверхню променями, що паралельні вибраному напрямку, знаходять всі 

світлі точки для цього напрямку. 

Перевагою даного методу є висока точність оцінки форми, розміру і 

яскравості СТ джерела. Також його легко реалізувати на ПК. 

Недоліком є відсутність фізичної наочності, що дуже важлива для 

інженерної оцінки ефективності СП. При використанні даного методу, про 

СП не можна сказати нічого конкретного, доки не будуть здійснені всі 

розрахунки. Тому перед розрахунком методом зворотного променю бажано 

здійснити попередній розрахунок іншим простішим методом. Другим 

суттєвим недоліком є громіздкість розрахунків, тому цей метод бажано 

використовувати при застосуванні ПК. 
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В роботі [19]  Кущ О.К.  визначив наступний алгоритм розрахунку 

методом «зворотного променю»: 

1. Опис яскравості і геометричних властивостей світного тіла джерела; 

2. Опис оптичної поверхні, що включає в себе обчислення векторів 

нормалей або матриці відбивання; 

3. Параметризація і дискретизація оптичної поверхні; 

4. Дискретизація прийомної поверхні (картинної площини); 

5. Опис «зворотного променю»; 

6. Обчислення ходу променів після відбивання (визначення 

внутрішнього променя); 

7. Перевірка перетину променем джерела; 

8. Зчитування значення яскравості променя. 

На першому етапі задаються рівняння поверхні у місцевій системі 

координат X’s,Y’s,Z’s, а саме F’(r’s)=0,вектор зсуву – r0 і матриця переходу до 

місцевої системи координат джерела Мs(рис.1.5). Рівняння поверхні, що 

світить, в загальній системі XYZ   0sF , причому[30]   

1

s s sr M r  ,                                               (1.8) 

0sS r r  .                                                (1.9) 

 

 

Рис. 1.5. Принцип розрахунку у відбитому ході променів: 1 – площина 

вхідної зіниці; 2 – відбивач; 3 – джерело 
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Для вузлової точки відбивача вектор відбитого променя буде 

наступним[19]   

                                                0 0ˆ ˆ ˆ ˆ ˆа 2n(a ,n) a  .                                    (1.10) 

Для перевірки перетину відбитого променя а̂  з джерелом світла 

необхідно розв’язати спільне рівняння відбитого променя і рівняння поверхні 

джерела[19]   

                                               ˆs r al  ,                                                  (1.11) 

                                                             0F s  .                                               (1.12) 

де а̂  визначається по (1.10); r – вектор вузлової точки; l – параметр променю. 

Для знаходження координати точки перетину необхідно по матричним 

формулам перейти в систему координат джерела в знайти сферичні 

координати променя 0à̂ в цій системі. Значення яскравості можна вичислити 

по індикатрисі випромінювання Ls=Ls(φs, ψs) по відповідних таблицях чи по 

формулах. 

В сучасних роботах, зокрема в  [30], застосований метод «зворотного 

променя» для уточнення форми відбивача. Перше наближення здійснене 

методом балансу потоків. Розрахунки виконувалися на ПК в програмному 

середовищі Matlab. 

1.2.5. Метод заповнення заданої КСС набором зональних кривих 

Наближення до необхідної функції α(φ) може бут здійснене за 

допомогою методу заповнення заданої КСС набором зональних кривих[25-

26]. Цей метод фактично є продовженням зонального методу, в його основі 

лежить підбір і корегування форми окремих зон відбивача, або його α(φ). Цей 

метод можливий для реалізації переважно в ручному режимі розрахунку. 

Функція α(φ) може бути приближена до необхідної шляхом 

поступового заповнення заданої кривої світлорозподілу кривими сили світла 

окремих зон, що виділені на поверхні відбивача. Цей метод дозволяє для 

кожної зони задаватися деякими значеннями розвороту осьових променів Δα, 

тобто керувати площею світлої зони так, щоб створити необхідні значення 
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сили світла. В результаті знаходиться форма кожної зони відбивача, а їх 

сумарне значення дає необхідну значення сили світла по заданим напрямкам. 

При цьому необхідна крива світлорозподілу заповнюється зональними 

поступово від зони до зони, поки вся крива не буде заповнена. 

Таким чином, даний спосіб наближення до необхідної функції α(φ) не 

потребує подальшого коректування. 

Умовою заповнення зональними кривими заданої КСС є те, що їх сума 

 
j

jI   повинна давати КСС, близьку до необхідної, тобто по будь-якому 

напрямку має справджуватися нерівність 

                                              
1

j n

j
j

І I  




  ,                                      (1.13) 

де ε – задана похибка; n – кількість зон; j – порядковий номер зони від 1 до n. 

Існує декілька способів заповнення заданої КСС зональними кривими: 

1. Метод «стикування». Даний метод полягає в тому, що зональні 

криві сили світла «стикуються» одна з одною розворотом осьових променів 

(рис.1.6,а). При цьому поверхня відбивача виходить плавною і гладкою, так 

як відбувається неперервне збільшення або зменшення кутів α від зони до 

зони. 

2. Метод «накладання». Суть даного методу полягає в тому, що 

зональні криві, як і розворот осьових променів накладаються одне на 

одного(рис.1.6,б). Поверхня відбивача при цьому має плавну хвилясту 

форму. 

Якщо порівнювати ці два способи заповнення заданої КСС зональними 

кривими, то другий спосіб забезпечує більш точне співпадання розрахованої і 

заданої КСС і більш надійне відтворення розрахованої сили світла 

дзеркальним відбивачем.  
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а)                                                 б) 

Рис. 1.6 Заповнення заданої КСС набором зональних кривих: а) 

методом «стикування»; б) методом «накладання» 

 

Якщо ж доводиться об’єднувати два типи поверхні, то максимум сили 

світла знаходиться методом «накладання», решта ж заданої кривої 

розраховується методом стикування. 

 

1.2.6. Сучасні методи розрахунку світлорозподілу СП 

Починаючи з 80-х років почалося активне використання ЕОМ для 

виконання світлотехнічних розрахунків. Тоді найбільш перспективним 

методом став метод зворотного трасування променів (ray-tracing).  

Одним з найбільш потужних сучасних методів є метод Монте-Карло 

[20,31-32], причому його застосування найбільш ефективне при розрахунку 

багаторазових відбиттів і розсіювань світла, наприклад, для освітлювальних 

приладів зі щілинним світловодом. 

Метод Монте-Карло оснований на статистичному розіграші ходу 

променів в прямому ході при розгляді багаторазових відбиттів, розсіяння і 

поглинання, які трапляються з променями при русі до розрахункової 

площини. Вага променів вибирається у відповідності до обраної моделі. 

Однак, як вказано в [20], метод доречно використовувати, якщо КСС має 

вигляд гладкої функції. Якщо ж розраховується КСС прожектора, 
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світлорозподіл якого є « прямокутною хвилею», тоді цей метод не підходить: 

необхідний базис із поліномів все більшої розмірності і перевага в 

трудомісткості пропадає. 

Для розрахунку СП без багаторазових відбивань і розсіювань 

застосування методу Монте-Карло, тобто надання ймовірнісного трактування 

детермінованій природі задачі, навряд чи має перевагу перед більш точним і 

наочним методом зворотного променю. 

Поява нових більш точних методів розрахунку не завжди є кроком 

вперед. Збільшуючи кількість променів в методі Монте-Карло, все з більшою 

точністю виводиться закон Бугера або відома КСС для прожектора зі 

сферичним джерелом світла. 

У своїй роботі [33] П. В. Муханов застосував метод Монте-Карло у 

прямому ході променів для повірочного розрахунку профілю відбивача в 

першому приближені розрахованого методом балансу світлових потоків.  

Поверхня відбивача була змодельована на основі В-сплайнів, які дозволяють 

змінювати локально форму профільної кривої для досягнення необхідної 

КСС. Запропонований метод оснований на прямому енергетичному 

розрахунку 3-D  оптичної системи з оптимізацією її параметрів під 

необхідний світлорозподіл. 

У 90-ті роки минулого століття дослідники намагалися вдосконалити 

існуючі методи і застосувати їх для розрахунку на ПК.  

Вчений Фам Тхи Кам Бінь [34,35] розглянув проблему розрахунку СП з 

уніфікованими дзеркальними відбивачами. Для рішення оберненої задачі 

було обрано метод балансу потоків з подальшим розрахунком методом 

зворотного ходу променів. Вперше застосовано на ЕОМ врахування 

властивостей світлої частини поверхні, що дозволило зменшити час 

розрахунку та розроблено методика розрахунку уніфікованих відбивачів, які 

при використанні різних ДС можуть утворювати до п’яти різних КСС. 

У своїй роботах [36,37] Р. М. Василєв використав метод елементарних 

зон, що є продовженням методу елементарних відображень. На відміну від 
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класичного, запропонований метод розраховує силу світла СП одразу для 

окремо вибраного напрямку спостереження інтегруванням по поверхні 

всього відбивача. Метод дозволяє розбиттям відбивача на велику кількість 

елементарних зон, звести всі розрахунки до випадку великої концентрації 

світлового потоку і при цьому зовсім відмовитися від графоаналітичних, а 

перейти одразу до чисто аналітичних розрахунків. 

Значний вклад у розвиток методу Монте-Карло здійснив О. А. Барцев, 

який у своїх роботах [38-41] запропонував рішення для крайової задачі СП за 

допомогою функції Гріна, що дозволяє підвищити точність відомої схеми 

прямого ходу променів. Статистичне формулювання спектрального методу і 

реалізація його у вигляді алгоритму методу Монте-Карло дозволила 

зменшити трудомісткість методу в десять разів порівняно зі звичайною 

схемою.  

У 2000-ні роки широкої популяризації набувають світлодіоди в якості 

джерел світла, тому збільшується кількість досліджень у цій сфері. 

В роботах [42-46] С. Д. Шибайкін розробив технологію триангуляції 

СП, яка дозволяє розраховувати і аналізувати світлорозподіл СП і густину 

світлового потоку по освітлюваній площині. За основу триангуляційної 

моделі був взятий метод триангуляції Делоне. Запропонований алгоритм 

динамічного кешування як найбільш швидкого способу побудови 

триангуляційної сітки об’єкту. Для моделювання поширення світла був 

обраний метод Монте-Карло. Розроблені засоби дозволяють оптимізувати і 

прискорити розрахунок світлотехнічних характеристик в оптичній системі. 

Застосування кривих Безьє для опису оптичних поверхонь було 

здійснене у роботах А. А. Трофимука [47-50]. Автором був спрощений вираз 

кривої Безьє, отримані рівняння для опису поверхні і розраховані оптичні 

системи для формування прямокутних пучків світла. 

Значний вклад у розвиток світлодіодної освітлювальної техніки 

здійснив  С.В.Притков у своїх роботах [51-53]. Досліджуючи методи 

проектування системи світлодіодів різної просторової орієнтації, він 
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розробив алгоритм розрахунку. Для опису поверхні було використано 

триангуляцію Делоне, для розрахунку сили світла було використано 

тригонометричні поліноми. 

Сучасні вітчизняні вчені, які займаються розробкою сучасних методів 

розрахунку світлових приладів також опираються на основні відомі методи. 

Зокрема у своїх роботах Г. О. Петченко спільно з Л. Г. Баландаєвою [28]  та 

Т.В.Дмитренко[29]   розглядає обернену задачу розрахунку на основі методу 

елементарних відображень. Маючи за вихідні дані форму необхідної КСС, 

шляхом нескладних математичних перетворень було створено модель 

профільної кривої відбивача. 

Проблемою опромінювальних установок для рослин займалися 

українські вчені В. А. Андрійчук [54-60] та пізніше спільно з Л. М. Костик 

[67-71].  Авторами було створено математичні моделі опромінювальних 

пристроїв з круглосиметричним і несиметричним світловим розподілом. Для 

розробки аналітичного методу було застосовано сплайн-апроксимацію та 

квадратичну інтерполяцію многочленом Лагранжа. Також Костик Л.М. 

займалася проблемою застосування світлодіодів в опромінювальних 

установках і способом їх розрахунку.  Проводилося  моделювання світлового 

приладу з неточковим джерелом світла [61], досліджувалися світлові 

характеристики напівпровідникових джерел світла [62], та проведені 

дослідження в напрямку енергозбереження [63]. 

Група вчених в складі В. А. Андрійчук, Я. М. Осадца, Л. М. Костик 

досліджували вимірювання світлотехнічних характеристик світних об’єктів 

за допомогою фотокамер[63-65]. 

Українська вчена В. С. Кришталь під керівництвом Ф. П. Говорова 

займалася моделюванням освітлювальних установок на основі світлодіодів 

[72-73]. Створення математичних моделей в роботах автора внесли значний 

вклад в розвиток вітчизняної світлотехніки. 

Дослідницька група під керівництвом Назаренка Л.А. займалася такими  

питаннями світлодіодних пристроїв як фотометричні вимірювання, проблема 
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відводу тепла, керування за допомогою електричних драйверів та 

перспективами використання світлодіодної техніки в комунальному 

господарстві міста[74-79].  

Проблеми моделювання світлових приладів та світлодіодних 

світильників зокрема наведені в роботах харківських вчених  [80-85]. 

Частотні та електричні характеристики світло діодів та світлодіодних 

модулів розглянуті в працях [86-87]. 

 

1.3. Методи для моделювання відбиваючої поверхні 

 

В якості вторинної оптики для світлодіодів застосовують лінзи і 

відбивачі вільної форми, а також елементи на їх основі. Для концентрації 

випромінювання найбільш доцільно використовувати параболоїдні відбивачі, 

але їх форма не дозволяє керувати світловим потоком. Саме тому на 

сьогоднішній день найбільш доцільно використовувати відбиваючі і 

заломлюючі поверхні вільної форми. 

При задаванні профільної кривої відбивача в дискретному варіанті, 

необхідно обрати метод апроксимації даної кривої, щоб виконувалася вимога 

неперервності похідної у вузлових точках [88]. 

Початкове наближення до форми відбиваючої поверхні можна 

отримати за допомогою балансу падаючого і відбитого світлових потоків. 

Проте розв’язок диференціального рівняння методом Рунге-Кута передбачає 

набір дискретних точок. Для подальшого розрахунку необхідно замінити 

дискретний набір певною інтерполяційною функцією, яка буде виконувати 

умову неперервності другої похідної. 

Згідно з [88], для моделювання гладкого профілю можна використати 

поліном Лагранжа. Недоліком цього методу є те, що при великій кількості 

вузлів можлива осциляція відбитих променів. Щоб цього уникнути, можливо 

застосувати поліноми низького ступеню. Отримана кусково-поліноміальна 

функція буде неперервною, але не гладкою(можуть бути розриви у вузлових 
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точках). Щоб уникнути розривів у вузлових точках, на кожному інтервалі 

задаються похідні у вузлах і будуються інтерполяційні поліноми. Але така 

побудова профілю відбивача може викликати скачки в КСС за рахунок різкої 

зміни кривизни зон на межі стику. 

Автором  [88] пропонується використання кубічних сплайнів для 

вирішення даної задачі. Для застосування у світлотехніці кубічних сплайнів 

достатньо для виконання умови неперервності другої похідної. Як зазначає 

О. К. Кущ,  подальше збільшення гладкості функції (наприклад, гладкість 

третьої похідної), не призведе до збільшення гладкості КСС[66]. 

В роботі [50] А. А. Трофимук пропонує для опису поверхонь 

використовувати криві Безьє, що дозволяє збільшити точність і швидкість 

розрахунку і зменшити число змінних у системі рівнянь. 

В роботі [50], крива Безьє визначається «вершинами» полінома, який  

ломаною задає форму кривої. Кривій належать перша і остання вершини, а 

інші характеризують похідні, порядок і вигляд кривої. Для того, щоб 

збільшити порядок кривої просто необхідно збільшити кількість вершин. 

Також для зміни кривої локально необхідно змінити вершини в заданому 

проміжку, при цьому інша частина кривої залишиться незмінною. 

Поліноми Безьє відносяться до класу поліномів Берштейна, і 

будуються в його базисі. Крива Безьє описується поліноміальною функцією, 

яка здійснює інтерполяцію між першою і останньою вершинами. 

В декартових координатах  ( ), ( )x Bx u y By u  , [0,1]u крива Безьє 

визначається набором n контрольних точок   , , 1,...,i iPx Py i n   [50] 
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 .          (1.14) 

В-сплайн апроксимація. Для побудови кривої, заданої вершинами 

многокутника, необхідно встановити взаємозв’язок між кривою і вершинами 
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многокутника за допомогою алгоритму апроксимації  або інтерполяції. У 

випадку  В-сплайн кривої 2-го порядку ( рис.1.7) базисна крива проходить 

через точки характеристичного многокутника, таким чином становлячи 

собою апроксимацію. У випадку порядка В-сплайн кривої відмінного від 2-го 

базисна функція є інтерполяційною. Якщо плавність функції досягається за 

рахунок введення похідних більш високого порядку, то порядок кривої 

визначає, наскільки вона плавна. Наприклад, крива четвертого порядку є 

неперервною по першій і другій похідній, а також і по положенню точок 

вздовж всієї кривої [89] . 

Так само і для площини, заданої точками у просторі необхідно 

застосувати алгоритм, що пов’яже всі бізисні точки у рівняння площини. 

Локальний характер поведінки В-сплайн кривих і площин обумовлений 

тим, що кожна вершина Рі пов’язана з єдиною базисною функцією[89]. Таким 

чином кожна вершина впливає на форму кривої чи площини тільки в межах 

діапазону значень параметру, де пов’язана з нею базисна функція не 

дорівнює нулю. В-сплайн також дозволяє змінити порядок результуючої 

кривої чи площини без зміни числа заданих вершин.  

 

 

Рис. 1.7. В-сплайн криві 2,3 і 4 порядку 

 

За умови, що Р (t) – вектори положення вздовж кривої у вигляді 

функції параметра t, то крива, сформована за допомогою  В-сплайн базису, 

задається співвідношенням [89] 
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де Рі – вершини характеристичного многокутника. 

Для і-ї нормалізованої В-сплайн базисної кривої k-го порядку вагові 

функції Ni,k (t) визначаються рекурентними формулами [89] 
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.           (1.16) 

Величина хі є елементом вузлового вектора. Параметр t змінюється від 

0 до tmax вздовж кривої Р(t). 

Враховуючи гнучкість задавання кривих на основі В-сплайнів, можна 

використовувати різні способи корекції форми кривої. Наприклад, можна 

змінити порядок k введенням кратних вершин або за рахунок зміни числа і 

положення кратних вершин в задаючому многокутнику. 

Для опису граничних кривих В-сплайн поверхні (рис. 1.8) 

використовується базисні функції в біпараметричних напрямках u і w [89]. 

Максимальний порядок поверхні в кожному параметричному напрямку 

дорівнює числу вершин задаючого многокутника в цьому напрямку.   

 

 

Рис. 1.8. В-сплайн поверхня 
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В-сплайн поверхня, задана декартовим співвідношенням, має вигляд 

[89] 

                                   1, 1 , ,

0 0

( , ) ( ) ( ),
m m

i j i k j L

i j

Q u w B N u M w 

 

                   (1.17) 

де 
1, 1i jB    – вершини задаючої многокутної поверхні, а 

,1( )iN u і 
,1( )jM w  - 

базисні функції в біпараметричних напрямах u і w відповідно. 

По аналогії з рівнянням (1.16) , базисні функції  
,1( )iN u і 

,1( )jM w описуються наступними формулами[89] 
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де  хі – елементи k-го вузлового вектора, yi – елементи L-го вузлового вектора. 

Функції збурення. Для опису форми поверхні в загальному вигляді 

використовують теорію поверхонь[90]. Нехай D – обмежена плоска область і 

D  - її замикання, а (u,v) – координатна система на площині. Нехай x, y, z – 

прямокутні Декартові координати в евклідовому просторі Е3.  

Задамо на множині D  три неперервні функції  

                               ( , )x u v , ( , )y u v , ( , )z u v ,                       (1.20) 

                                                      ( , )u v D . 

Нехай (u´,v´) і (u´´,v´´) – різні точки множини D , то точки М´(x´,y´,z´) і 

М´´(x´´,y´´,z´´) простору Е3, координати яких вичислюються по формулам (20) 

[69] 
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                               ( , )x u v   , ( , )y u v   , ( , )z u v   ,                 

                               ( , )x u v   , ( , )y u v   , ( , )z u v   ,          (1.21) 

теж різні. 

Співвідношення (1.20) називають параметричними рівняннями, а  u,v – 

параметрами. 

Множина S точок М(x,y,z), координати x,y,z яких визначаються 

співвідношенням (1.19), де функції φ,ψ,χ в замиканні D  області D 

відповідають вище описаним характеристикам, називається простою 

поверхнею.  

Також існує векторне рівняння поверхні S. Нехай i,j,k – орти 

координатних осей. Тоді задавання поверхні S відносно заданої одної 

векторної функції [91] 

                                ( , ) ( , ) ( , ) ( , )r r u v u v i u v j u v k      ,              (1.22) 

визначеної в D. Векторну функцію r=r(u,v) називають радіус-вектором, або 

просто вектором поверхні S. 

Поверхнею довільної форми F називають просту поверхню, що є 

графіком функції, визначеної в тривимірному просторі z=f(x,y). 

Поверхня вільної форми на основі скалярного поля являє собою 

сукупність деякої базової поверхні Р, що знаходиться в тій же системі 

координат, що й F, і пов’язаної з нею карти висот[92-93].  

В якості базової поверхні може бути використана будь-яка поверхня, 

наприклад, площина, еліпсоїд, циліндр. 

Карта висот являє собою двовимірний прямокутник, який називають 

областю збурення Dр базової поверхні Р і всередині якого задана функція 

збурення h(u,v). Карта висот визначає саме збурення. Областю визначення 

функції h(u,v) є Dh(u,v)={U,V}, де U і V – розміри прямокутника. 

Карта висот пов’язана з базовою поверхнею наступним чином: існує 

перетворення 
3 2( )G    із системи координат , в якій знаходяться F і P в 



  

41 

систему координат карти висот. Зазвичай таке перетворення здійснюється за 

допомогою паралельної проекції. 

Значення функції збурення задаються в поперечному перетині 

паралелепіпеда двовимірною таблицею висот. Напрямок нормалі базової 

площини повинен співпадати з поздовжнім напрямком паралелепіпеда – 

області визначення функції збурення ( рис.1.9) 

 

 

Рис.1.9. Область визначення функції збурення 

 

В декартовій системі координат будь-яка точка простору представлена 

вектор-матрицею вигляду (x y z) [93]. Ми будемо використовувати однорідні 

координати точки в просторі (x y z 1). 

В якості картинної площини виберемо площину XY, що описується 

рівнянням Z=0. Проекція точки на цю площину отримується в результаті 

множення (x y z 1)*А, [91]  

де                                                           

1 0 0 0

0 1 0 0

0 0 0 0

0 0 0 1

А

 
 
 
 
 
 

                              (1.23) 

задає перетворення проекціювання на площину XY. 

Значення функції h(G(dF)) характеризується відхиленням точки dF, що 

лежить на поверхні F від точки dp, що є проекцією цієї точки на поверхню P. 

Тобто функція h(G(dF)) дорівнює модулю вектора[91] 

                                                                      ( )F Pd d   .                              (1.24) 
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Область поверхні вільної форми можна визначити як множину точок в 

3 , що визначається векторним рівнянням[69] 

( ) ( ( ))F G v n h G    3  , 

де n – нормаль до поверхні. 

Якщо вектор v знаходиться за межами області збурення, то вектор 

))(( Ghn  =0, а F буде вектором на базовій площині.  

Для задавання форми поверхні збурення можна використовувати 

таблицю чисел, а в якості функції h – функцію інтерполяції по вузлових 

точках, які беруться з таблиці (рис.1.10). 

В такому випадку можна вважати, що в області збурення Dр задане 

скалярне поле. 

Функція  h розраховується наступним чином[91] 

                                                0 1 0( , ) ( _ )h u v f f f v m v    ,                       (1.25) 

де 

0 (1 ( _ )) [ _ , _ ] ( _ ) [ _ 1][ _ ]f u m u table m u m v u m u table m u m v      , 

1 (1 ( _ )) [ _ , _ 1] ( _ ) [ _ 1][ _ 1]f u m u table m u m v u m u table m u m v        , 

m_u – ціла частина u,  m_v  - ціла частина v,  [ _ ][ _ ]table m u m v  є m_u-й і m_v-

й елемент таблиці (рис.1.10). 

 

 

Рис. 1.10. Таблиця чисел карти висот 
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При побудові поверхні вільної форми на основі скалярних функцій 

збурення, необхідно визначити критерій приналежності точки простору і 

порогове значення, яке знаходиться у вузлі таблиці [90] 

                                 

( ) ( ( )),

( ( )) ,

( ) ,p

F G v n h G

h G v theshould

G v D

   



 

3  ,                         (1.26) 

де threshold = constR – порогове значення. 

Введення вимоги до приналежності образу вектора v(G(v)) до області 

збурення Dр дозволяє відсікати ту частину простору, яка не належить області 

збурення. По критерію theshouldvGh ))((  відсікаються елементи простору, які 

не належать об’єкту моделювання. 

Для поверхонь на основі скалярних функцій збурення існує обмеження 

на клас об’єктів для моделювання. Поверхня F повинна бути поверхнею 

нульового рівня деякої функції, тобто кожній точці базової поверхні можна 

поставити у відповідність тільки одну точку на поверхні F. Тобто поверхню 

обертання таким чином змоделювати не можна, оскільки одній точці на 

площині будуть відповідати дві точки на поверхні. В цьому випадку 

поверхню розбивають на патчі nFFFF  ...21 .  Таким чином відбувається 

побудова карт висот окремо для кожної з площин і об’єднання за допомогою 

логічних операцій. 

 

1.4. Постановка наукової задачі 

 

Світлодіодні джерела характеризуються мініатюрністю і сильною 

залежністю випромінювальної здатності від температури p-n переходу. Це 

відрізняє їх від усіх інших джерел світла і вимагає нового підходу до 

розробки освітлювальних приладів на їх основі. 

Зазначені особливості в проектуванні світлодіодних світлових 

приладів, неповне вирішення проблем методологічного і алгоритмічного 

забезпечення вимагають необхідність проведення спеціальних наукових 
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досліджень по розробці математичних моделей та методики розрахунку 

відбивача на основі поверхонь вільної форми для світлодіодного джерела, а 

також перевірки дієздатності методики на практиці 

У процесі досягнення поставленої мети сформульовані наступні 

завдання: 

1) проведення аналізу існуючих методів розрахунку світлових приладів; 

2) розробка математичної моделі відбиваючої поверхні довільної форми; 

3) розробка методики розрахунку світлорозподілу від світлового приладу 

на ПК; 

4) проведення комп’ютерного моделювання світлорозподілу від 

світлодіодного пристрою; 

5) розробка рекомендації щодо проектування фізичної моделі відбиваючої 

поверхні на основі розрахованої математичної моделі; 

6) проведення експериментальних досліджень на вимірювання 

світлорозподілу від виготовленої фізичної моделі відбиваючої поверхні. 

 

Висновки по розділу 1 

 

1. Проаналізовано методи прямої та оберненої задачі проектування 

світлових приладів такі як метод балансу падаючого та відбитого 

світлових потоків, метод прямого та зворотного ходу променів, метод 

елементарних відображень, метод оптичних зображень, зональний метод, 

метод заповнення заданої КСС набором зональних кривих, метод Монте-

Карло. 

2. Зроблено аналіз методів моделювання відбиваючої поверхні: криві Безьє, 

В-сплайн апроксимація, функції збурення.  

3. Найпростішим методом для отримання форми відбивача є метод балансу 

падаючого і відбитого світлових потоків. Недоліком методу є 

припущення про точкову малість світного тіла, тому результати 

розрахунку відрізняються від реальних показників. Проте даний метод 
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може бути використаний як перше наближення до необхідної форми 

відбивача з подальшим уточненням, наприклад, методом елементарних 

відображень чи зворотного ходу променів з подальшою оптимізацією 

відбиваючого елементу. 

4. Метод Монте-Карло для трасування променів є найбільш сучасним на 

сьогоднішній день. Проте, даний метод є досить громіздким, тому якщо 

система світлового приладу не передбачає багаторазових перевідбивань 

та складних поверхонь, доцільніше для розрахунку використовувати  

метод зворотного ходу променів. 

5. Сучасними методами для моделювання відбиваючих поверхонь, які 

описані в останніх дослідженнях, є сплайн-апроксимація, застосування 

кривих Безьє та триангуляція.   
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