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РОЗДІЛ 3 
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СВІТЛОДІОДНОГО ПРИСТРОЮ 

 
При проектуванні нових світлових приладів на основі світлодіодів 

важливе значення має ефективність використання світлового потоку. Але, не 
останнім питанням є відвід тепла від кристалу світлодіода. Причиною тому є 
високий ступінь нагріву світлоліодного кристалу, що призводить до його 
деградації, зниженні світлового потоку, скороченню терміну служби, чи 
взагалі до виведення з ладу. 

В даному розділі виконано обґрунтування доцільності розробки 
відбивача зі змінним діаметром вихідного отвору.   

Розроблено алгоритм розрахунку відбиваючого елементу та 
застосовано для розрахунку відбивачів у програмному середовищі 
Mathematica. 

Розглянуто методику розрахунку охолоджувальної системи для 
світлодіодного джерела. Наведено розрахунок для обраного типу світлодіода. 

Зроблено огляд вторинної оптики для світлодіодів, критеріїв її вибору 
та методику оптимізації для параболоїдної форми відбивача. 

Основні результати наведені в роботах автора [1-2]. 
 

3.1. Обґрунтування вибору способу 
 

Розглянемо реальний проект торгового освітлення в магазині 
«ЦентрОбувь». 

Технічне завдання на розробку схеми освітлення і підбір світильників 
для магазинів «ЦентрОбувь». 

Основні зони освітлення в торговому залі(рис.3.1) 
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1. Вхід в торговий зал. Це «обличчя» магазину. Необхідно справити 
враження на покупця і показати, що магазин світлий. Використовується 
«театральний ефект» (максимальний рівень освітленості). 

2. Загальне освітлення. Забезпечує освітленість товару і проходів 
між торговим обладнанням(середній рівень освітленості). 

3. Освітленість пристінного обладнання. Ефект освітлених стін 
створює комфортне відчуття(рівень освітленості - вище середнього). 

4. Освітлення кас. Забезпечує комфортну роботу персоналу з 
грошима і товаром(високий рівень освітленості). 

 

 
Рис.3.1. Освітлення зон магазину «ЦентрОбувь» 

Норми освітлення, яких необхідно дотримуватися згідно технічного 
завдання приведені в таблиці 3.1. 

Для вхідної зони необхідно використовувати світильники з 
концентрованим пучком світла, щоб створити на підлозі область високої 
яскравості, і достатньо широкою світловою плямою, щоб частково виходити 
за межі магазину в загальну зону торгового центру для виділення магазину із 
загального ряду «темних» входів і додаткового доручення покупців. 

Аналогічними повинні бути світильники в касовій зоні і вітрині. 
 

Таблиця 3.1 



  
103

Нормована освітленість зон магазину 
№ п/п Зона Освітленість (люкс) 
1 Вхід 1400…1500 
2 Каса 1300…1400 
3 Торговий зал 1000…1100 
4 Пристінне обладнання 900…1000 
5 Вітрина 1500…1600 

Для торгового залу необхідно використовувати світильники з 
розсіяним пучком світла, щоб не створювалися тіні. 

По периметру магазину необхідно використати поворотні світильники, 
щоб пристінний стелаж був освітлений так, як показано на рис.3.2.  

 

 
Рис.3.2. Схема розміщення поворотних світильників в магазинах 

«ЦентрОбувь»  
Замовник також вимагав використовувати світлодіодні СП з колірною 

температурою теплого світла. 
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В ході роботи для світлотехнічного проекту були підібрані наступні 
світлодіодні світильники (рис.3.3) 

 

 
                        а)                                                      б) 
Рис. 3.3. Світлодіодні СП для торгового приміщення: а) поворотні СП 

для освітлення стелажів; б) СП для загального освітлення 
 
Світлотехнічні характеристики даних СП наведені у таблиці 3.2 
Розрахунок проводився у програмі Dialux [3]. В ході світлотехнічного 

розрахунку виявилося, що деякі зони пристінного обладнання освітлені 
занадто яскраво(зокрема у верхньому лівому куті). Причиною цього є 
суміщення освітленості від загального освітлення та близьке розташування 
один від одного поворотних світильників саме в цьому місці. Прибрати один 
СП тут неможливо, оскільки згідно з технічним завданням на кожен 
пристінний стелаж повинен бути спрямований один поворотний СП (рис. 
3.2). Загальний рівень освітленості також скоректувати тут неможливо, щоб 
він не впливав на це конкретне пересвічене місце. 
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Таблиця 3.2 
Характеристики світлових приладів, використаних для освітлення мсагазину 

Код 
світильника 

Потужність Напруга Колірна 
температура 

Світловий 
потік 

Індекс  
кольоропере
дачі 

YH-
C1014S15W 

15W AC 100-265V 2700-3300K 1425lm >75 

FT-SFDL-
40W-B01 

40W AC100-240V 2700-3500K 3000-3100 lm >80 

 
На рис. 3.4. Зображений світлорозподіл даних СП. 
 

  
Рис. 3.4. КСС обраних світлодіодних СП: а) FT-SFDL-40W-B01; б) YH-

C1014S15W 
Таким чином постає питання про СП, світловим потоком якого можна 

було б керувати.  
Для вирішення даного питання планується створити відбивач, діаметр 

світлового отвору D якого можна змінювати, тим самим регулюючи форму 
кривої світлорозподілу від світлодіодного джерела (рис.3.6). Як матеріал 
відбивача планується використати анодований алюміній( або так званий 
аланод). 
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а) 

 

 
б) 

Рис. 3.5. Розрахунок освітленості в програмі Dialux: а) тривимірне 
зображення освітленого приміщення; б) фіктивні кольори розподілу 

освітленості 
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Рис. 3.6 Загальний вигляд відбивача 
 
Кожна пластина повинна мати форму близьку до параболи у вигляді 

збоку. Розміри однієї пластини наведені на рис.3.7. 
Для реалізації даної моделі пропонується корпус відбивача скласти з 

набору пластин, які при зменшенні діаметруD заходили б одна за одну,а 
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при збільшуванні діаметру відбивач ніби «розтягувався» в ширину за 
рахунок «захованої» частини пластин, але до такої міри, щоб між пластинами 
не виникало зазору. Таким чином, при визначенні розміру пластини 
необхідний запас ширини близько 2-5 мм для кожної. При цьому на менший 
діаметр  d операції по зміні розміру мають впливати мінімально, бажано 
зробити його фіксованим. 

 

 
                                        а)                                                б)                  
Рис. 3.7. Загальний вигляд однієї пластини: а) вид спереду; б) вид збоку 

в розрізі 
Профільна крива відбивача параболоїдної форми , яку має приймати 

пластина, наведена на рис. 3.8 а. 
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 Якщо відкинути той факт, що відбивач набирається з набору пластин, 
то його загальний вигляд у тривимірній моделі буде близький до параболоїда 
(рис.3.8 б) 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 3.8. Моделювання відбиваючої поверхні: а) профільна крива 
відбивача параболоїдної форми ; б)тривимірна модель гладкого 

параболоїдного відбивача 
 

Що стосується процесу вирізання з металу пластин, пропонується два 
способи: 

- вирізання кожної пластини окремо  
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- вирізання кола і «поділ» його на сектори за шириною пластини 
(рис. 3.9). 
 

 
Рис.3.9. Процес виконання відбивача(пунктиром позначений один «промінь») 

 
Якщо обрати перший спосіб, то можуть виникнути труднощі при 

виконанні через досить малий розмір пластин, особливо у вузькій 
частині(всього 7 мм), і є необхідність в подальшому скріпленні у місці 
меншого діаметру, що на практиці може виявитися досить трудомісткою 
задачею. 

Другий спосіб передбачає вирізання з металу круга діаметром 86 мм, 
виконання в центрі отвору  d=16 мм і «нарізання» на сектори шириною 
близько 40˚, або 44 мм в широкому кінці пластини(це фактично дуга частини 
кола), не доходячи до кінця, щоб у центрі було з’єднане кільце. При цьому 
виконанні у вузькій частині пластина буде мати 5 мм, оскільки не потрібен 
запас для ходу пластин і довжина береться тільки по дузі кола меншого 
діаметру. Таким чином, відрізавши вузькі клиноподібні частини від кола, 
утворяться «промені» у кількості 10 шт., які фактично є нашими пластинами.  
Після вирізання профілю необхідно надати параболоїдну форму (рис.3.6,3.8). 
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Для фіксації положення відбивача бажано створити «замок», який 
контролюючи довжину дуги кола може регулювати діаметр у трьох 
положеннях (рис.3.10). 

 

 
Рис.3.10 Приблизна модель «замка» 

 
Для створення «замка» пропонується краї відбивача загнути доверху на 

зовнішню сторону і в утворений канал покласти дріт довжиною L, один 
кінець якого буде вузьким, а інший з потовщенням і порожнистий всередині, 
щоб вузька частина дроту могла туди «зайти». Для чіткої фіксації діаметру 
пропонується зробити три засічки для  трьох варіантів діаметру 
D=120,125,130 мм , L=378, 393, 409 мм відповідно. 

При такому варіанті пластини відбивача будуть ковзати по фіксуючій 
системі в разі зміни діаметру, але в статичному положенні будуть чітко 
зафіксовані. 

При практичному виконанні можлива інша конструкція фіксатора, а 
при технічній неможливості його виконання можна без нього обійтися. 

 
3.2. Розрахунок теплового режиму 

 
Останнім часом проблему відводу тепла ставлять на перше місце при 

проектуванні світлодіодних СП. Причиною цього є природа випромінювання 
світлодіодів. Досить довгий час світлодіоди рахували «холодними» 
джерелами світла, адже при роботі сам кристал майже не гріється. Справді, 
при роботі світлодіодного ДС лише 5% тепла випромінюється у вигляді 
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теплового випромінювання, проте решта тепла, що виділяється кристалом, а 
це більше 90%, передається на його металеву підложку за рахунок 
теплопровідності.   

Розрахунок теплового режиму відіграє важливу роль в якості роботи 
світлодіода та в терміні його служби. Без радіатора, який відводить тепло, 
світлодіод може перегрітися і вийти з ладу. Також зі зростанням температури 
відбувається зниження величини світлового потоку та змінюється колір 
свічення [4]. 

Для охолодження світлодіодних джерел світла зазвичай застосовують 
алюмінієві радіатори, які розраховані на природну конвекцію. Такі радіатори 
вирішують дві основні задачі охолодження: відвід тепла від світлодіодного 
джерела і розсіяння відведеного тепла в навколишнє середовище. 
Інтенсивність конвекції і випромінювання збільшуються зі зростанням 
температури, завдяки чому при постійній потужності теплового потоку від 
світлодіодного джерела світла радіатор нагрівається лише до встановленої 
температури, при якій сумарна потужність конвекції і випромінювання 
дорівнює потужності теплового потоку, що поступає на радіатор від 
світлодіодного джерела світла. Інтенсивність конвекції і випромінювання 
пропорційна площі радіатора, що приймає участь у теплообміні. Площа 
поверхні теплообміну радіатора менша площі його поверхні. Якщо збільшити 
площу радіатора за рахунок пластин чи штирів, то необхідно враховувати 
дистанцію між цими елементами. Якщо відстань між штирями менша за 4мм, 
то він не дасть очікуваного ефекту охолодження. 

Також для охолодження поверхні кристалу використовують радіатор з 
повітряним охолодженням(вентилятором). Тоді площу радіатора можна 
значно зменшити. 

Фізика процесу теплорозсіяння передбачає, що кількість тепла, що 
поглинається повітрям, визначається параметрами повітря(температури, 
вологості, швидкості), а не матеріалом, з якого виготовлений радіатор. 
Навколишнє повітря не в змозі прийняти більше 5…10 Вт теплової енергії з 
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одиничної поверхні відбивача. Тобто теплопровідність λ матеріалу для 
теплорозсіюючих пристроїв повинна бути в межах 5…10 Вт/(м·К), вона ж 
необхідна і достатня, так як  більша теплопровідність є технічно надмірна [5].  

Останнім часом у алюмінія з’явився достойний конкурент – 
теплорозсіююча пластмаса. Така пластмаса дозволяє зменшити габарити, 
вагу і собівартість світильників на її основі. Ще донедавна теплопровідність λ 
пластмас становила 0,1-0,2 Вт/(м·К), та розробка нового класу полімерних 
композитів – теплорозсіюючих полімерних композитів(ТРПК) покращила 
теплопровідність в 10-100 разів. Таким чином, теплорозсіюючі властивості 
ТРПК достатні для якісного відводу тепла від світлодіодного кристала, а ряд 
переваг, таких як мала вага, підвищена точність виконання, можливість 
виготовлення складних форм, низька ціна, роблять даний тип матеріалу 
найбільш оптимальним для використанні у промисловому виготовленні 
світлодіодних СП. 

Для розрахунку тепловідвода для потужних світлодіодів можна 
скористатися методикою з джерела [6]. 

Сучасні світлодіоди мають ККД плизько 30-40%, тобто в середньому 
60-70%спожитої потужності перетворюється в тепло. Компанія CREE в 
документі  «XLampThermalManagement» рекомендує користуватися 
припущенням, що в тепло перетворюється 75% спожитої потужності, дане 
припущення дозволяє перестрахуватися при розробці тепловідвода. 
Потужність, яку потрібно розсіяти, розраховують наступним чином[6] 

                                           0.75t f fP V I   ,                                          (3.1) 
де Pt – теплова потужність (Вт); Vf – пряме падіння напруги на світлодіоді 
(В); If  - струм через світлодіод(А). 

В ході дисертаційної роботи було проведено тепловий розрахунок 
світлодіода CREE CXA1507 (рис.3.11). 



  
114

 
Рис. 3.11. Механічні характеристики світлодіода CXA1507 

 
 Даний світлодіод належить до класу COB(clip-on-board) і монтується на 
радіатор (рис.3.12).  
 

 
Рис. 3.12.   Монтаж  світлодіода CXA1507 на радіатор 

 
Еквівалентна схема розрахунку теплового режиму для даного випадку 

складається з теплового опору «перехід-контактна площадка світлодіода», 
теплового опору «контактна площадка – теплопровідний матеріал», опору 
«теплопровідний матеріал-радіатор» і з теплового опору «радіатор-повітря» 
(рис.3.13) 
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Рис. 3.13. Еквівалентна схема для світлодіода CXA1507 

 
Розрахунок був проведений для температури навколишнього 

середовища 25°С і 55°С. Для оптимального терміну служби світлодіодів 
необхідно, щоб температура теплопровідної поверхні основи не 
перевищувала 85°С [7]. 

Якщо припустити, що світлодіод працює при температурі переходу 
85°С і при максимальній силі струму, використовуючи програму PCT-
калькулятор від CREE [8], отримаємо значення напруги для даної 
температури переходу при максимальному струмі (табл.3.3). В якості 
теплопровідного матеріалу зазвичай використовують термопасту, наприклад 
КПТ-8, теплопровідність приймемо рівною 0,7 Вт/(м·°С).  

Щоб визначити значення максимального теплового опору між 
контактом світлодіоду і повітрям, можна скористатися графіком, наданим в 
документації світлодіода (рис.3.14) 
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Таблиця 3.3 
Дані для розрахунку світлодіода  CXA1507 

Температура переходу, °С 85 
If, A 0,37 
Vf, В 36,77 
P = If х Vf, Вт 13,61 
Pt = 0,75 х P, Вт 10,02 
Площа контакту світлодіода, мм2 251,22 

 

 
  
Рис. 3.14 Значення максимального теплового опору між контактом і повітрям 

 
З графіка видно, що при 25°С максимальний опір становить 6°С/Вт, а 

при 55°С – 3,5°С/Вт. Нехай товщина шару термопасти буде 0,1 мм. Значення 
теплового опору розраховується за наступним виразом 
                                               tim

LQ k A  ,                                                      (3.2) 
де Qtim –  тепловий опір теплопровідного матеріалу (°С/Вт); L – товщина 
шару(м); k – теплопровідність(Вт/м*К); A – площа контакту(м2). 

Звідси Qtim = 0,8°С/Вт. 
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Враховуючи все вищеперераховане, для температури повітря 25°С опір 
радіатора повинен бути менший за 5,2 °С/Вт, а при 55°С 2,7 °С/Вт. 

Наприклад, можна скористатися радіатором MechaTronix [9] LPF6768-
ZHP, тепловий опір якого складає 2,1 °С/Вт (рис.3.15). 

 

 
Рис. 3.15 Радіатор LPF6768-ZHP компанії MechaTronix 

 
3.3. Алгоритм розрахунку світлодіодного пристрою 

 
Алгоритм розрахунку світлодіодного світлового приладу полягає в 
наступному: 

1. Ввід початкових даних.  
В даному випадку початковими даними є світлорозподіл джерела 

світла. зазвичай виробники світлодіодної продукції наводять просторовий 
розподіл сили світла джерела у форматі файлу *.ies. Дані з цього файлу 
можна відкрити як у спеціалізованих програмах (TracePro, DiaLux, 
OptisWorks та ін.), так і за допомогою програми Блокнот.  

Просторовий розподіл І(φі) буде з інтервалом Δ φ=1 φ̊. 
2. Вибір бажаної кривої світлорозподілу СП. 

В даному алгоритмі буде розраховуватися відбиваюча вторинна оптика 
для свілодіодної техніки. Зазвичай відбивачі для світлодіодів мають кут 
половинної яскравості 10-15.̊ Якщо користуватися стандартними КСС, то такі 
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параметри відповідають кривим типу К і Г (рис.3.16). Типи КСС згідно ГОСТ 
17677—82 наведені в таблиці 3.4. 

В даному розрахунку для опису бажаної кривої скористаємося 
аналітичними виразами з таблиці 3.5 [10]. 

 

 
Рис. 3.16. Типи кривих сил світла по ГОСТ 17677 – 82 

 
Для світлорозподілу з половинним кутом яскравості 20 ̊ найкраще 

підійде аналітичний вираз для кривої типу К 
                                                   0 cosI I n  ,                                (3.3) 
Регулюючи параметр n, можна отримати необхідний кут половинної 

яскравості. 
3. Розрахунок першого наближення форми відбивача методом балансу 

потоків. 
 
 
 

Сил
а св

ітла
, від

н.о
д. 
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Таблиця 3.4  
Типи кривих сили світла  і рекомендації по їх застосуванню 

Тип кривої сили світла Рекомендовані методи формування КСС при 
використанні потужних білих світлодіодів Позначення Наіменування 

К Концентрована Коліматорні лінзи 
Г Глибока Коліматорні лінзи, відбивачі 
Д Косинусна Світлодіоди без вторинної оптики 
Л Напівширока Світлодіоди зі спеціальною діаграмою, 

спеціальна вторинна оптика, розворот модулів 
з КСС типу К і Г 

Ш Широка Розворот модулів з КСС типу К, спеціальна 
вторинна оптика 

М Рівномірна Спеціальна вторинна оптика 
C Синусна Світлодіоди без вторинної оптики,спеціальні 

відбивачі 
 

Таблиця 3.5  
Аналітичний вираз форми кривих сили світла 

Позначення типу КСС Найменування типу 
КСС 

Наближений 
математичний вираз 

КСС 
К Концентрована 

0 cosI I n   Г Глибока 
Д Косинусна 0 cosI I   
Л Напівширока 

0
cos

cos( sin )mI I C


   Ш Широка 
М Рівномірна 0I I   
C Синусна 0 sinI I   
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Таблиця 3.6 

Значення параметрів таблиці 3.5 
Параметр Типи КСС 

К Г Л Ш 
І0, Кд 2400 800 155 90 

n 2,91 1,65 - - 
θ, рад - - 70 85 

m - - 1,2 1,5 
C - - 1,7 1,2 
 
Світловий потік в куті охвату φ буде [7]. 
                                             

0
( ) 2 ( )sinvФ I d

      ,                            (3.4) 

Функція І(φ) має задана точково-дискретне представлення. Згідно з [7] 
апроксимуємо її поліномами Лежандра, замінивши аргумент на cos(φ) 

                                       
0

( ) 2 (cos )N
k k

k
I c P  


  ,                                    (3.5) 

де Рk – поліном Лежандра k-степеня, сk – коефіцієнти Фур’є відносно 
поліномів Рk [7] 

                                
0

(2 1) / 2 ( ) (cos )k kc k I P d
      ,                             (3.6) 

Поліноми знаходять за допомогою формули Родріга [7]. 
                                            21( ) ( 1)2 !

k k
k k k

dP x xk dx  ,                              (3.7) 
Точність степеня полінома залежить від точності представлення      

КСС [7] 
                                 

0 0

2 1( ) (cos ) (cos )2
N

k k
k

kI P I P d
    


      .        (3.8) 
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Світловий потік по КСС визначається як [7] 
                           

00 0

2 1( ) 2 (cos ) (cos ) sin2
N

v k k
k

kФ P I P d d
        


      ,  (3.9) 

                               
Відбитий світловий потік в межах кута α буде визначатися як [7] 
                                           

0
( ) 2 ( )sinvФ I d

      ,                          ( 3.10) 
де І(α) визначається в пункті 2 даного алгоритму. 

4. Розрахунок світлорозподілу СП методом елементарних відображень у 
прямому ході променів з лінійним ДС. 
Методика розрахунку наведена в підрозділі 2.4 даної дисертації. 

5. Для оцінки адекватності моделі було обрано критерій Пірсона. Даний 
критерій дозволяє перевірити гіпотезу про розходження між емпіричним ni і 
контрольним n'i розподілом однієї ознаки [11].  

Якщо задані незалежні випадкові величини Xi(i=1,2,…,n), причому 
М[Xi]=0, a σ(Xi)=1, то сума квадратів для даних величин описується 
наступним виразом [11] 
                                                             2 2

1

n
i

і
X


                                           (3.11) 

і розподілена по закону χ2 з k=n-1 степенями свободи. Зі збільшенням 
степенів свободи розподіл наближається до нормального.  

Для перевірки гіпотези про розходження між емпіричним ni і 
контрольним n'i розподілом необхідно перевірити рівність сум 
частот i in n   або прирівняти їх. 

Наступним кроком є знаходження χ2емп [11] 

                                             2
2 i i
емп

i

n n
n                                        (3.12) 
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Для визначенні критичного значення χ2кр необхідно знайти його у 
таблиці для відповідного рівня значимості α і числа степенів свободи r=m-1, 
де m – кількість розрядів ознаки [11]. 

Якщо справджується умова χ2емп≥ χ2кр, то розходження між розподілами 
значні на даному рівні значимості. При цьому нульова гіпотеза 
спростовується на високому рівні. Це означає, що різниця частот 
контрольного і експериментального ряду є статистично достовірною [11]. 

 
3.4. Оптимізація форми відбиваючої поверхні 

 
Оптимізація відбивача передбачає зміну його форми для забезпечення 

бажаного світлорозподілу. 
При оптимізації світлодіодних світлових приладів необхідно 

враховувати специфіку даного типу джерел світла. Світлодіоди – особливий 
тип джерел світла, бо вони включають в своїй структурі джерело світла і 
первинну оптику, яка є невід’ємним елементом. Малопотужні світлодіоди 
(<1Вт) в залежності від виробника можуть мати різну форму кривої 
світлорозподілу (КСС типу К,Г,Д). Через малу потужність і слабкий 
світловий потік такі світлодіоди незручні для проектування СП, адже для 
забезпечення необхідних світлотехнічних характеристик їх необхідно 
встановити сотні. Також для малопотужних світлодіодів з КСС типу К і Г 
складно сформувати необхідну діаграму направленості в СП. У більшості 
сучасних потужних світлодіодів (≥1 Вт) мають КСС типу Д. Проте, у деяких 
виробників трапляються світлодіоди з більш вузькою КСС, зокрема у 
світлодіода W49180 сериї Z-Power компанії Seoul Semiconductor на 
півширина становить 90°. 

 Якщо світлорозподіл світлодіодного джерела не задовільняє 
поставлених задач, то застосовують так звану вторинну оптику: заломлюючу 
і відбиваючу. 
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Вторинні заломлюючі елементи представлені коліматорними лінзами, 
які перерозподіляють світловий потік від світлодіодів. Їх конструкція 
передбачає використання максимальної вихідної апертури світлодіода, разом 
з тим забезпечується високий показник перерозподілу вихідного потоку. 
Втрати в таких оптичних системах в основному зумовлені втратами на межі 
двох оптичних середовищ і обчислюються за законом відбивання і 
заломлення Френеля. Реальна ефективність заломлюючих елементів з 
гладкою поверхнею нескладної форми, яка формує КСС з півшириною (5-
30°) становить (80-90%). Якщо необхідно збільшити ширину КСС до 20-60°,  
на вихідному торці лінзи встановлюють растрову систему мікролінз або 
наносять мікрорельєф для розсіяння світла, її ефективність знижується і 
становить (70-85 %). Також за допомогою лінз можна сформувати не лише 
осесиметричну діаграму. Якщо на вихідній поверхні сформувати рельєф у 
вигляді клиновидних смуг, можна добитися діаграми у формі овала. 

Крім заломлюючих лінз використовують також звичайні плоско-
випуклі лінзи. В них досить низька ефективність, порівняно з іншими 
оптичними елементами, адже вони не здатні зібрати весь світловий потік, що 
випромінюється світлодіодом. 

Також стали розроблятися спеціальні елементи вторинної оптики на 
основі лінз для використання у освітленні доріг. Зокрема, компанія LedLink 
розробила лінзу з асиметричною діаграмою, яка необхідна для монтажу 
світильника з нахилом. В повздовжньому перетині така лінза має КСС типу 
Ш, в поперечному – К. 

В даній роботі досліджується відбиваюча вторинна оптика, тому 
детально розглянемо саме її.  

Ефективність дзеркальних відбивачів досить висока і становить до 
90%. Діапазон діаграм у світлодіодних СП від 10° до 80°. Проте, порівняно з 
лінзовими системами, вони менш поширені через значно більші габаритні 
розміри і менш гнучкі параметри для формування КСС, а їх дзеркальне 
покриття схильне до поступової деградації і впливу зовнішніх кліматичних 
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факторів. Відбивачі зручно застосовувати з великогабаритними джерелами 
світла(порівняно з іншими світлодіодами). У випадку, якщо джерело світла 
складається з декількох кристалів, об’єднаних спільною первинною оптикою 
чи шаром силікону, коліматорні лінзи не підходять, так як їх розмір і 
кількість матеріалів були б дуже великими. Останнє було б дуже затратно, 
тому більш раціонально використовувати відбивач. В цьому випадку всі 
недоліки відбиваючої системи компенсуються її низькою ціною.   

При розробці нового світлового приладу на основі світлодіодів в першу 
чергу необхідно врахувати область їх застосування і необхідні 
характеристики.  

Порядок розрахунку світлодіодного СП: 
1. Розрахунок необхідної освітленості 
2. Знаходження необхідного повного світлового потоку світильника 

і його КСС. 
3. Підрахунок необхідного числа світлодіодів, враховуючи втрати 

на елементах вторинної оптики. 
4. Вибір вторинної оптики, враховуючи необхідну форму КСС. 
При виборі вторинної оптики необхідно проаналізувати форму кривої 

світлорозподілу майбутнього світильника: чи є у неї вісь симетрії, наскільки 
вона гладка, де розташовані пікові значення сили світла. Якщо КСС кругло 
симетрична, необхідно визначити осьову і максимальну сили світла, кутову 
ширину на рівні 0,5 і 1 від неї. Потім проводиться пошук близького по 
світлорозподілу світлодіода, оцінюється розподіл освітленості і світлова 
віддача світильника. Якщо обраний світлодіод не забезпечує необхідний 
розподіл освітленості, необхідно застосувати вторинну оптику. Деколи 
виробники вторинної оптики пропонують моделі для конкретної марки 
світлодіоду.  

Вибір вторинної оптики для формування КСС типу К і Г, а також 
реалізація КСС типу Д первинної оптики не викликає особливих проблем. До 
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того ж деякі виробники забезпечують споживачів комплектами вторинної 
оптики по 3,5,15 коліматорних лінз, об’єднаних в одну деталь.  

Для формування несиметричної КСС існує декілька способів. Одним з 
самих простих – знайти світлодіод з відповідним світлорозподілом. Інший 
спосіб – використання спеціальних коліматорних лінз. Третій спосіб – 
використання комбінації (взаємного повороту і нахилу) світлодіодів з 
вузькою КСС. Необхідна діаграма при цьому – суперпозиція діаграм окремих 
світлодіодних модулів. При цьому світлодіоди можуть бути оснащені 
елементами вторинної оптики різного типу. Недоліком такого способу є 
ускладнення конструкції корпусу світильника і складність її практичного 
виконання [12-14]. 

Задача оптимізації форми відбивача полягає у визначенні граничних 
початкових умов. Для параболоїдного відбивача і джерела світла, осьова сила 
світла якого може бути орієнтована в будь-якому напрямку, методика 
розрахунку наводиться нижче. 

Вихідними даними служать Xg  - радіус цокольного отвору, Xv  - радіус 
вихідного отвору, p – фокальний параметр параболи (рис.3.17). Полярні кути 
граничних точок відбивача будуть [7] 
                                        2 2 2 2

0 arccos[( ) / ( )]g gp X p X    ,                           (3.13) 
                                    2 2 2 2arccos[( ) / ( )]e v vp X p X    ,                              (3.14) 
а світловий потік в куті охвату матиме наступну величину [7] 
                                          

0

( )

( )
( ) 2 ( )sine p

v
p

Ф p I d



     ,                                   (3.15) 

Якщо продиференціювати попередній вираз як функцію параметра p, 
отримаємо умову оптимізації [7] 
                            00 02 [ ( )sin ( )sin ] 0v ee e

dФ d dI Idp dp dp
        ,                (3.14) 
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Рис. 3.17  Параметри параболоїдного відбивача 

Враховуючи вираз (3.13), умова оптимізації буде [7] 
                                    2 2

0 0( )sin ( )sine eI I    .                                (3.16) 
Використовуючи аналітичний вираз для опису КСС [7] 
                                               

0
( ) sinN k

k
k

I c 


 ,                                    (3.17) 
отримаємо [7] 

                                 2 2
0

0
(sin sin ) 0N k k

k e
k

c   


  .                               (3.18) 
Початкова та кінцева точки лежать на одній параболі, отже [7] 
                                 0

0

1 cos 1 cos
sin sin

eg v
e

X X 
 

  .                                 (3.19) 
Вираз (3.16) разом з (3.17) можна розглядати як нелінійне рівняння 

відносно параметра p = f(a,b) у випадку якщо не всі коефіцієнти сk>0. 
Якщо всі коефіцієнти сk>0  [92] 
                              0cos cos 0e   .                                                     (3.20) 
Вирішуючи рівняння (3.20), p можна записати як [7] 
                                  0 g vp X X .                                                        (3.21) 
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Таким чином, маючи в якості вихідних даних початкову форму і 
мінімальний діаметри отворів, можна визначити оптимальну фокусну 
відстань параболоїдного відбивача. 

 
3.5. Моделювання світлодіодного приладу по відбиваючій здатності 

 
При розрахунку світлових приладів важливо перевірити достовірність 

результатів. На сьогоднішній день є багато програмних продуктів, які 
дозволяють провести комп’ютерне моделювання СП з високим рівнем 
точності. Серед сучасних програмних продуктів для оптичних розрахунків 
слід відзначити ТracePro – програма для світлотехнічного аналізу, розробка 
фірми Lambda Research Corporation[15]; ReflectorCAD – розробка Breault 
Research Organization, програма для проектування відбивачів[16]; LucidShape 
- потужна тривимірна система для автоматизованого проектування 
освітлення й оптичних властивостей моделі [17]. 

В якості програмного середовища було обрано програму TracePro[15]. 
ТracePro – програма для світлотехнічного аналізу, розробка фірми 

Lambda Research Corporation. Більш нова версія даної програми ОptisWorks – 
розробка фірми Optis ( Франція) являється універсальним інструментом 
оптичного і світлотехнічного аналізу, а також світлотехнічного проектування 
[19]. 

TracePro – програма трасування променів для дослідження 
твердотільних моделей. Цей метод дозволяє запускати випромінювання на 
модель без будь-яких допущень відносно того, в якому порядку будуть 
перетинатися промені з поверхнею. При кожному перетині окремий промінь 
поглинається, відбивається, заломлюється і розсіюється. Якщо промені 
поширюються у різних напрямках по площі твердотільної моделі, TracePro 
прослідковує хід кожного окремого променя. TracePro повністю розраховує 
поглинання, дзеркальне відбивання, заломлення і розсіяння світла. При 
моделюванні у TracePro метод Монте-Карло використовується для імітації 
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розсіяння і дифракції світла, і для дискретизації розподілу променів, що 
випускаються джерелом світла. 

Програма TracePro  основана на специфічних інструментах 
твердотільного моделювання , так званих ACIS, створених Spatial Corporation 
. Використовуючи ACIS, TracePro може зручно використовувати дані 
твердотільного моделювання спільно з будь-якими програмами на основі 
ACIS . TracePro також може здійснювати обмін даними з більшістю інших 
програм на основі CAD через формати IGES, STEP та інші CAD формати, 
використовуючи додаткові транслятори. TracePro також може імпортувати 
проектні файли лінз з поширених програм для проектування лінз. 

Переваги цієї програми над подібними полягають у наступному: 
- програма є універсальною і може використовуватись для 

проектування будь-яких елементів світлових приладів; 
- програма дає можливість назначати властивості для світлотехнічних 

матеріалів, при чому властивості можна як обрати зі списку, так і створити 
власні; 

- програма дозволяє співпрацювати з іншими програмами за 
допомогою імпорту і експорту у форматах IGES, STEP та інших CAD 
форматах. 

Побудова моделі у програмі TracePro поділяється на три етапи: 
- побудова всіх елементів оптичної системи за допомогою набору 

стандартних фігур, таких як куб, конус, циліндр, тор, сфера та тонка 
пластинка; 

- призначення властивостей для кожної оптичної поверхні; 
- трасування променів з можливістю обрати параметри 

випромінювання, та отримання результатів у вигляді кривих сил світла, 
розподілу світлового потоку та показників освітленості. 

Для прикладу моделі був обраний світлодіод марки Siemens LWT676 із 
специфікацією від виробника ( рис.3.18). 
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                           а)                                                  б) 

 в) 
Рис.3.18 Загальний вигляд ( а), розміри ( б) та крива сили світла (в) 

світлодіоду Siemens LWT676 
 

Модель у програмному середовищі будувалася так, щоб вихідні дані 
кривої сили світла співпадали з заявленою виробником у специфікації. 

Для побудови моделі спочатку необхідно з елементарних блоків 
побудувати корпус та джерело випромінювання і потім призначити 
властивості для відбиваючих поверхонь і випромінювача. 

Модель складається з трьох елементів: корпуса, розсіювача та 
світлодіодного джерела. При моделюванні спочатку був побудований корпус 
світлодіода згідно з розмірами, заявленими у документації , в якому роль 
відбивача відіграє конусоподібний отвір: 
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- за допомогою команди Insert опції Primitive solids було обрано тонку 
плівку (Thin sheet) і побудовано основу розміром 3×3,4 мм ( розмір був 
вказаний у параметрах тонкої плівки) 

- за допомогою команди Edit опції Surface було обрано Sweep для 
нарощення корпусу до половини під кутом 4º 

- за допомогою команди Edit опції Surface було обрано Sweep для 
створення симетричної другої половини корпуса 

- за допомогою команди Insert опції Primitive solids було обрано конус 
(Cone) з радіусами отворів 0,65 мм і  1,2 мм 

- за допомогою команди Edit опції Boolean було обрано Substract для 
вирізання конічного отвору для відбиваючої поверхні  

- за допомогою команди Define опції Apply Properties було обрано 
Surface і зійснено вибір для поверхні відбивача тип відбивання ідеальне 
дзеркало (Perfect mirror). 

Потім за допомогою команди Insert опції Primitive solids було обрано 
циліндр (Cylinder) для побудови розсіювача радіусом 1,2 мм. Далі за 
допомогою за допомогою команди Define опції Edit Propertly було обрано 
Data Surface Properties для створення нової властивості розсіювача, який 
підпорядковується закону Ламберта. 

Наступним кроком  було створено сам світлодіод розміром 
0,4×0,4×0,15 мм за допомогою команди Insert опції Primitive solids було 
обрано Block. 

Потім за допомогою команди Analysis опції Raytrace Options для 
випромінюючої поверхні світлодіоду було призначено його світловий потік 
0,05 Лм, тип випромінювання та кількість променів для трасування. 
Трасування променів відбувалось при кількості променів 5000 ( рис.3.19). 

За допомогою команди Analysis опції Candela Options було обрано 
Candela Distributions для вибору властивостей графіку кривих сили світла. За 
допомогою команди Analysis опції Candela Plots було обрано Polar Candela 
Distribution для виведення результатів у вигляді графіку кривих сили світла.  
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Після трасування променів в якості вихідних даних було отримано 
криву сили світла, яка близька по своїй формі до заявленої в документації ( 
рис.3.20). 

Таким чином, даний програмний продукт має досить високу точність 
для перевірки результатів, отриманих в ході математичного моделювання. 

 

 
Рис. 3.19. Трасування променів у проекті TracePro 

 
Наступним кроком дисертаційного дослідження є перевірка алгоритму 

зворотного ходу променів для світлодіодного джерела з параболоїдним 
відбивачем на основі реального світлового приладу[1]. 

Для виконання поставленого завдання було обрано світлодіод XHP 50 
фірми CREE (USA) з теплим білим світлом [20] (рис.3.21, 3.22). Для кожного 
світлодіоду виробником надається технічна документація, файли для 
комп’ютерного моделювання для ряду програмних середовищ (TracePro, 
LusidShape, Optis Works), широкий перелік фізичних, електротехнічних і 
світлотехнічних характеристик. Вихідні дані дозволяють максимально точно 
спроектувати оптичну систему, підібрати систему електричного живлення та 
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систему відводу тепла від кристалу. Світловий потік даного світлодіоду 
становить 472,45 лм, видимий кут дорівнює 120 ,̊ розміри світлодіода 5×5 мм. 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 3.20 Порівняння кривих сили світла: а) з технічної документації ;  
б) змодульованої у програмі ;  в) представлення кривих сил світла на 

спільних координатах  
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Рис.3.21 Світлодіод XHP 50 фірми CREE (USA) 

 

 
Рис. 3.22 Відносна інтенсивність поширення світлового потоку в 

просторі  
 

Як видно з рис.3.22, крива сили світла світлодіоду XHP 50 фірми CREE 
має косинусну форму. 

В якості відбиваючого елементу було обрано Ledil Mirella-50-s-pin (рис. 
3.23). Значною перевагою даного відбивача є наявність креслень відбивачів 
та співпраця зі світлодіодами Cree. Відомі дані світлорозподілу відбиваючого 
елементу з певним світлодіодом Cree.  
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Рис. 3.23 Ledil Mirella-50-s-pin 

 
Вибір форми відбивача здійснювався на основі креслень [21] відбивача 

Ledil Mirella-50-s-pin, наданих виробником. В результаті методу підбору було 
встановлено параметри відбивача. Форму було прийнято за параболоїдну з 
фокусною відстанню 3,83 мм, довжиною 24,8 мм і діаметром 39 мм. В 
програмному середовищі TracePro на основі креслень було виконано модель 
відбиваючого елементу (рис.3.24). Форма отриманого відбивача максимально 
наближена до креслень Ledil Mirella-50-s-pin. 

Для комп’ютерного моделювання був використаний файл 
світлорозподілу променів від світлодіода в кількості 10000променів. Джерело 
випромінювання поміщене у фокус відбивача. В результаті трасування 
променів від джерела Cree XHP 50 ww отримано криву сили світла (рис. 
3.25.а), що співпадає з незначним відхиленням від кривої, даної 
виробником(рис.3.25.б). 

Математична модель світлового приладу була виконана на основі 
параметрів моделі відбивача і характеристик джерела світла, оптимізованого 
при комп’ютерному моделюванні. 
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Рис. 3.24. Параметри відбиваючого елемента 

 
а) 

 
б) 

Рис. 3.25 Світлотехнічні характеристики: а) моделювання в програмі; б) 
представлені виробником 
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Розрахунки проводилися в програмному середовищі Mathematica. Для 
математичного моделювання світлорозподілу було обрано метод зворотного 
променя, так як він має високу точність розрахунків, та немає необхідності 
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 
збігається з представленими виробником з деяким відхиленням (рис.3.26). 

 

 
Рис. 3.26 Порівняння розрахованого і фактичного світлорозподілу 

світлового приладу 
 

Для оцінки адекватності моделі було використано критерій Пірсона 
[11]. 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. 

Наступною задачею було проектування світлодіодного СП. 
Призначення даного СП – промислове освітлення [2]. Метою проектування 
було створення СП на основі діючої моделі світлодіодного промислового 
світильника IHB100 (рис.3.27) 
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Рис. 3.27. Світлодіодний промисловий світильник IHB100 

При  проектуванні світлодіодного світлового приладу перш за все 
необхідно визначитися з параметрами джерела. Для реалізації поставленої 
задачі було обрано світлодіод XHP 50 фірми CREE (USA) з теплим білим 
світлом [23].  Вибір саме цього виробника зумовлений найвищою якістю 
продукту на сучасному ринку, а накож наявністю всієї необхідної для 
проектування інформації у вільному доступі на сайті фірми CREE. 

Наступним кроком є розрахунок розподілу яскравості від світного тіла 
у просторі. Яскравість, згідно з [22], розраховується наступним чином 

                                              cos
dIL dA  ,                                         (3.22) 

де L – яскравість ділянки поверхні dA під кутом α до нормалі N, dІ – сила 
світла у напрямку α (рис.3.28). 
 

 Рис.3.28 До розрахунку яскравості свічення у певному напрямку 
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Проблема полягає в тому, що світлодіод має дуже складне 
фотометричне тіло, яке не можна замінити геометричними замінниками 
через велике значення похибки. Виробники ж надають лише дані про 
розподіл сили світла у просторі. 

Відновлення яскравості джерела світла по його кривій силі світла 
належить до задачі оберненого типу і детально розглядалося в роботі [24]. 

Проте саме для світлодіодного джерела майже неможливо аналітично 
розрахувати розподіл яскравості, це можливо зробити лише при дослідженні 
в лабораторії.  

Зважаючи на всі вищеперераховані нюанси світлодіодної техніки і на 
досить велику відстань, яку проходить світловий промінь, порівняно з 
розміром джерела, приймемо допущення про точкову малість світного тіла. 

В роботі [25] наведений розрахунок рівномірно яскравого точкового 
джерела  
                                                   2/ ( / 4)cL I d ,                                      (3.23) 
де d – діаметр світного тіла, Lc – його яскравість, а І – сила світла, рівномірна 
в межах кута dω. Саме цей вираз ми і використали в нашому розрахунку 
яскравості світного тіла. 

Для розрахунку форми відбивача було використано як приклад 
вторинну оптику Ledil Mirella-50-s-pin[21]. Використовуючи креслення, 
надані фірмою-виробником, в програмі Trace Pro було проведено 
моделювання світлорозподілу від даного відбивача (рис.3.29). 

 Після оптимізації форми відбивача, форму було прийнято за 
параболоїдну з фокусною відстанню 3,83 мм, довжиною 24,8 мм і діаметром 
39 мм. Форма отриманого відбивача максимально наближена до креслень 
Ledil Mirella-50-s-pin. 

Для аналітичного розрахунку було вибрано метод зворотного ходу 
променів. Цей метод є швидким, точним і простим в застосуванні. Так як 
форма відбивача параболоїдна, це виключає можливість багаторазових 
перевідбивань, тому застосування більш складних методів не є доцільним. 
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Використовуючи [26], форма відбиваючої поверхні розраховувалася як 

                                             
2 4

2
1 cos

X fZ
fr 

   
,                                             (3.24) 

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

Розрахунок світлорозподілу методом зворотного променя проводився 
згідно з [26].  Рівняння поверхні в декартових координатах  

                                               2 2 4 ( )x y f f z   .                                 (3.25) 
Рівняння нормалі до поверхні [26] 
                                          ˆ [2 2 4 ] /Tn x y f M ,                               (3.26) 

де 2 2 22 4M x y f   . 
Зворотній промінь задається вектором [26] 
                                     0ˆ [sin 0 cos ]Ta    .                                     (3.27) 
Внутрішній промінь описується вектором [26] 

                               2 2ˆ [2 sin 2 4 ] /a a a aa xQ yQ fQ M Q M   ,                (3.28) 
де sin 2 cosaQ x f   . 

Сила світла по напрямку α [26] 
                                  2 2

0 0 max( ) 4 ( / 1) 4 ( / 1)I L f R f L f         ,        (3.29) 
де L0 – яскравість джерела, αmax=R/f, R – радіус джерела світла (беремо 
умовно його як сферу малого радіусу). 
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 Рис.3.29.  Комп’ютерне моделювання світлового приладу в Trace Pro  
 

Для порівняння отриманих результатів, наведено криві сили світла, 
отримані в програмі Trace Pro та отримані аналітично(рис.3.30). 

 
Рис. 3.30 Порівняння результатів математичного і комп’ютерного 

моделювання 
 

Після порівняння результатів комп’ютерного і математичного 
моделювання було встановлено, що вони співпадають на 98 %. 
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Висновки по розділу 3 
 

1. При проектуванні освітлення в деяких випадках необхідний СП з 
керованим світловим потоком. Дане питання пропонується вирішити 
за допомогою конструкції відбивача зі змінним діаметром. 

2. При конструюванні світлодіодного СП важливу роль відіграє 
тепловідвід. В ході роботи було розраховано розміри радіатора з 
площею, достатньою для пасивного відводу тепла від світлодіода. 

3. Розроблено алгоритм розрахунку світлодіодного СП, який включає 
апроксимацію вихідних даних, попередній розрахунок форми 
відбивача методом балансу потоків, повірочний розрахунок методом 
елементарних відображень в ході прямого ходу променів. 

4. Наведено методику вибору вторинної оптики для світлодіодних ДС. 
Тип оптики обирають в залежності від типу бажаної КСС, 
призначення світлового приладу, нормованої освітленості та 
характеристик світлодіодного джерела. 

5. Приведено методику оптимізації параболоїдного відбиваючого 
елемента. Маючи в якості вихідних даних початкову форму і 
мінімальний діаметри отворів, можна визначити оптимальну фокусну 
відстань відбивача. 

6. Проведено математичне та комп’ютерне моделювання світлодіодного 
джерела, світлодіодного СП на основі існуючого відбиваючого 
елементу та промислового світильника. Використаний метод 
зворотного ходу променів та відбивач параболоїдної форми. 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. 
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