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РОЗДІЛ 4 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ 
ТОЧНОСТІ 

 
Для реалізації запропонованих в розділі 2 та 3 методів, способу та 

алгоритму було виготовлено макетний зразок відбиваючого елемента зі 
змінним діаметром вихідного отвору.  

Дослідження макетного зразку проводилися у світлотехнічній 
лабораторії. Порівняння результатів математичного моделювання і 
отриманих в результаті вимірювань збігаються з незначним відхиленням. 

Для оцінки адекватності математичної моделі реальному фізичному 
об’єкту було використано критерій Пірсона. Результати перевірки виявили, 
що нульова гіпотеза спростовується на високому рівні значимості. Тобто 
різниця частот контрольного і експериментального ряду є статистично 
достовірною. 

Основні результати опубліковано в роботах автора [1] 
 

4.1. Виготовлення макетного зразка 
 

Для реалізації концепції відбивача з регульованим діаметром (п.3.1 
даної роботи) було розроблено наступну методику: 
1. Обрати підходяще джерело світла. 
2. В якості вихідних даних для джерела світла взяти фотометричні дані в 
форматі *.ies. 
3. Обрати підходящий тип відбиваючої системи, взявши в якості аналогу 
одну з існуючих 
4. Скачати з сайту виробника вторинної оптики файли фотометричних 
даних. 
5. Обрати робочий струм світлодіода, розрахувати світловий потік та 
термін служби. 



  
146

6. Провести світлотехнічний розрахунок СП. 
7.  Провести комп’ютерне моделювання СП в програмному середовищі 
TracePro. 
8. По робочому струму підібрати підходящий драйвер для стабілізації 
струму. 
9. Сформувати вимоги до охолодження світлодіоду, розрахувати і 
підібрати підходящий радіатор. 
10. Виготовити відбивач. 
11. Провести дослідження макету в світлотехнічній лабораторії. 
12. Зробити висновки. 

В якості джерела було обрано світлодіод фірми CREE(США)  CXA1507 
(рис.4.1, 4.2). Даний тип світлодіодної матриці виконаний в технології Chip-
on-Board, або скорочено COB (пер. з англ. «численні кристали на платі» ). 
Технологія полягає у розміщенні на платі кристалів буз корпусів та 
керамічних підложок, а також покриття цих кристалів загальним шаром 
люмінофора [2]. 

 

 
Рис. 4.1. Світлодіод фірми CREE(США)  CXA1507 

 
Даний тип джерела світла характеризується КСС типу Д, що 

відображено на просторовому розподілі світлового потоку (рис. 4.2) та 
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просторовому розподілі сили світла (табл. 4.1). Даний світлодіод підходить 
для зовнішнього і внутрішнього освітлення з спрямованим і неспрямованим 
світлом (напр. світильник типу даунлайт), світильники для ЖКГ, промислові 
світильники і т.д. 

 

 
Рис. 4.2. Просторовий розподіл інтенсивності світлового потоку світлодіода 

CXA1507 
 

Вибір даного джерела світла обґрунтований необхідною величиною 
світлового потоку світлового приладу. З правильно підібраною вторинною 
оптикою на виході отримаємо КСС типу К або Г з величиною світлового 
потоку СП в районі 4500 Лм. 

Фірма CREE(США) надає дані про світлотехнічні та електротехнічні 
характеристики в повному об’ємі, що дозволяє проводити як комп’ютерне, 
так і математичне моделювання світлового приладу з різними типами 
вторинної оптики. 

Для світлодіоду було отримано дані від виробника в форматі файлу 
*.ies, що дозволяє отримати просторовий розподіл сили світла джерела 
(таблиця 4.1), технічні креслення для визначення геометричних розмірів, а 
також дані для теплового та електричного розрахунку. 
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Таблиця 4.1 

Просторовий розподіл сили світла світлодіода CXA1507 
φ,
° I,кд φ,

° I,кд φ,
° I,кд φ,

° I,кд φ,
° I,кд φ,

° I,кд 
1 74.537

56 16 71.676
40 31 63.805

08 46 50.677
98 61 34.163

71 76 14.560
09 

2 74.482
44 17 71.365

04 32 63.096
31 47 49.705

73 62 32.885
91 77 13.243

61 
3 74.358

67 18 71.052
25 33 62.374

50 48 48.745
08 63 31.555

89 78 11.946
95 

4 74.249
89 19 70.729

77 34 61.636
24 49 47.767

02 64 30.245
21 79 10.638

21 
5 74.130

00 20 70.393
28 35 60.832

24 50 46.716
45 65 28.952

91 80 9.2719
3 

6 74.005
74 21 70.041

31 36 59.988
59 51 45.625

26 66 27.684
29 81 7.9090

4 
7 73.858

77 22 69.623
60 37 59.141

55 52 44.535
05 67 26.409

39 82 6.5350
2 

8 73.683
75 23 69.050

70 38 58.252
46 53 43.394

06 68 25.095
80 83 5.0783

4 
9 73.492

30 24 68.401
88 39 57.346

44 54 42.239
06 69 23.796

25 84 3.6525
9 

10 73.284
41 25 67.754

52 40 56.434
14 55 41.087

44 70 22.489
44 85 2.3926

8 
11 73.052

35 26 67.115
86 41 55.480

26 56 39.920
84 71 21.153

13 86 1.4107
6 

12 72.813
51 27 66.486

38 42 54.529
76 57 38.771

15 72 19.833
75 87 0.6154

5 
13 72.560

66 28 65.846
27 43 53.574

43 58 37.621
95 73 18.511

95 88 0.0672
0 

14 72.276
38 29 65.170

39 44 52.602
18 59 36.476

62 74 17.181
45 89 0.0009

7 
 



  
149

В якості аналогу відбивача було обрано оптику LEDiL 
FCN14380_ANGELA-M (рис.4.3).  Компанія LEDiL має головний офіс у 
Фінляндії, а також представництво в США. Дана компанія  - відомий 
виробник оптики для світлодіодної техніки. LEDiL співпрацює з такими 
відомими виробниками світлодіодів як CREE, OSRAM, NICHIA, 
Bridgelux, Citizen, Philips та ін.  

Відбивачі LEDiL виготовлюють із полікарбонату, який після 
відливання, металізують у вакуумній камері, а потім покривають 
захисним лаком. Відбивачі даної конструкції мають досить високу 
відбивальну здатність в межах 80-90%, стійкі до впливу ультрафіолету і 
можуть працювати в широкому діапазоні температур навколишнього 
середовища [3]. 

 

 
Рис. 4.3. Відбивач LEDiL FCN14380_ANGELA-M 
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Даний відбивач має КСС типу Г (рис. 4.4). Світлорозподіл отримано 

при світловому потоці 212 Лм і робочому струмі 50 мА. Відповідно при 
інших величинах струму величина сили світла буде відрізнятися від 
наведеної, при цьому форма КСС залишиться незмінною. 

 

 
Рис. 4.4. Крива сили світла відбивача LEDiL FCN14380_ANGELA-M з 

джерелом CREE  CXA1507 
 

Для виготовлення відбивача було використано спосіб з пункту 3.1 
даної дисертації. Конструкція відбивача дає змогу керувати світловим 
потоком СП збільшуючи і зменшуючи максимальну силу світла[6]. 

Прототип моделі відбивача виготовлено з фольгованого картону. 
Даний спосіб передбачає деяку похибку, порівняно з відбиваючим 
елементом, виготовленим з аланоду.  
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Рис.4.5 Модель відбивача зі змінним діаметром 

 
При виборі драйвера для стабілізації струму вихідними даними 

служать електричні характеристики світлодіода (табл.4.2). 
 

Таблиця 4.2 
Електричні параметри світлодіода CREE CXA1507 

Робоча напруга: 37 В 
Номінальний струм: 350 мА 
Потужність: 8 - 24 Вт 

 
Зважаючи на вихідні дані, було підібрано драйвер, який живиться від 

мережі 220 В з трансформатором до 36 В і стабілізацією струму 350 мА 
(рис.4.6). 

Драйвер необхідний для стабілізації струму живлення світлодіода. При 
неправильно підібраній схемі живлення, як і при відсутності надійного 
охолодження, світлодіод швидко виходить з ладу, або погіршуються його 
світлотехнічні характеристики. 
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Рис. 4.6. Драйвер для стабілізації струму 

 
Монтаж даного світлодіода виконується безпосередньо на радіатор за 

допомогою спеціального кріплення. Розрахунок відводу тепла наведений в 
пункті 3.2 даної дисертації. За даними розрахунку був підібраний 
алюмінієвий радіатор пластинчастого типу з площею, достатньою для 
пасивного відводу тепла (рис.4.7). Між світлодіодом і радіатором був 
нанесений шар термопасти, що теж було враховано в разрахунках. 

 
 

                                   
 
 
 
 
 

                    а)                                                                    б) 
Рис.4.7. Радіатор для відводу тепла світлодіода CREE CXA1507: а) загальний 
вигляд радіатора; б) монтаж світлодіода на радіатор 

 
Подальші експериментальні дослідження показали ефективну роботу 

радіатора, який справляється з функцією відведення тепла. 
 



  
153

4.2 Дослідження світлотехнічних характеристик світлодіодного 
світильника з відбивачем змінного діаметру 

Для вимірювання просторового розподілу сили світла було 
використано методику з [4].  

Вимірювання сили світла СП виконуються на установці, що має у 
складі фотоприймач у вигляді люксметра (Рис. 4.8) [4].  

Вимірювання здійснюють за методикою [5]. Поворотний пристрій 
повинен забезпечувати можливість обертання СП в горизонтальній і 
вертикальній площинах навколо світлового центру СП і відлік кутів повороту 
з точністю + 0,50. Відстань від СП до фотоелемента L повинна бути не 
меншою за 10 м - для прожекторів. 

 

 
Рис. 4.8. Схема установки для вимірювань сили світла світлового 

приладу: 
1- досліджуваний світловий прилад; 
 2- поворотній стенд; 
 3- вимірювальна шкала кутів розсіяння; 
4- люксметр; 
l- відстань фотометрування. 
Для  вимірювання  величини струму повинен застосовуватися 
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люксметр класу точності не нижче 0,5. 
Сила світла СП у кожному виміряному напрямку визначається виразом  
                                          2I Е R  ,                  (4.1) 

де I - сила світла, кд ; Е – освітленість, лк; R - відстань від СП до 
фотоприймача, м. 

Для комп’ютерного моделювання і оптимізації форми відбивача була 
обрана програма TracePro. Із сайту виробника продукції Cree отримали 
розподіл світлових променів у кількості 50000 від джерела XLamp-CXA1507, 
який було інтегровано в програму для дослідження світлорозподілу з 
відбиваючим елементом.  Комп’ютерна модель оптичної системи наведена на 
рис.4.9. 

 

 
Рис.4.9. Комп’ютерна модель оптичної системи в програмному 

середовищі TracePro 
 
В результаті комп’ютерного моделювання отримали криві сили світла 

від світлодіода без оптики (рис.4.10 а), з відбивачем діаметром світлового 
отвору 120 мм(рис. 4.10 б), відбивачем з діаметром 130 мм(рис. 4.10 в).  
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а ) 

 
б) 

 
в) 

Рис.4.10. Результати комп’ютерного моделювання: а) криві сили світла від 
світлодіода без оптики; б) з відбивачем діаметром світлового отвору 120 мм; 

в) з відбивачем з діаметром 130 мм 
На основі проведеного комп’ютерного моделювання і оптимізації було 

створено дослідний зразок відбивача і досліджено його світлотехнічні 
характеристики. Експеримент було проведено з використанням установки 
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(рис.4.8). В ході експерименту досліджувався дослідний зразок відбивача з 
світлодіодним джерелом XLamp-CXA1507. В ході експерименту сила світла 
в кожному напрямку була виміряна 5 разів. Крок зміни положення 
фотометрування в горизонтальній площині 10°, точність установки ± 30 
мінут. Відносна похибка люксметра не більше ±5%. В результаті одного 
вимірювання було отримано 10 контрольних точок. Довірчий інтервал 
розраховувався при довірчій ймовірності Р=0,95 і об’єму вибірки N = 10.  

Для порівняння результатів моделювання з експериментальними 
даними було використане середнє арифметичне значення ( рис.4.11 а – 
порівняльна характеристика відбивача з діаметром світлового отвору 120 мм; 
рис.4.11 б – порівняльна характеристика відбивача з діаметром 130 мм). Слід 
відмітити, що експериментальні дані знаходяться в межах довірчого 
інтервалу. 

З результатів видно, що при більшому діаметрі світлового отвору 
максимальна величина сили світла зменшилася і вона стала більш плавною. 
Таким чином, поставлену задачу можна вважати вирішеною.  За допомогою 
даного типу відбивача можна керувати світловим потоком, змінюючи 
діаметр світлового отвору, не змінюючи при цьому конструкцію в цілому. 

Дані, отримані при лабораторних дослідженнях, наведені в таблиці 4.3. 
Таблиця 4.3 

Дослідні значення просторового розподілу сили світла 
Сила світла джерела світла без оптики 

α, град 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 
І, Кд ±5% 475 470 460 450 430 370 315 190 30 4 

Відбивач діаметром 120 мм 
α, град 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 
І, Кд±5% 4320 1970 940 402 270 35 27 5 9 3 

Відбивач діаметром 130 мм 
α, град 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 
І, Кд±5% 4050 1640 620 350 212 135 27 15 9 3 

 
Для оцінки адекватності моделі було використано критерій Пірсона 

Емпіричне значення виявилося більшим за критичну точку. Отже, нульова 
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гіпотеза спростовується на високому рівні значимості. Тобто різниця частот 
контрольного і експериментального ряду є статистично достовірною. 

 
а) 
 

 
б) 

Рис. 4.11.  Дослідження оптичної системи зі світлодіодним джерелом та 
відбивачем зі змінним діаметром світлового отвору: а) порівняльна 

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

характеристика кривої сили світла світлового приладу з відбивачем D=130 
мм при моделюванні та отриманих дослідним шляхом 
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4.3 Шляхи підвищення точності розрахунків 
 

При світлотехнічних розрахунках використовують апроксимовані 
вирази експериментальних чи «паспортних» даних КСС у вигляді: 

1. аналітичних формул 
2. многочленів n-го ступеня 
3. згладжуючи сплайнів. 
Аналітичні формули дають похибку апроксимації експериментальних 

даних в межах (5-7) %. Похибка зростає при використанні многочленів n-го 
ступеня. Згадно з [6], найбільш точні результати будуть отримані при 
використанні згладжуючи сплайнів для апроксимації КСС. 

Апроксимація КСС методом найменших квадратів може бути 
обчислена з високою наперед заданою точністю і виконувати умову 
неперервності другої похідної. Даних результатів можна досягти за 
допомогою використання правила трапецій [7]. 

Правило трапецій зазвичай застосовують в тому випадку, коли 
значення функції виміряні для рівновіддалених значень аргументу, тобто 
представлені таблицею з постійним кроком h [7] (рис.4.12).  

 

 
Рис. 4.12. Чисельне інтегрування правилом трапецій 
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За правилом трапецій як наближене значення інтеграла 
                              ( )

b

a
I f x dx  ,                                                        (4.2) 

приймають величину 
                                        0 1 2 1( ... )2 2

nh n
y yT h y y y       ,                            (4.3) 

тобто вважають hI T . При цьому, виміряні значення функції ук можуть не 
збігатися зі значеннями функції f (x) в точках хк, тому що виміряні значення 
функції містять помилки експерименту. 

 
Таблиця 4.3 

Рівновіддалені значення аргументу при вимірюваннях 
х у=f(х) 

 х0=а у0 
 х1=х0+h у1 

х2=х1+h у2 
… … 

хn=в=хn-1+h уn 
  

 
Повна помилка обчислення інтеграла за правилом трапецій оцінюється 

як сума двох помилок: помилки усічення (аналітичної помилки), викликаної 
заміною криволінійної трапеції прямолінійними, і помилки округлення 
(емпіричної помилки), викликаної помилками вимірювання значень функції. 

а) Помилка усічення оцінюється в залежності від ступеня гладкості 
функції f (x) у такий спосіб. 

1) Для функції у = f (x), безперервної на відрізку [a, b], 
0... ... 0hI T при h     , 
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що забезпечує обчислення інтеграла з будь-якою наперед заданою точністю 
при досить малому кроці h. 

2) Для функції у = f (x) з безперервною похідною другого порядку на 
відрізку [a, b] 

                                21 ( ) ( )12hI T b a f c h      ,                                    (4.4) 
де с - деяка точка інтервалу (a, b) або 

                                       2 2( )hI T Ah o h     ,                                         (4.5) 
де 1 ( ( ) ( ))12A f b f a const     , о(h2) є мала більш високого порядку, ніж h2, 
при 0h  . 

Наближено оцінка помилки усічення дається формулою 
                                      2

1 ( )3h h hI T T T   ,                                             (4.6) 
де Т2h - величина тієї ж структури, що і Тh, але з подвійним кроком 2h (для 
можливості такої оцінки число інтервалів n треба брати парним). 

        б) Помилка округлення оцінюється наступним чином. У 
припущенні, що вимірювання всіх значень функції ук проведені незалежно 
один від одного з однаковою точністю, а саме з середньою квадратичною 
помилкою G, середня квадратична помилка величини Тh становить 1

2
nh G  

. Якщо помилки вимірювання більш-менш точно слідують нормальному 
закону розподілу (з центром 0 і дисперсією G2), то за правилом трьох сигм 
прийнято вважати, що помилки округлення не перевищує величини 3( ) Gba n  
(надійність цього висновку можна вважати достатньою при досить великих 
n) . 

 
 
 


