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Висновки по розділу 4 
 

1. В ході виконання дисертаційної роботи була розроблена методика 
виготовлення макетного зразка для виготовлення відбивача з вихідним 
отвором змінного діаметру. Даний відбивач призначений для керування 
світловим потоком світлодіодного джерела. 
2. За основу відбивача було взято відбивач сталого розміру фірми LEDiL. 
Після проведення комп’ютерного моделювання та оптимізації форми 
відбиваючої поверхні було обрано три режими роботи відбивача з 
відповідними значеннями світлового потоку в залежності від діаметру 
вихідного отвору.   
3. На основі даних оптимізації та моделювання було виготовлено 
дослідний зразок відбивача з регульованим діаметром світлового отвору.  
4. Для ефективної роботи світлодіодного джерела було підібрано систему 
електричного живлення у вигляді драйвера, що стабілізує струм. Для відводу 
тепла був здійснений розрахунок теплового режиму, виходячи з 
електротехнічних і теплових характеристик, на основі чого підібрано 
пластинчастий радіатор з алюмінію. 
5. Проведено експериментальні дослідження світлорозподілу 
світлодіодного пристрою. Дослідження проводилися у світлотехнічній 
лабораторії на поворотному стенді для фіксації просторового розподілу сили 
світла світлового приладу. 
6. Було проведено оцінку адекватності дослідних даних в порівнянні з 
даними моделювання. Результати оцінки свідчать про статистичну 
достовірність отриманих результатів.  
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ВИСНОВКИ 

 
На основі виконаних комплексних теоретичних та експериментальних 

досліджень в дисертаційній роботі вирішено наукову задачу, направлену на  
розробку математичних моделей та методики розрахунку відбивача на основі 
поверхонь вільної форми для світлодіодного джерела, а також перевірки 
дієздатності методики на практиці. 

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

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

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

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

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

6. Проведено експериментальні дослідження на діючому макеті по 
вимірюванню світлорозподілу від світлодіодного пристрою, що підтверджує 
адекватність математичної моделі. 
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ДОДАТОК А 
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ДОДАТОК Б 
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ДОДАТОК В 
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