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1. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ ДИСЕРТАЦІЇ 

Актуальність теми дисертаційної роботи зумовлена значним 
підвищенням вимог до точності та швидкодії методик та методів розрахунку, 
які сучасний стан розвитку світлотехніки пред'являє до світлодіодного 
освітлення. Тому задача розробки нових швидкодіючих методик та 
математичних моделей проектування світлодіодних пристроїв стає одним з 
необхідних вимог, що ставляться для світлотехнічного розрахунку.  

Складність вибору вторинної оптики для світлодіода полягає в 
необхідності її підбору індивідуально для кожного світлодіодного джерела. При 
виборі засобів перерозподілу світлового потоку здійснюють вибір між 
відбиваючими поверхнями і заломлюючою оптикою в залежності від 
призначення світлодіодного пристрою. При проектуванні відбивачів для 
світлодіодів найчастіше використовують параболоїдну форму поверхні та 
довільні форми. 

Проведений аналіз вітчизняних та зарубіжних наукових робіт, пов’язаних 
зі створенням нових методів розрахунку світлових приладів, свідчить, що 
основними проблемними чинниками, які існують при проектуванні 
світлодіодних пристроїв є складність розрахунку яскравості свічення в даному 
напрямку, їхні особливості світлорозподілу, залежність світлового потоку від 
температури кристалу та високі вимоги до точності розрахунків. 

Разом з тим, в цих роботах не розглянуто вибір початкових даних для 
розрахунку. Більшість з розглянутих методів або не забезпечують необхідну 
точність світлотехнічного розрахунку або є досить складними для створення 
математичної моделі. 

У зв’язку з цим тема, мета, поставлені та вирішені завдання дисертаційної 
роботи безперечно є актуальними, мають наукове та практичне значення.  

В результаті ґрунтовних теоретичних досліджень, які  базуються на 
використанні математичного моделювання світлорозподілу світлодіодного 
світлового приладу, основних законах теорії поширення світла в оптичній 
системі, методах сучасних відбиваючих поверхонь автором розроблено 
методики, моделі та алгоритми, які мають високий науковий рівень та 
реалізуються з використанням сучасного програмного забезпечення систем 
чисельного моделювання. Математичне моделювання відбиваючої поверхні 
світлодіодного світлового приладу та побудова на методі балансу світлових 
потоків, методі елементарних відображень в прямому ході променів, теорії 
невизначеності у вимірюваннях, та на методах структурного аналізу похибок. 
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При побудові відбиваючої поверхні використані методи оптимізації параметрів 
параболоїдного відбивача. Стендові дослідження макетного зразку базувалися 
на принципах планування та постановки експерименту, математичній 
статистиці, методах чисельної обробки результатів досліджень.  

 
2.СТУПІНЬ ОБҐРУНТОВАНОСТІ НАУКОВИХ ПОЛОЖЕНЬ І ВИСНОВКІВ 

У роботі обґрунтовується науковий підхід щодо вирішення науково-
прикладної задачі розробки математичних моделей та методики розрахунку 
відбивача на основі поверхонь довільної форми для світлодіодного джерела, а 
також перевірка дієздатності методики на практиці. 

В роботі обґрунтовано необхідність та доцільність проведених 
досліджень. Це підтверджується тим, що на теперішній час відсутній 
комплексний підхід до розрахунку світлодіодних світлових приладів, а існуючі 
методи і моделі світлотехнічного розрахунку, які формуються на теперішній 
час в Україні, не задовольняють особливості світлодіодної техніки. 

 2. ДОСТОВІРНІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 
 
Достовірність та обґрунтованість наукових положень та висновків, 

отриманих у дисертаційній роботі, підтверджується коректним застосуванням 
класичних та сучасних методів світлотехнічного розрахунку та методів 
моделювання відбиваючої поверхні.  

Основні наукові положення та висновки представленої дисертації є 
новими, що підтверджується публікаціями в провідних фахових виданнях та 
апробацією на  міжнародних науково-технічних і всеукраїнських конференціях, 
що відповідають тематиці роботи. 

Отримані в рамках розробленого підходу результати досліджень є новими 
як методологічно, так і за висновками та рекомендаціями.  

 
4. ЗВ'ЯЗОК РОБОТИ З НАУКОВИМИ ПРОГРАМАМИ,  

ПЛАНАМИ, ТЕМАМИ 
 

Дисертаційна робота виконана відповідно до Закону України № 3715-VI 
«Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», зокрема, за 
напрямом «Освоєння нових технологій високотехнологічного розвитку 
транспортної системи, ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування, 
озброєння та військової техніки», а також відповідно до держбюджетної 
тематики Міністерства освіти і науки України в науково-дослідній роботі № 864-
ДБ13 “Теорія та принципи побудови інтелектуальних вимірювальних систем для 
контролю геометричних параметрів високоточних деталей” (номер держ. 
реєстрації 0113U000083, 2014 р.) 
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5. АНАЛІЗ ПУБЛІКАЦІЙ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

Основні наукові положення опубліковані в 15 наукових роботах, в тому, 
6 статтях в спеціалізованих фахових наукових виданнях (1 стаття входить до 
міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus) та 1 додатковій 
роботі, 8 тезах доповідей на наукових конференціях. 

Наукові положення та отримані результати достатньо повно 
представлені  в опублікованих автором наукових працях і апробовані на 
міжнародних  науково-технічних та науково-практичних конференціях ХІІ 
Міжнародна науково-практична  конференція  студентів  та  молодих  учених 
«Політ. Сучасні проблеми науки» (НАУ, 2012, Київ); IV Міжнародна науково-
технічна конференція «Моделювання в електротехніці, електроніці і 
світлотехніці» (НАУ, 2012, Київ); VIII Міжнародна науково-технічна 
конференція «Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси» (НАУ, 
2015, Київ); VIII Міжнародна науково-технічна конференція «Комплексне 
забезпечення якості технологічних процесів та систем» (ЧНТУ, 2015, 
Чернігів); VIII Міжнародна науково-технічна конференція «Комплексне 
забезпечення якості технологічних процесів та систем» (ЧНТУ, 2016, 
Чернігів); Systems. Control and Information Technology «SCIT2016» 
(Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP , Warszawa, Польща, 2016); 
ІХ Міжнародна науково-технічна конференція «Інтегровані інтелектуальні 
робототехнічні комплекси» (НАУ, 2016, Київ); Міжнародна науково-технічна 
конференція молодих вчених «Сучасні тенденції розвитку науки в Україні» 
(НУВГП, 2016, Рівне). 

Зміст дисертаційної роботи у повній мірі відображений в опублікованих 
працях. Особистий внесок здобувача в роботи, що написані у співавторстві, 
відображений в дисертації та в авторефераті. 

В авторефераті стисло викладена сутність усіх розділів дисертаційної 
роботи. Його зміст дає можливість простежити за ходом досліджень, 
встановити суть використаних методів і значення отриманих результатів. 

 
6. НАУКОВА НОВИЗНА ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

Дисертація характеризується новизною наукових положень, які доведені 
аналітичними розрахунками, експериментальними результатами та апробацією 
у виробничих умовах. 

З точки зору офіційного опонента, наукова новизна полягає у розробці 
нових підходів при створенні методики та математичних моделей по 
розрахунку відбиваючої поверхні світлодіодних пристроїв. 

 Особливої уваги заслуговують наступні наукові результати: 
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 
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математичної моделі та рекомендації щодо проектування фізичної моделі 
відбиваючої поверхні. 

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

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

 
7. ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

Всі теоретичні положення роботи були доведені до рівня конкретних 
інженерних методик, зокрема: 

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

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

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

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

Основні положення та результати дисертаційної роботи мають практичне 
значення для плідної діяльності інженерно-технічних працівників 
електротехнічних підприємств України, фахівців пов’язаних з виробництвом 
світлодіодних світлових приладів, а також, користувачів приладів, проектно-
конструкторських організацій, фірм виробників, методичного забезпечення 
навчального процесу технічних університетів для підготовки інженерних кадрів 
з електротехнічних спеціальностей, для наукової роботи аспірантів.  

 
8. ОЦІНКА ЗМІСТУ ДИСЕРТАЦІЇ 

 
Дисертаційна робота Кулик Наталії Ігорівни є кваліфікаційною роботою, 

що виконана індивідуально у вигляді рукопису та складається з вступу, 4 
розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. Загальний 
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обсяг роботи складає 170 сторінок, з них 106 основного тексту, 77 рисунків, 10 
таблиць, списків використаних джерел із 112 найменувань на 19 сторінках та 3 
додатки на 6 сторінках. 

У вступі обґрунтована актуальність теми, сформульовано мету та задачі 
наукових досліджень, показано зв'язок дисертації з науковими програмами та 
планами, визначено об’єкт та предмет досліджень, наукову новизну, практичну 
цінність та особистий внесок здобувача в одержані результатах, наведено 
відомості про їх апробацію та впровадження. 

У першому розділі обґрунтована актуальність теми, сформульовано мету 
та задачі наукових досліджень, показано зв'язок дисертації з науковими 
програмами та планами, визначено об’єкт та предмет досліджень, наукову 
новизну, практичну цінність та особистий внесок здобувача в одержані 
результатах, наведено відомості про їх апробацію та впровадження. 

Здійснено огляд методів розрахунку світлових приладів. Проведено 
аналіз поточного стану розробки методів, висвітлено фактори, які 
обумовлюють ті ключові питання. 

В рамках аналізу сучасного стану задачі виділено ключову перевагу 
знаходження функції необхідного ходу променів, яка відноситься до оберненої 
задачі світлотехнічного розрахунку. Серед методів оберненої задачі виділено 
метод балансу падаючого та відбитого світлових потоків. Перевагою методу є 
швидкість та простота розрахунку, недоліком те, що він не враховує 
геометричні параметри джерела світла.  

В результаті проведеного аналізу сучасних методів прямої задачі 
світлотехнічного розрахунку виділено метод Монте-Карло. Даний метод 
забезпечує точне врахування руху променів через оптичну систему, проте при 
розрахунку простих систем з параболоїдними відбивачами втрачає свою 
перевагу через громіздкий розрахунок. Для розрахунку прямої задачі при 
простій системі обрано променеві методи прямого та зворотного ходу 
променів. 

В цьому ж розділі наведено огляд публікацій вітчизняних та 
закордонних авторів, що присвячені задачі моделювання відбиваючих 
поверхонь. Визначено головну вимогу до математичного виразу. що описує 
поверхню, а саме забезпечення неперервності другої похідної.  

Другий розділ присвячено вибору методу для світлотехнічного 
моделювання світлодіодного пристрою. Визначені критерії відбору методу, які 
будуть враховувати особливості світлодіодних пристроїв. 

Розглянуто задачу моделювання розподілу яскравості світлодіодного 
джерела. зроблено висновок, що дана задача при аналітичному рішенні не 
гарантує достатнього рівня точності та має складний розрахунок. Прийнято 
рішення просторовий розподіл яскравості отримувати дослідним шляхом, або 
використовувати фотометричні дані в електронній формі, представлені 
виробником світлодіодних джерел світла. 

Представлено розв’язок задачі початкового наближення до бажаної 
форми відбиваючої поверхні за допомогою методу балансу падаючого та 
відбитого світлових потоків. Вдосконалено методику знаходження залежності 
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кута відбитого променя від кута падаючого променя за допомогою методу 
апроксимації найменшими квадратами. використавши поліном четверного 
степеня. В результаті подальшого розв’язку отримано неперервну функцію 
профільної кривої відбивача, при цьому виконується умова про неперервність 
другої похідної від даного виразу. 

Розглянуто задачу моделювання відбиваючої поверхні для світлодіодного 
джерела світла. Запропоновано використовувати методи диференційної 
геометрії для побудови поверхні обертання шляхом повороту профільної кривої 
навколо своєї осі та знаходження нормалі до даної поверхні. Використовуючи 
закон відбивання визначено хід відбитого променя. 

Показано, що складність процесів поширення світла від світлодіодного 
джерела зумовлене його індивідуальним світлорозподілом. Запропоновано 
повірочний розрахунок ходу променів в оптичній системі зі світлодіодним 
джерелом та відбиваючим елементом довільної форми здійснювати методом 
елементарних відображень в прямому ході променів. 

Представлені умови виникнення похибок при світлотехнічних 
розрахунках. Проаналізовано види похибок і шляхи зменшення їх величини. 

У третьому розділі на підґрунті виявлених особливостей сформована 
спеціальна методика розрахунку відбиваючого елементу довільної форми для 
світлодіодного джерела світла.  

Запропоновано новий підхід до проектування відбивачів для 
світлодіодного джерела, які здатні змінювати інтенсивність свічення за рахунок 
зміни діаметру світлового отвору. Розроблено концепцію відбивача, який 
складається з набору пластин, які дозволяють змінювати його геометричні 
параметри. 

Наведено методику розрахунку теплового режиму світлодіодного джерела. 
Визначено допустиму робочу температуру для оптимального терміну служби та 
інтенсивності світлового потоку, в результаті чого здійснений розрахунок 
теплового опору між контактом світлодіоду і повітрям. За даними розрахунку 
здійснено вибір алюмінієвого радіатора пластинчастого типу, який розрахований 
на природну конвекцію.  

Розроблено алгоритм розрахунку світлодіодного світлового приладу з 
застосуванням методу балансу падаючого і відбитого світлових потоків, методу 
елементарних відображень в прямому ході променів та оптимізацією форми 
відбивача. 

Розглянуто питання оптимізації форми відбиваючої поверхні. Приведено 
методику оптимізації параболоїдного відбивача для світлодіодного освітлення. 

Проведено математичне та комп’ютерне моделювання світлодіодного 
світлового приладу, здійснено порівняння результатів статистичними методами, 
в результаті доведено, що результати математичного моделювання є статистично 
достовірними. 

В четвертому розділі здійснено опис експериментального дослідження 
дослідного зразку світлодіодного світлового приладу.  

Автором наведені всі початкові дані для розрахунку і виготовлення 
дослідного зразку світлодіодного пристрою.  
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Проведені лабораторні дослідження дослідного зразку світлодіодного 

пристрою на світлорозподіл. Здійснено статистичний аналіз отриманих даних, в 
результаті встановлено, що вони знаходяться в межах довірчого інтервалу.  

У висновках наведено загальні висновки по роботі, які повністю 
відображають всі отримані автором наукові та практичні результати. 

Зміст дисертаційної роботи, стиль та мова викладення, якість ілюстрацій 
відповідають вимогам ДАК МОН України до дисертаційних робіт на здобуття 
наукового ступеня доктора технічних наук.  

 
9. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ 

Результати дисертаційних досліджень рекомендуються інженерним 
працівникам світлотехнічних організацій і підприємств України, а також, 
користувачам світлодіодної техніки, науково-дослідним, проектно-
конструкторським організаціям, фірмам виробникам, технічним університетам 
для підготовки інженерних кадрів з спеціальностей “Світлотехніка та джерела 
світла”, “Метрологія та вимірювальна техніка”, для наукової роботи аспірантів 

Подальші дослідження у цьому напрямку слід продовжити в 
Національному авіаційному університеті, Харківському національному 
університеті міського господарства імені О.М. Бекетова, Одеській державній 
академії технічного регулювання та якості. 

 
10. ЗАУВАЖЕННЯ ЩОДО ЗМІСТУ ДИСЕРТАЦІЇ 

1. Автором використано термін “достовірність визначення світлотехнічних 
параметрів пристроїв” (с. 14, 2-3 рядки), але не надано пояснень щодо 
впливу впровадженого в роботі врахування особливостей світлорозподілу 
світлодіодного джерела на значення вказаного параметру. 

2. Не має досліджень спектральних коефіцієнтів дифузного та дзеркального 
відбиття матеріалів, які використовуються для відбиваючих поверхонь 
світлодіодних пристроїв. 

3. В роботі не надано конкретного підходу до кількісної оцінки збільшення 
ефективності визначення параметрів відбиваючих поверхонь 
світлодіодних пристроїв, одержаного при  проведенні експериментальних 
досліджень макету пристрою (с. 14, 146). 

4. В тексті дисертації не вказано, як саме і в якому обсязі відбулося 
впровадження створеної математичної моделі відбиваючих елементів 
світлодіодних пристроїв та запропонованого алгоритму розрахунку 
параметрів відбиваючої поверхні на діючому підприємстві (с. 57). 

5. При проведенні комп’ютерного моделювання кривої сили світла від 
світлодіодіоду с.155 не вказано на якій відстані проводилися 
вимірювання сили світла. 

6. На с.138 другий абзац знизу вказано, що: «Після оптимізації форми 
відбивача, форму було прийнято за параболоїдну з форму було прийнято 
за параболоїдну з фокусною відстанню 3,83 мм, довжиною 24,8 мм і 
діаметром 39 мм», проте на с. 156 другий абзац зверху проведено  
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