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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Розрядні лампи високого тиску (РЛВТ) є одним з 
найбільш ефективних джерел світла. На електричне освітлення в різних країнах 
витрачається до 19% виробленої електроенергії. Враховуючи зростання об'єму 
споживаної електроенергії, посилюється інтерес до проблем розробки і впрова-
дження пристроїв, методів і методик, що забезпечують її ефективне викорис-
тання. Основою сучасних інноваційних підходів до вирішення вказаних завдань 
є створення адекватних математичних моделей (ММ) об'єктів. В експлуатації 
знаходяться РЛВТ різних типів, їх широка номенклатура постійно поповнюєть-
ся новими модифікаціями ламп з покращеними характеристиками. Для інже-
нерних розрахунків важливим є забезпечення точності обчислень з мінімаль-
ною витратою ресурсів, а також простота освоєння та застосування відповідних 
методик. Актуальною задачею постає розробка уніфікованої ММ, що відобра-
жає основні характеристики РЛВТ різних типів і допускає адаптацію до конк-
ретних об'єктів з урахуванням умов експлуатації та впливу процесів старіння. 

Створена уніфікована ММ дозволяє інженерам використовувати єдиний 
підхід до розрахунку режимів функціонування РЛВТ різних типів та потужнос-
тей. Налаштування моделі на конкретну лампу може здійснюватися на основі 
звичних для інженерної практики процедур: для визначення її адаптованих ко-
ефіцієнтів достатньо виміряти струм та падіння наруги на ній і звернутися до 
відповідної комп’ютерної програми. Впровадження такої моделі та методик її 
використання сприятиме модернізації підходів до керування освітлювальними 
системами шляхом відстеження змінних характеристик різнотипних РЛВТ і 
ПРА, що знаходяться в експлуатації, та відповідної корекції параметрів моделі. 
Її можна використовувати також на етапі проектування і для вирішення питань 
підвищення ефективності систем освітлення на основі вибору складу, структу-
ри та параметрів їх окремих компонентів.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 
робота виконана на кафедрі систем електропостачання та електроспоживання 
міст (СЕтаЕМ) Харківського національного університету міського господарства 
імені О. М. Бекетова. Тематика роботи пов’язана з питаннями забезпечення 
енергоефективності освітлювальних систем із комплектами «Розрядна лампа 
високого тиску – пускорегулювальний апарат» завдяки використанню адекват-
них моделей та об’єктно-орієнтованих програмних комплексів. Здобувач, як 
виконавець, брав участь у дослідженнях відповідно до держбюджетної теми 
МОН України «Енергоефективність та надійність систем передачі та спожи-
вання електроенергії» (2013-2014 р., № держреєстрації 0111U010507) на тре-
тьому та четвертому етапах та «Підвищення ефективності виробництва, пере-
дачі та використання електроенергії» (2015 р., № держреєстрації 0115U010507, 
в проміжному етапі) на кафедрі СЕтаЕМ. 
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Мета та завдання дослідження. Метою є розробка уніфікованої            
математичної моделі розрядної лампи високого тиску, що охоплює лампи        
різних типів і надає можливість налаштування на конкретні об'єкти. 

Для досягнення мети дослідження поставлено наступні завдання: 
–  провести аналіз стану розробки питання, обґрунтувати його                 

актуальність, обрати базову математичну модель; 
–  здійснити модифікацію базового математичного подання і створити 

уніфіковану модель, що охоплює розрядні лампи високого тиску різних типів і 
забезпечує прийнятну для технологічних задач точність і стійкість обчислень; 

–  обрати відповідне комп’ютерне середовище для реалізації створеної 
моделі та розробити програмний комплекс, орієнтований на проведення           
багатоваріантних обчислювальних експериментів; 

–  розробити план фізичного експерименту, створити експериментальний 
стенд і провести необхідні вимірювання і збір дослідних даних; 

–  розробити і реалізувати метод визначення коефіцієнтів моделі за        
експериментальними даними; 

–  розробити візуально-блочну схему дослідження складних                    
пускорегулювальних апаратів, яка допускає зміну її параметрів і структури, та 
провести обчислювальні експерименти з комплектом «розрядна лампа високого 
тиску – пускорегулювальний апарат» при керуванні споживаною потужністю.  

Об’єктом дослідження є електромагнітні процеси в комплектах          
«розрядна лампа високого тиску – пускорегулювальний апарат». 

Предметом дослідження є моделі та методи розрахунку електричних     
параметрів розрядної лампи високого тиску в комплекті з пускорегулювальним 
апаратом. 

Методи дослідження. Для аналізу процесів у робочій колбі лампи          
використовуються відповідні положення теоретичної світлотехніки. При       
складанні та дослідженні моделі комплекту «РЛВТ – ПРА» застосовується     
апарат теоретичної електротехніки. Трансформація розробленої моделі з метою 
забезпечення її коректності й адаптації до умов програмної реалізації              
ґрунтується на методах математичного моделювання. Складність процесів у 
комплекті спонукає до використання чисельно стійких процедур                     
обчислювальної математики, зокрема, алгоритмів розв’язування початкової за-
дачі для диференціальної системи. Проведення фізичних досліджень та аналіз 
їх результатів базується на використанні теорії планування експерименту і         
теорії похибок. Для зняття експериментальних даних застосовуються сучасні 
вимірювальні прилади і стандартні методи електротехнічних вимірювань.     
Проведення параметричної ідентифікації здійснюється методом найменших 
квадратів. Аналіз адекватності моделі проводиться методами математичної    
статистики. Усі обчислювальні процедури реалізовані в середовищі MАTLAB. 
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Наукова новизна отриманих результатів дисертаційного дослідження 
полягає в наступному:  

1.  Удосконалено математичну модель розрядної лампи високого тиску в 
напрямку уніфікації та підвищення чисельної стійкості шляхом виділення час-
тини сталих коефіцієнтів як оцінюваних і введення додаткових регуляризуючих 
параметрів, що дозволяє підвищити її адаптаційні можливості та розширити 
сферу застосування. 

2.  Уперше розроблено метод знаходження оптимізованих значень коефі-
цієнтів диференціально-алгебраїчної моделі розрядної лампи високого тиску за 
експериментальними даними комплекту «розрядна лампа високого тиску – пус-
корегулювальний апарат», що ґрунтується на відомих положеннях теорії пара-
метричної ідентифікації та дозволяє описувати конкретний об’єкт з низькою 
похибкою. 

3.  Уперше виявлено характер залежності амплітуди та форми вихідних 
змінних моделі (струму та напруги на лампі) від величин її коефіцієнтів на базі 
порівняльного аналізу результатів фізичних і обчислювальних експериментів, 
що дозволяє, з одного боку, за оцінками коефіцієнтів якісно передбачати пове-
дінку вихідних сигналів, а з іншого боку, за характеристиками сигналів вибира-
ти фізично обґрунтовані їх початкові оцінки для процедур подальшої корекції.  

4.  Уперше знайдено значення коефіцієнтів диференціально-алгебраїчної 
моделі для натрієвої лампи високого тиску з використанням розробленого ме-
тоду знаходження їх оптимізованих значень, що підвищує адекватність опису 
процесів.  

Достовірність наукових результатів обґрунтована коректним використан-
ням математичного апарату, узгодженістю даних теоретичних та експеримен-
тальних досліджень, застосуванням у фізичних експериментах вимірювальних 
приладів з високим класом точності.  

Практичне значення отриманих результатів. Утіленням проведених на-
укових досліджень і прийнятих технічних рішень є створення набору моделей і 
методів оперування ними, відповідних методик, алгоритмів і програмних засо-
бів, що дозволяють комплексно розв’язувати завдання локальної діагностики й 
оптимізації комплекту «РЛВТ – ПРА» різної номенклатури як основної складо-
вої освітлювальних систем. 

За результатами досліджень отримано патент на корисну модель [15] 
№ 97433 «Система керування світильниками в трифазній мережі зовнішнього 
освітлення міст», заявка № u201411599 від 27.10.2014 р. 

Результати дисертаційних досліджень упроваджено в навчальний процес 
факультету електропостачання і освітлення міст Харківського національного 
університету міського господарства ім. О. М. Бекетова. 

Розроблений за результатами дисертації програмний комплекс викорис-
товується на виробничому підприємстві ТОВ «ОСП Корпорацiя ВАТРА» для 
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розрахунку комплектів «розрядна лампа високого тиску – пускорегулювальний 
апарат».  

Особистий внесок здобувача. Основні положення і результати дисерта-
ційних досліджень одержані автором самостійно. Зокрема, роботи [1, 13, 14] 
виконані самостійно. У працях, виконаних у співавторстві, здобувачеві нале-
жить наступне: [2, 10] – модифікація базової ММ комплекту «РЛВТ – ПРА»; 
[3, 4, 8, 9] – комп’ютерна реалізація у програмному середовищі MАTLAB по-
слідовних модифікацій моделі комплекту «РЛВТ – ПРА» з використанням його 
широких можливостей; [6] – методика проведення фізичних експериментів; 
[5, 11] – участь у реалізації моделі комплекту «РЛВТ – ПРА» шляхом візуаль-
но-блочного моделювання в Simulink; [7, 12] – постановка задач, аналіз досяг-
нень і перспектив; [15] – участь у розробці елементів конструкцій пристроїв, 
узгодження патентної документації. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційних 
досліджень доповідались і обговорювались на 10 конференціях, серед яких 8 
міжнародних:  ХХХVI науково-технічна конференція викладачів, аспірантів і 
співробітників ХНАМГ (м. Харків, 2012 р.);  IV міжнародна науково-технічна 
конференція «Світлотехніка й електроенергетика: історія, проблеми, перспек-
тиви» (м. Тернопіль, 2012 р.);  міжнародна науково-практична конференція 
«Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України» 
(м. Харків, 2012 р.);  V міжнародна науково-практична конференція «Проблеми 
перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в 
житлово-комунальному господарстві» (м. Алушта, 2013 р.);  міжнародна науко-
во-практична конференція «Led Light 2013» (м. Харків, 2013 р.);  ХХХVII нау-
ково-технічна конференція викладачів, аспірантів і співробітників ХНУМГ ім. 
О. М. Бекетова (м. Харків, 2014 р.);  Перша міжнародна науково-технічна кон-
ференція «Енергоефективна техніка та технології в житлово-комунальному гос-
подарстві (ЕЕТ–2014)» (м. Харків, 2014 р.);  міжнародна науково-практична 
конференція «Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК Ук-
раїни» (м. Харків, 2015 р.); міжнародна науково-практична інтернет-кон-
ференція «Комп’ютерні технології в міському та регіональному господарстві» 
(м. Харків, 2015 р.);  IV міжнародна науково-технічна конференція «Ком-
п’ютерне моделювання в наукоємних технологіях» (м. Харків, 2016 р.).  

Публікації. Основні положення дисертації викладено в 15 публікаціях, у 
тому числі у 7 статтях у фахових наукових виданнях, у 6 матеріалах і тезах нау-
кових конференцій, у 1 роботі у виданні, що внесене до міжнародних науково-
метричних баз даних, і в 1 патенті на корисну модель № 97433. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’яти 
розділів, висновків, списку використаних джерел зі 203 найменувань і додатків. 
Загальний обсяг роботи – 222 сторінок, у тому числі: 118 сторінки основного 
тексту, 69 рисунків і 9 таблиць, додатки на 38 сторінках. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано мету 
і завдання, предмет і об’єкт дослідження. Зазначено наукову новизну і практич-
не значення отриманих результатів, наведено відомості щодо апробації та впро-
вадження результатів роботи, кількість публікацій, виділено особистий внесок 
здобувача в опубліковані праці. 

У першому розділі «Аналіз попередніх публікацій і методів дослідження» 
відображено сучасний стан систем освітлення, переваги та недоліки різномані-
тних джерел світла, виділено РЛВТ як одні з найбільш ефективних освітлюва-
льних приладів. Показано, що пошук шляхів підвищення ефективності освіт-
лювальних мереж є актуальною проблемою, яка особливо гостро постає в су-
часних урбанізованих умовах, коли підвищуються вимоги до якості освітлення 
при одночасному прагненні знизити споживання електроенергії. Обґрунтовано 
вибір обчислювального експерименту на базі адекватних математичних моде-
лей як перспективного методу досліджень режимів функціонування основної 
складової систем освітлення – комплекту «РЛВТ – ПРА». На основі аналізу 
можливостей поширених програмних середовищ обрано пакет MАTLAB, що 
дозволяє здійснювати візуально-блочне моделювання з використанням елект-
ротехнічних блоків і включає в себе досить потужний апарат математичних об-
числень. Проаналізовано відомі підходи до побудови математичного подання 
РЛВТ з акцентом на можливості його застосування для опису нестаціонарних 
процесів. Виділено як базову найбільш просунуту і найприйнятнішу для ком-
п’ютерної реалізації ММ у вигляді диференціально-алгебраїчної системи, що 
забезпечує дослідження складних режимів, зокрема з паузами струму. Виявлено 
необхідність доопрацювання базового опису для його коректного застосування. 
Обрано шляхи модернізації ММ для більш глибокого відображення особли-
востей функціонування РЛВТ з можливістю її параметричної адаптації до ламп 
різних типів. 

У другому розділі «Математична модель комплекту «розрядна лампа ви-
сокого тиску – пускорегулювальний апарат» визначено етапи створення уніфі-
кованої математичної моделі комплекту «РЛВТ – ПРА», яка включає безпосе-
редньо уніфіковану модель РЛВТ і диференціальне рівняння, що описує схему 
її ввімкнення з ПРА, а також шляхи програмної реалізації багатопланових роз-
рахунків за моделлю. Далі здійснено серію відповідних модифікацій базової 
диференціально-алгебраїчної моделі з метою підвищення стійкості обчислень, у 
тому числі при близьких до нульових початкових умовах, та розширення мож-
ливостей моделювання режимів функціонування ламп різних типів. Описано 
реалізацію математичної моделі засобами MАTLAB. 

За базову модель РЛВТ прийнято диференціально-алгебраїчну систему 
рівнянь, запропоновану Краснопольським О. Є., що має наступний вигляд:  
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);()( 11
2

ллллл guFuMgdtdg == ;    (1) 

);())(()( 22 β=β−β=β ллустлл uFuuMdtd ;   (2) 

лллл uigG /=β= .     (3) 

Тут і далі  t  – час;  лu  – падіння напруги на лампі;  0U  – падіння напруги 

на лампі при горінні на постійному струмі;  лi  – сила струму в контурі;  лP  –

 потужність лампи;  лG  – провідність лампи;  лg  – приведена провідність лам-

пи, що відображає середню концентрацію електронів;  β  – безрозмірний змін-

ний коефіцієнт пропорційності, що відображає рухливість електронів;   лA  – 

коефіцієнт амплітуди, що залежить від потужності лампи. 
Наявність у системі (1)–(3) рівняння (2) обумовлено необхідністю враху-

вання інерційності зміни електронної температури. Коефіцієнт )( луст uβ  визна-

чає усталені значення додаткового режимного параметра β  при constuл = . 

Використані у співвідношеннях (1)–(3) залежності змінних коефіцієнтів 
)(1 лuM , )(2 лuM , )( луст uβ  від напруги на лампі лu  носять суттєво нелінійний 

характер і апроксимуються виразами: 

)]/|(|6,04,0[]1)/[()( 22
1 oлoлoлл UuUuUAuM +−= ;                          (4) 

45,1
2 10])/||(35,1[)( ⋅+= oлл UuuM ;   )/||(6,04,0)( oллуст Uuu +=β .            (5) 

Згідно із першоджерелом опису моделі (1)–(5) похибки розрахунку різних 
режимів ДРЛ з електромагнітними ПРА при відсутності паузи струму лампи не 
перевищують ±3%, а режимів зі складними баластами (з паузами струму та ім-
пульсами) не перевищують ±7%. Безпосереднє використання співвідношень 
(1)–(5) для опису процесів у лампах типів ДНаТ і ДРІ призводить до значних 
похибок, що досягають ±30–35%. Таким чином, для адекватного подання ре-
жимів функціонування таких ламп потрібна суттєва модифікація даної моделі. 
Крім того, її програмна реалізація повинна забезпечувати стійкість обчислень.  

Пропонована уніфікована математична модель комплекту «РЛВТ – ПРА»  

( )[ ] ( )[ ]
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34213213231 ε+==ε+== xxxyxxyxxxyxy                  (9) 

є результатом поетапної модифікації базової моделі (1)–(5) та подання її через 
безрозмірні величини у просторі станів:  

– розрахункові вирази для змінних коефіцієнтів включено до основних  
рівнянь; 

– частину коефіцієнтів подано як оцінювані, що дозволяє розширити ап-
роксимаційні можливості моделі; 

– додано диференціальне рівняння, що відповідає закону Кірхгофа для 
контуру; 

– введено відносні безрозмірні величини та параметри регуляризації.  

Тут і далі  )(txx ii = , 3,1=i  – фазові змінні ( 1x – приведена провідність; 

2x – коефіцієнт, що відображає рухливість електронів; 3x  – струм через лампу);  

)(tyy jj = , 4,1=j  – вихідні змінні (струм, напруга, провідність і потужність 

лампи);  )(tUU ss =  – вхідне збурення (напруга живлення);  0T  – період напруги 

живлення;  L  – індуктивність дроселя;  потR  – активний опір контуру;  0P  – но-

мінальна потужність лампи;  T  – тривалість проміжку часу ];0[ T , на якому до-

сліджується об’єкт;  ε , δ  – додатні параметри регуляризації.  
Згідно з загально прийнятими рекомендаціями у середовищі MATLAB 

створено відповідні m-файли: у файлі-функції RD1.m задано параметри ком-
плекту «РЛВТ – ПРА», система диференціальних рівнянь, характер напруги 
живлення та формули допоміжних розрахунків; у файлі-сценарії  Rdscr1.m  
здійснюється запит на розв’язування задачі Коші з зазначеними початковими 
умовами і заданим проміжком інтегрування, а також містяться оператори роз-
рахунку вихідних змінних і виведення результатів.  

Для автоматизації розрахунків, підвищення ергономічності, більш ефек-
тивного використання обчислювальних ресурсів і засобів комп’ютерної графіки 
в підпрограмі GUIDE розроблено гнучкий програмний інтерфейс, що спрощує 
оперування з моделлю та дозволяє ефективно розраховувати параметри ком-
плекту «РЛВТ – ПРА» у широкому діапазоні режимів функціонування. 

Далі висвітлено використання програми Simulink як частини пакету 
MATLAB для реалізації візуально-блочного моделювання. Основою Simulink 
служить структурована бібліотека візуальних блоків різного призначення, зок-
рема, математичних операцій, електротехнічного спрямування та інших, які не-
обхідно винести в робочу область і відповідно з’єднати. 

У програмі Simulink синтезовано візуально-блочні моделі за двома підхо-
дами, що передбачають використання наперед заданих чи створених користу-
вачем блоків. Згідно з першим підходом для побудови моделі досліджуваного 
об’єкта використано блоки з відображеними в них математичними операціями 
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та функціями. Модель комплекту «РЛВТ – ПРА» формується шляхом з’єднання 
блоків відповідно до рівнянь моделі. Другий підхід відрізняється від першого 
тим, що передбачає реалізацію схеми ввімкнення лампи (третє диференціальне 
рівняння в розробленій моделі комплекту «РЛВТ – ПРА») за допомогою елект-
ротехнічних блоків, а сама лампа безпосередньо подається як кероване джерело 
напруги, сигнал керування яким формується, виходячи з розрахунків за модел-
лю РЛВТ (перші два рівняння моделі комплекту «РЛВТ – ПРА»).  

На рисунку 1 наведено реалізацію моделі РЛВТ з використанням відпові-
дного з’єднання блоків папки «математичні операції». На рисунку 2 зображено 
комп’ютерну модель, синтезовану на основі бібліотеки електротехнічних бло-
ків і блоку вирішувача диференціальних рівнянь, де субсистема RLVD відпові-
дає власне лампі.  

 

 

Рисунок 1 – Схема візуально-блочної моделі комплекту «РЛВТ – ПРА» 
з використанням математичних блоків 
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Рисунок 2 – Схема візуально-блочної моделі комплекту «РЛВТ – ПРА» 

з використанням електротехнічних блоків 
 
У третьому розділі «Експериментальне дослідження комплекту «Розряд-

на лампа високого тиску – пускорегулювальний апарат» проаналізовано етапи 
створення експериментального стенду (рис. 3), результати проведених фізич-
них досліджень, графіки зміни основних характерних величин у часі, здійснено 
порівняння поведінки РЛВТ типів ДРЛ і ДНаТ у режимі запалювання та в уста-
леному режимі, а також розглянуто питання адекватності моделі й обґрунтова-
но необхідність корегування значень її коефіцієнтів. 

Особливістю даного стенду є використання сучасного цифрового осцило-
графа, що дозволяє проводити зняття, запис і відображення значень вимірюва-
них величин у реальному часі.  

В експериментах задіяні лампи типів ДРЛ і ДНаТ, відповідно «HQL 
(MBF-U) 250WE40 OSRAM» і «HID LU250/T/40 Lukalox». Одержані дослідні 
дані використовуються при подальшому вивченні комплектів  «РЛВТ – ПРА». 

 
Рисунок 3 – Загальна електрична принципіальна схема 

стенду досліджень характеристик ламп 
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На рисунку 4 видно, що модельні графіки характерних величин (струм і 
напруга) для лампи типу ДРЛ за формою та амплітудою близькі до експеримен-
тальних. Згідно з проведеними розрахунками середньоквадратична похибка 
моделювання для падіння напруги на лампі складає 4,95 %., а для струму – 
5,81%, що підтверджує прийнятну якість моделі (6)–(9). Проте спостерігаються 
суттєві систематичні відхилення між модельними та експериментальними гра-
фіками. Так, на рисунку 4 а видно, що дослідний графік струму проходить вище 
модельного. Усуненню подібної розбіжності може зарадити уточнення коефіці-
єнтів моделі, що впливають на амплітуду та форму характерних величин.  

Порівняння дослідних даних для ламп типу ДНаТ з розрахунковими ве-
личинами, отриманими за моделлю без корекції значень її коефіцієнтів, що від-
повідають лампам типу ДРЛ заданої потужності, демонструє значну розбіж-
ність між ними як за амплітудою, так і за формою графіків струму та падіння 
напруги.  

Аналіз узгодженості результатів імітаційного моделювання з даними фі-
зичних експериментів показує, що розроблена модель з прийнятною точністю 
описує режими функціонування освітлювального комплекту «РЛВТ – ПРА» 
для ламп типу ДРЛ. Похибка опису ламп типу ДНаТ виходить за межі 5%, що 
недопустимо для подальшого використання моделі без її корекції. Для змен-
шення похибки моделювання пропонується проводити параметричну ідентифі-
кацію отриманої моделі стосовно до конкретного вибору ламп з урахуванням їх 
експлуатації в складі відповідного комплекту «РЛВТ – ПРА».  

 

а б 

Рисунок 4 – Графіки залежностей від часу струму через лампу ДРЛ (а)  
та падіння напруги на ній (б):  

пунктирна лінія – за моделлю; суцільна лінія – за експериментом 
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Четвертий розділ «Параметрична ідентифікація моделі комплекту «роз-
рядна лампа високого тиску – пускорегулювальний апарат» присвячений ви-
значенню оптимізованих оцінок параметрів моделі для якомога точнішого опи-
су нею конкретних ламп типів ДРЛ і ДНаТ. При цьому використовуються ме-
тоди теорії ідентифікації систем і математичної статистики. 

Створенню методу та методики параметричної ідентифікації передує мо-
дифікація моделі комплекту «РЛВТ – ПРА», що дозволяє зменшити кількість 
оцінюваних коефіцієнтів. Отримане результуюче подання має вигляд: 

( )[ ] ( )[ ]1)(11)/( 21
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)(;;)/(; 21
2
34213213231 ε+==ε+== xxxyxxyxxxyxy ,              (13) 

де  jθ , 5,1=j  – оцінювані сталі коефіцієнти. 

Проведений аналіз ефективності пошуку оптимізованих значень парамет-
рів за середньоквадратичною похибкою розрахунків режимів ламп ДНаТ під-
тверджує попереднє експертне припущення, що безпосереднє використання 
моделі ДРЛ до ламп ДНаТ призводить до суттєвого відхилення модельних зна-
чень провідності та струму від експериментальних. Зокрема, амплітуда модель-
ного струму не досягає амплітуди експериментального, хоча за формою струми 
близькі. Для подолання розбіжності величин струмів ламп ДРЛ та ДНаТ запро-
поновано ввести коефіцієнт амплітуди струму AK  конкретної РЛВТ відносно 

до струму лампи ДРЛ тієї ж потужності, що покращує якість моделювання.  
Проведені обчислювальні експерименти дозволяють визначити відповідні 

набори параметрів моделі (10)–(13) для ламп ДРЛ і ДНаТ конкретного типу та 
потужності. При цьому:  

– з’ясовано вплив значень коефіцієнтів, що підлягають оцінюванню, на 
характер вихідних величин моделі, причому параметр 1θ  відповідає за швид-

кість наростання та висоту піку перезапалювання, параметри 2θ  і 3θ  відобра-

жають відповідно швидкість спаду піку перезапалювання до рівня виходу на 
площадку горіння та за форму цієї площадки, 4θ  впливає на динаміку провід-

ності лампи при перезапалюванні, 5θ  відповідає за швидкість зміни приведеної 

провідності лампи та визначає форму напруги (при високому значенні – знач-
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ний пік перезапалювання, при низькому – форма напруги наближається до си-
нусоїди);  

– установлено, що параметр 0U  впливає на амплітуду модельної напруги 

та рівень площадки горіння після піку перезапалювання;  
– виявлений зсув Uϕ  між модельними та експериментальними значення-

ми падіння напруги на лампі практично нівельовано оптимізацією значень па-
раметрів 2θ  і 3θ .  

Використання методів параметричної ідентифікації, відповідних матема-
тичних процедур на базі розроблених аналітичних виразів дозволяє створити 
програмний продукт у середовищі MATLAB, що вирішує питання пошуку оп-
тимізованих значень параметрів математичної моделі для опису РЛВТ різних 
типів і потужностей. Похибка опису запропонованою моделлю зі скореговани-
ми значеннями параметрів комплектів «РЛВТ – ПРА» з лампою ДРЛ не пере-
вищує 3,6 %, а з ДНаТ – 4,2 % (рис. 5), що демонструє цінність проведених до-
сліджень. 

Загальну оцінку якості моделі (10)–(13) здійснено згідно з критеріями 
Ст’юдента і Фішера. Виявлено: 

– суттєву розбіжність результатів розрахунку за моделлю, параметри якої 
налаштовані на лампу ДРЛ, з експериментальними даними по ДНаТ; 

– використання скорегованих значень параметрів для лампи ДНаТ дозво-
ляє покращити показники адекватності моделі та значущості її коефіцієнтів.  

 

а б 

Рисунок 5 – Графіки залежностей від часу струму через лампу ДНаТ (а) 
та напруги на ній (б) при оптимізованому наборі значень параметрів моделі: 

пунктирна лінія – за моделлю; суцільна лінія – за експериментом 
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У п’ятому розділі «Використання уніфікованої математичної моделі роз-
рядної лампи високого тиску для аналізу схем пускорегулювальних апаратів» 
розглянуто підхід до застосування уніфікованої математичної моделі РЛВТ для 
аналізу функціонування освітлювальних комплектів зі складними ПРА. Схему 
розробленої візуально-блочної моделі комплекту «РЛВТ – складний ПРА» по-
дано на рисунку 6.  
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Рисунок  6 – Схема візуально-блочної моделі комплекту «РЛВТ – складний ПРА» 
 
Така реалізація моделі має ряд беззаперечних переваг, таких як: наоч-

ність, відносна простота, можливість редагування, вибору вирішувачів. При 
цьому спрощується моделювання і дослідження складних систем. Створена ві-
зуально-блочна модель освітлювального комплекту, що включає керований 
ПРА, дозволяє досліджувати поведінку величин при зміні кута відкриття симіс-
тору (рис. 7 та рис. 8), що впливає на форму й амплітуду струму лампи та спо-
живану потужність. Вигляд залежностей струму та потужності лампи від кута 
відкриття тиристорних ключів у цілому відповідає експертним оцінкам і теоре-
тичним передбаченням.  

Узгодженість результатів обчислювальних експериментів з експертними 
оцінками, що ґрунтуються на фізичних даних і теоретичних положеннях, під-
тверджує можливість ефективного використання отриманої уніфікованої мате-
матичної моделі РЛВТ і комп’ютерної візуально-блочної реалізації комплекту 
«РЛВТ – ПРА» для аналізу різних варіантів схем ПРА та синтезу перспектив-
них освітлювальних систем з мікропроцесорним керуванням.  
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Рисунок 7 – Графіки залежностей струмів (1) і напруг (2) від часу при куті відкриття 75°: 
а – джерело живлення; б – додатковий дросель; в – лампа 
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Рисунок 8 – Графіки залежностей струмів від часу при куті відкриття 0°: 
а – загальний; б – через додатковий дросель; в – через тиристор №1; г – через тиристор №2 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації подано вирішення актуального питання розробки уніфікова-
ної моделі розрядної лампи високого тиску, що охоплює лампи різних типів і 
надає можливість налаштування на конкретні об'єкти. Модель призначена для 
проектно-конструкторських досліджень зі створення енергоефективних освіт-
лювальних систем і елементів керування ними.  

1. Проведено детальний аналіз сучасного стану питання, що висвітлює 
актуальність створення уніфікованої моделі розрядної лампи високого тиску і 
методів, інженерних методик оперування нею засобами розвинених спеціалізо-
ваних програмних комплексів. Вибрано диференціально-алгебраїчну модель, 
що побудована шляхом апроксимації вольт-амперної характеристики лампи, за 
базову для подальшого удосконалення опису РЛВТ.  

2. Розроблено уніфіковану модель розрядної лампи високого тиску за ра-
хунок реструктуризації базової моделі, виділення частини її сталих коефіцієнтів 
як оцінюваних, введення додаткових стабілізуючих параметрів і переходу до 
відносних безрозмірних величин. Проведені модифікації підвищують адапта-
ційні можливості моделі та розширюють сферу її застосування. Шляхом допов-
нення опису лампи диференціальним рівнянням, що відображає схему її послі-
довного ввімкнення, створено відповідну модель комплекту «Розрядна лампа 
високого тиску – пускорегулювальний апарат». У подальшому допускається 
налаштування моделі для опису більш складних схем. Прийнятна якість моделі 
підтверджується теоретичними викладками та експертними оцінками. 

3. Розроблено експериментальний стенд і план проведення фізичних до-
сліджень з урахуванням особливостей поведінки комплекту «РЛВТ – ПРА». 
Порівняння одержаних експериментальних даних і відповідних модельних зна-
чень вказує на перспективність уніфікованої моделі та необхідність уточнення 
її коефіцієнтів. Отримані напрацювання можна використовувати для проведен-
ня подальших досліджень розрядних ламп високого тиску у комплекті з пуско-
регулювальними апаратами різних типів.  

4. Розроблено метод, методику і відповідні програми знаходження опти-
мізованих значень коефіцієнтів синтезованої диференціально-алгебраїчної мо-
делі за експериментальними даними комплекту «РЛВТ – ПРА», що забезпечує 
опис конкретної лампи з низькою похибкою. Визначено оптимізовані коефіціє-
нти уніфікованої моделі для натрієвої лампи високого тиску, що підвищує аде-
кватність її опису, зокрема, середньоквадратична похибка розрахунку устале-
них режимів не перевищує 4,2 %. Розроблений підхід до корекції значень кое-
фіцієнтів є універсальним і може застосовуватися при дослідженнях інших 
об’єктів.  
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5. Виявлено характер залежності амплітуди та форми вихідних сигналів  
уніфікованої моделі РЛВТ – напруга, струм, провідність – від величин її коефі-
цієнтів (загальна динаміка процесів, прояви піку перезапалювання, вигляд пло-
щадки горіння). За результатами цього аналізу знайдено обґрунтовані попере-
дні оцінки параметрів моделі та спрямовано процес їх корекції, що забезпечує 
прийнятну якість моделювання.  

6. Розроблено в середовищі MATLAB програмний комплекс розрахунку 
та візуально-блочні реалізації моделі освітлювального комплекту «РЛВТ –
 ПРА». Створений програмний комплекс може служити основою для проведен-
ня в середовищі MATLAB досліджень інших об’єктів, які описуються дифере-
нціально-алгебраїчними системами. Його використання при підготовці фахівців 
електротехнічного профілю сприяє посиленню ролі комп’ютерних освітніх тех-
нологій у навчальному процесі.  

7. Розроблено візуально-блочну схему дослідження складних пускорегу-
лювальних апаратів, яка допускає зміну її параметрів і структури. Проведено 
обчислювальні експерименти з комплектом «розрядна лампа високого тиску – 
пускорегулювальний апарат» при керуванні споживаною потужністю, що під-
тверджують спроможність уніфікованої моделі працювати в складних режимах. 
Обґрунтованість використання моделі при широкому діапазоні зовнішніх впли-
вів дозволяє виявляти особливості спільної експлуатації ламп і ПРА різних ти-
пів, виробників та конструктивного виконання, що важливо при створенні сис-
тем керування освітлювальними установками.  

8. Розроблено та захищено патентом України технічне рішення пускоре-
гулювального пристрою «Система керування світильниками у трифазній мере-
жі зовнішнього освітлення міст» для РЛВТ типу ДНаТ (патент на корисну мо-
дель № 97433), що дозволяє керувати світловим потоком ламп з метою економії 
електроенергії та забезпечує надійну роботу комплекту «РЛВТ – ПРА» при змі-
ні характеру напруги живлення і старінні обладнання в процесі експлуатації.  

9. Розроблений за результатами дисертації програмний комплекс впрова-
джено у роботу виробничого підприємства ТОВ «ОСП Корпорацiя ВАТРА» для 
розрахунку комплектів «розрядна лампа високого тиску – пускорегулювальний 
апарат».  

10. Результати дисертаційних досліджень упроваджено у навчальний 
процес факультету електропостачання і освітлення міст Харківського націона-
льного університету міського господарства імені О. М. Бекетова при підготовці 
студентів за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та елект-
ромеханіка.  
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АНОТАЦІЯ 
Якунін О. А. Вдосконалення математичної моделі розрядної лампи висо-

кого тиску на основі експериментальних даних. – На правах рукопису. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.09.07 – світлотехніка та джерела світла. – Харківський націо-
нальний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Харків, 2017. 

Дисертація присвячена розробці уніфікованої математичної моделі розря-
дної лампи високого тиску, що охоплює лампи різних типів і надає можливість 
налаштування на конкретні об'єкти. Розроблено програмний комплекс розраху-
нку комплекту «розрядна лампа високого тиску – пускорегулювальний апарат». 
Порівняння результатів фізичних експериментів з модельними даними вказує 
на перспективність обраної моделі розрядної лампи високого тиску та необхід-
ність уточнення її коефіцієнтів. Запропоновано метод, методику та відповідний 
програмний комплекс знаходження оптимізованих значень коефіцієнтів моделі 
за експериментальними даними. Визначені коефіцієнти моделі для розрядних 
ламп високого тиску типів ДРЛ та ДНаТ забезпечують їх подання з низькою 
похибкою. Проведене дослідження функціонування освітлювального комплек-
ту при керуванні споживаною потужністю демонструє спроможність уніфіко-
ваної моделі працювати в складних режимах. 

Ключові слова: розрядна лампа високого тиску, пускорегулювальний апа-
рат, математична модель, диференціально-алгебраїчна система, експеримент, 
параметрична ідентифікація. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
Якунин А. А. Усовершенствование математической модели разрядной 

лампы высокого давления на основе экспериментальных данных. – На правах 
рукописи.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук 
по специальности 05.09.07 – светотехника и источники света. – Харьковский 
национальный университет городского хозяйства имени А. Н. Бекетова, Харь-
ков, 2017. 

Диссертация посвящена разработке унифицированной математической 
модели разрядной лампы высокого давления, которая охватывает лампы раз-
личных типов и имеет возможность настройки на конкретные объекты, и ори-
ентированной на решение вопросов обеспечения энергоэффективности освети-
тельных систем.  

С этой целью в ней: 
– разработана унифицированная математическая модель разрядной лам-

пы высокого давления путем усовершенствования базовой модели за счет ее 
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поэтапного преобразования, введения дополнительных стабилизирующих па-
раметров, выделения части постоянных коэффициентов как оцениваемых, что 
позволяет повысить ее адаптационные возможности и расширить сферу приме-
нения на другие типы разрядных ламп высокого давления;  

– выбрана соответствующая компьютерная среда, которая позволяет реа-
лизовывать расчет осветительного комплекта «разрядная лампа высокого дав-
ления – пускорегулирующий аппарат» согласно разным подходам, учитываю-
щим разнообразие требований разработчиков и пользователей. Разработан про-
граммный комплекс расчета и созданы визуально-блочные реализации модели 
осветительного комплекта; 

– сконструирован экспериментальный стенд, разработан план и проведен 
ряд физических экспериментов с различными режимами функционирования 
комплектов «разрядная лампа высокого давления – пускорегулирующий аппа-
рат», сравнение результатов которых с модельными данными указывает на пер-
спективность выбранной модели и необходимость уточнения ее коэффициен-
тов;  

– разработаны метод, методика и соответствующий программный ком-
плекс нахождения оптимизированных значений коэффициентов дифференци-
ально-алгебраической модели разрядной лампы высокого давления по экспери-
ментальным данным комплекта «разрядная лампа высокого давления – пуско-
регулирующий аппарат», что позволяет описывать конкретную лампу с низкой 
погрешностью;  

– определены коэффициенты дифференциально-алгебраической модели 
разрядной лампы высокого давления типа ДНаТ; 

– выявлен характер зависимости амплитуды и формы выходных сигналов 
модели от величин ее коэффициентов;  

– проведено исследование функционирования комплекта «РЛВТ – ПРА» 
при управлении потребляемой мощностью, что демонстрирует способность 
унифицированной модели работать в сложных режимах.  

Достоверность научных результатов обоснована корректным использова-
нием математического аппарата, согласованностью данных теоретических и 
экспериментальных исследований, применением в физических экспериментах 
измерительных приборов с высоким классом точности. 

Воплощением проведенных научных исследований и принятых техниче-
ских решений является создание набора моделей и методов, соответствующих 
методик, алгоритмов и программных средств, позволяющих комплексно решать 
задачи локальной диагностики и оптимизации комплекта «разрядная лампа вы-
сокого давления – пускорегулирующий аппарат»  различной номенклатуры как 
основной составляющей осветительных сетей. В том числе:  
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– возможность практического использования унифицированной модели 
комплекта «разрядная лампа высокого давления – пускорегулирующий аппа-
рат» обеспечивается ее компьютерной визуально-блочной реализацией; 

– созданный программный комплекс для проведения расчетов по унифи-
цированной модели может быть адаптирован для проведения в среде MATLAB 
исследований других объектов, описываемых дифференциально-алгебраичес-
кими системами; 

– наличие процедур параметрической идентификации позволяет находить 
значения коэффициентов унифицированной модели для описания конкретных 
объектов, что можно непосредственно использовать при создании систем 
управления осветительными установками; 

– разработано и защищено патентом техническое решение для разрядных 
ламп высокого давления типа ДНаТ, обеспечивающее надежную работу раз-
рядной лампы при изменении характера напряжения питания и старении лампы 
и открывающее возможность регулировки светового потока. 

Ключевые слова: разрядная лампа высокого давления; пускорегулирую-
щий аппарат, математическая модель, дифференциально-алгебраическая систе-
ма, эксперимент, параметрическая идентификация. 

 
 

ABSTRACT 
О. Yakunin. Improvement of mathematical model of high pressure discharge 

lamp based on experimental data. – Manuscript. 

The thesis for PhD (technical sciences) degree, speciality 05.09.07 – lighting 
engineering and sources of light. – O. M. Beketov National University of Urban Eco-
nomy in Kharkiv, Kharkiv, 2017. 

The thesis is devoted to developing a unified mathematical model of high pres-
sure discharge lamp covering different types of lamps and provides settings for con-
crete objects. Selected appropriate computing environment for the implementation of 
the model and developed the calculation software package. Developed the method, 
methodology and corresponding software system of making up optimized coefficients 
of model of high pressure discharge lamp according to experimental data. Defined 
model coefficients for a high pressure discharge lamps type DNaT (high pressure so-
dium vapour discharge lamp) that allows describe it with low error. Researched func-
tioning set “high pressure discharge lamp – start-controlling device” while driving 
power consumption demonstrating the ability of a unified model to work in difficult 
conditions. 

Keywords: high pressure discharge lamp, start-controlling device, mathemati-
cal model, differential-algebraic system, experiment, parametric identification. 
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