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ВІДГУК 

офіційного опонента на дисертацію Якуніна Олексія Анатолійовича «Вдос-

коналення математичної моделі розрядної лампи високого тиску на основі 

експериментальних даних» поданої на здобуття наукового ступеня кандидата 

технічних наук за фахом 05.09.07 – світлотехніка та джерела світла 
 

Актуальність теми дисертації 
 

Відомо, що близько 20 % електричної енергії в промисловості, комуна-

льному господарстві України споживають різного типу світлотехнічні уста-

новки (СТУ). Даний факт звертає увагу на підвищення ефективності роботи 

СТУ з різного роду джерелами світла. Найбільш розповсюдженими джерела-

ми світла в потужних промислових СТУ є розрядні лампи високого тиску 

(РЛВТ), які мають порівняно з іншими розрядними лампами, наприклад, ни-

зького тиску (РЛНТ) високі показники: світлова віддача до 70 лм/Вт (РЛНТ – 

40-50 лм/Вт), строк служби 14-15,0 тис. год (РЛНТ – 10-12,0 тис. год).  

 Останнім часом на ринку з’явились напівпровідникові джерела світла 

(LED), які мають значно кращі енергетичні показники, однак на сьогодні від-

сутні нормативні документи щодо їх застосування в СТУ, а існуючі рекомен-

дації значно обмежують напрямки їх використання. Тому, в існуючих СТУ 

основним джерелом світла поки що залишаються РЛВТ, а будь які роботи 

спрямовані на підвищення ефективності роботи комплекту «РЛВТ – ПРА» є 

актуальними.  

 Основні відомі дослідження спрямовані в основному на конструктивне 

вдосконалення ПРА: застосування напівпровідникових ПРА, використання 

енергозберігаючих елементів в ПРА, поширення групових ПРА та ін. Однак, 

як показує аналіз літератури, ефективність роботи комплекту «РЛВТ – ПРА» 

в значній мірі залежить від експлуатаційних показників лампи, які постійно 

вдосконалюються в процесі їх серійного виробництва, тому необхідно пос-

тійно уточнювати параметри та вносити зміни у роботу вказаного комплекту.

 Одним із можливих напрямків вирішення вказаної задачі є розробка 
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адекватних математичних моделей комплекту «РЛВТ – ПРА». Створення 

моделей, які б могли враховувати показник зміни роботи комплекту в процесі 

експлуатації в конкретних умовах є актуальною науковою задачею, яка до-

зволить значно підвищити ефективність їх роботи та приведе до зниження 

рівня споживання електроенергії в СТУ. 

 Слід відмітити, що пошуком вирішення вказаною науково-технічної 

задачі займались цілий ряд дослідників, про що свідчить широкий огляд лі-

тератури, проведений автором. 

 Дослідження проводились у відповідності із планом науково-дослідних 

робіт Харківського національного  університету міського господарства імені 

О.М. Бекетова в період 2013-2014 рр. «Енергоефективність та надійність сис-

тем передачі та споживання електроенергії» ДР № 0111U010507, а протягом 

2015 р. «Підвищення ефективності виробництва, передачі та використання 

електроенергії» ДР №0115U10507. 
 

Ступінь обгрунтованності наукових положень та висновків у дисертації 
 

Наукові положення, висновки та рекомендації є наслідком різнобічних 

наукових досліджень, виконаних автором при вирішенні науково-технічної 

задачі. Дослідження проводились сучасними методами з використанням ос-

новних положень теоретичної електротехніки, математичного моделювання, 

обчислювальної математики, теорії диференційних рівнянь, теорії плануван-

ня експерименту, методів математичної статистики та ін.  

 Результати дисертаційної роботи викладені у висновках після кожного 

розділу, а також у 10 пунктах загальних висновків. Всі положення і висновки 

дисертації вважаю в цілому обґрунтованими і достовірними. Методи дослі-

дження і наукові положення автор використав доцільно та коректно, а наве-

дені припущення обгрунтовані. Теоретичні положення дисертації підтвер-

джуються результатами експерименту. Все вказане дозволяє визначити 

отримані результати, як цілком імовірні, а ступінь огрунованості наукових 

положень, висновків та рекомендацій, як цілком достатні. 
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 Аналізуючи загальні висновки по дисертації, необхідно відзначити на-

ступне: 

 Перший висновок стверджує, що для аналізу комплекту «лампа – 

ПРА» найбільш ефективними є уніфіковані моделі, в роботі використано 

більш сучасну диференційно-алгебраїчну модель з метою підвищення точно-

сті опису експлуатаційних параметрів лампи. Висновок не викликає сумніву. 

 Другий висновок стосується підвищення адаптивності розробленої 

моделі та розширення області її застосування. Висновок підтверджується те-

оретичними викладками та експертними оцінками і не  викликає сумніву. 

 Третій і четвертий висновок стосується відповідності модельних зна-

чень та експериментальних вимірювань експлуатаційних параметрів компле-

кту «РЛВТ – ПРА» на розробленому спеціальному стенді. Висновок підтвер-

джено відповідними числовими значення – похибка не перевищує 4,2 %. 

 П’ятий висновок стверджує про отримання залежності амплітуди та 

форми вихідних сигналів уніфікованої моделі «РЛВТ – ПРА» від величини її 

коефіцієнтів. Висновок містить параметри моделі та напрямки їх корекції. 

 Шостий і сьомий висновок обумовлює можливість використання про-

грамного комплексу запропонованої моделі для аналізу та оптимізації пара-

метрів інших об’єктів, які описуються диференціально-алгебраїчними систе-

мами. Висновок ґрунтується на результатах експериментальних досліджень 

комплекту «РЛВТ – ПРА». 

 Восьмий висновок закріплює авторство за знайденим технічним рі-

шенням – способом керування світловим потоком лампи з урахуванням зміни 

характеру напруги живлення і інтенсивності старіння обладнання. Висновок 

підтверджено отриманими числовими значеннями параметрів. 

 Дев’ятий і десятий висновок вказує на високий рівень впровадження 

результатів досліджень. Висновок підтверджено актами впровадження. 

 

 

Оцінка змісту дисертації та її завершеності 
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 Дисертація складається із вступу, п’яти розділів, висновків і додатків. 

Повний текст дисертації містить 222 сторінки, список використаних літера-

турних першоджерел містить 203 найменування з них 26 закордонних, має 69 

рисунків та 9 таблиць. 

 Структура та об’єм дисертації відповідають вимогам ВАК України. 

 У вступі обґрунтовано актуальність проведених наукових досліджень, 

їх зв’язок із державними програмами та планам науково-дослідних робіт уні-

верситету, сформульовано мета та завдання досліджень, визначено наукову 

новизну та практичну цінність отриманих результатів. 

 У першому розділі обґрунтовано напрямок розробки математичних 

моделей комплекту «РЛВТ – ПРА», шляхи її вдосконалення та адаптації до 

експлуатаційних параметрів СТУ. 

 Другий розділ присвячено розробці математичної моделі комплекту 

«лампа – ПРА» у прив’язці до ламп різного типу, потужності, умов роботи. 

Описано реалізацію математичної моделі засобами Matlab Simulink. 

 У третьому розділі наведені результати експериментальних дослі-

джень: графіки зміни основних параметрів в залежності від часу при запалю-

ванні, встановлено адекватність моделі та зкореговано значення коефіцієнтів 

моделі. 

 Четвертий розділ присвячено параметричній ідентифікації розробле-

ної математичної моделі «РЛВТ – ПРА» відповідно до номенклатури серій-

них ламп типу ДРЛ та ДНаТ та визначено якість моделі за критеріями 

Ст’юдента і Фішера. 

 У п’ятому розділі розглянуто принципи застосування уніфікованої ма-

тематичної моделі «РЛВТ – ПРА» для аналізу роботи СТУ побудованих на 

основі РЛВТ. Наведені графіки залежностей струму, напруги для мережі, 

ПРА, лампи. 

 На основі виконаних теоретичних і експериментальних досліджень 

сформульовані загальні висновки, що розглянуті вище. 
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 Оцінюючи дисертацію в цілому, необхідно визначити технічну грамот-

ність і логічність викладення матеріалу. 

 При розгляді та аналізу змісту дисертації необхідно визначити наступні 

недоліки: 

1. Застосування словосполучення «освітлювальні системи» вважаю недоціль-

ним, оскільки всі складові (джерела світла, ПРА, пульти керування, ін.), які 

розглядаються в роботі в комплексі входять до загальноприйнятого поняття 

«світлотехнічні установки». 

2. Залишилось незрозумілим, які прийняті припущення та обмеження технічних 

параметрів при розробці математичної моделі «РЛВТ – ПРА» (розділ 2). 

3. Експериментальні дослідження (розділ 3) проведені на основі РЛВТ потуж-

ністю 250 Вт, а чи буде адекватна апроксимація отриманих експерименталь-

них залежностей при потужності 70, 125 або 400 Вт? 

4. Висновки в основному носять інформативний характер, за винятком п.4, не 

наведенні зміни технічних параметрів, які очікуються завдяки використанню 

запропонованої математичної моделі. 
 

Цінність дисертації для науки і практики 
 

 В науковому плані цінність дисертації полягає в розробці уніфікованої 

математичної моделі РЛВТ, визначенні оптимізованих значень коефіцієнтів 

диференціально-алгебраїчної моделі комплекту «РЛВТ – ПРА», отриманні 

залежностей амплітуди та форми вихідних характеристик комплекту «РЛВТ 

– ПРА». 

 Практична значимість отриманих результатів роботи полягає в ство-

ренні набору моделей, методів, алгоритмів, програм для комплексного оці-

нювання та діагностики комплекту «РЛВТ – ПРА» сучасних СТУ. 

 

 

Відповідність змісту автореферату та основних положень дисертації 
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