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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ 

 

ОМ – освітлювальна мережа 

ОС – освітлювальна система 

ДС – джерело світла 

РЛ – розрядна лампа 

ПРА – пускорегулювальний апарат  

ЕмПРА – електромагнітний  пускорегулювальний апарат 

ЕПРА – електронний  пускорегулювальний апарат 

ІЗП – імпульсний запалюючий пристрій 

РЛВТ – розрядна лампа  високого тиску 

ЛЛ  – люмінесцентна лампа  

ДРЛ – дугова ртутна люмінесцентна лампа  

ДНаТ – дугова натрієва трубчата лампа 

ММ – математична модель 

ККД – коефіцієнт корисної дії 
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ВСТУП 

 

Розрядні лампи високого тиску (РЛВТ) є одними з найбільш ефективних 

джерел світла (ДС). Згідно  зі світовою статистикою на електричне освітлення 

витрачається до 14 % спожитої електроенергії в розвинених країнах і до 19 % в 

країнах, що розвиваються. Враховуючи зростання об'єму споживаної у світі 

електроенергії, посилюється інтерес до проблем розробки і впровадження 

пристроїв, методів і методик, що забезпечують її економію.  

Актуальність теми. Основою сучасних інноваційних підходів до 

вирішення вказаних завдань є створення адекватних математичних 

моделей  (ММ) об'єктів. Запити практики та конкуренція між фірмами-

виробниками зумовлюють постійний процес удосконалення РЛВТ і 

пускорегулювальних апаратів (ПРА). Це супроводжується синтезом об'єктно-

орієнтованих ММ, які достатньо точно описують характеристики виробів 

конкретного типу, що відповідає вузьким інтересам їх виробників. Враховуючи 

значні варіації параметрів РЛВТ не тільки між виробами різних фірм, а й між 

окремими партіями продукції одного виробника, а також вплив процесів 

старіння й умов експлуатації, необхідна розробка уніфікованої ММ, 

орієнтованої на інтереси споживача. Така ММ повинна відображати основні 

характеристики РЛВТ різних типів і легко адаптуватися до конкретних об'єктів 

реальних освітлювальних систем.  

Як правило, функціонування систем освітлення налагоджується за 

паспортними характеристиками РЛВТ, що знижує їх ефективність, а у ряді 

випадків може призвести до передчасного виходу з ладу освітлювального 

устаткування та погіршити якість електроенергії як в освітлювальній, так і в 

зовнішній мережі. Впровадження уніфікованої ММ і методик оперування з нею 

дозволить проводити модернізацію систем керування освітленням шляхом 

безпосереднього відстеження змінних характеристик різнотипних РЛВТ і ПРА, 

що знаходяться в експлуатації, за допомогою постійної корекції параметрів 
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моделі. Модель також можна використовувати на етапі проектування і для 

вирішення питань підвищення ефективності системи освітлення на основі 

вибору складу та структури її окремих компонентів [16, 19, 28, 56]. 

Загалом можна виділити два основні підходи до створення математичних 

моделей РЛВТ: опис реальних процесів, які відбуваються в робочій колбі лампи 

з різним ступенем деталізації (синтезуються часткові описи окремих процесів); 

загальне відображення зовнішніх характеристик ламп, таких як напруга U, 

струм I та провідність G (РЛВТ розглядається як «чорний ящик»). Перший 

напрямок передбачає аналіз та відповідне подання фізики процесів у лампі з 

використанням відомих теоретичних надбань і правдоподібних припущень, 

спираючись на виробничі дані та експериментальні дослідження. Моделі за 

другим напрямком, не вдаючись до кропіткого аналізу внутрішніх процесів у 

лампі, в тій чи іншій мірі ґрунтуються на вольт-амперній характеристиці (ВАХ) 

лампи. При цьому одні з них безпосередньо апроксимують ВАХ, а інші 

виражають залежність провідності лампи від напруги та сили струму. 

Найпоширенішими є ММ у скінченній формі, що синтезуються з алгебраїчних 

рівнянь, проте застосовуються також ММ у вигляді диференціальних рівнянь 

чи їх систем. Останні краще підходять для відображення складних режимів і, 

особливо, перехідних процесів. 

Для інженерних розрахунків при проектуванні та модернізації систем 

освітлення вкрай важливим є забезпечення допустимої точності обчислень з 

мінімальною витратою ресурсів, а також простота освоєння та застосування 

методик, що реалізують обрані розрахункові схеми [120]. Крім того, широка 

номенклатура елементної бази освітлювальних мереж, що їх пропонують різні 

виробники, висуває на перший план питання вибору відповідного обладнання 

та його налаштування з урахуванням системних взаємозв’язків. При цьому 

треба передбачити можливість корекції системи з плином часу, оскільки при 

відпрацюванні устаткуванням частини свого ресурсу його характеристики 

змінюються. Створення уніфікованої диференціальної ММ РЛВТ дозволить 
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інженерам-проектувальникам та інженерам-виробничникам використовувати 

єдиний підхід до розрахунку режимів функціонування РЛВТ різних типів та 

потужностей. Отримання моделі, налаштованої на конкретну лампу, може 

здійснюватися на основі звичних для інженерної практики процедур: для 

визначення її адаптованих коефіцієнтів достатньо зняти ВАХ і занести дані у 

відповідну комп’ютерну програму. Впровадження такого підходу до 

моделювання освітлювальних мереж дозволить покращити оперативність та 

економічність інженерних рішень, що також підвищить надійність і 

ефективність систем освітлення.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконана на кафедрі систем електропостачання та електроспоживання 

міст Харківського національного університету міського господарства імені 

О. М. Бекетова. Тематика роботи пов’язана з питаннями забезпечення 

енергоефективності освітлювальних систем з комплектами «розрядна лампа 

високого тиску – пускорегулювальний апарат» завдяки використанню 

адекватних моделей та об’єктно-орієнтованих програмних комплексів. 

Здобувач, як виконавець, брав участь у дослідженнях відповідно до 

держбюджетних тем Міністерства освіти і науки України «Енергоефективність 

та надійність систем передачі та споживання електроенергії» (2013-2014 р., 

№  держреєстрації 0111U010507, на третьому і четвертому етапах) та  

«Підвищення ефективності виробництва, передачі та використання 

електроенергії» (2015 р., № держреєстрації 0115U010507, в проміжному етапі), 

на вказаній вище кафедрі. 

Мета і задачі дослідження. Метою є розробка уніфікованої математичної 

моделі розрядної лампи високого тиску, що охоплює лампи різних типів і 

потужностей, як складової відповідного освітлювального комплекту. 

Для досягнення мети було поставлено наступні задачі: 

–  провести аналіз стану розробки питання, обґрунтувати його 

актуальність, обрати базову математичну модель; 
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–  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 

задачі для системи диференціальних рівнянь. Проведення фізичних досліджень 

і аналіз їх результатів базується на використанні теорії планування 
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експерименту і теорії похибок. Для зняття експериментальних даних 

застосовуються сучасні вимірювальні прилади і стандартні методи 

електротехнічних вимірювань. Параметрична ідентифікація здійснюється 

методом найменших квадратів. Аналіз адекватності моделі проводиться 

методами математичної статистики. Усі обчислювальні процедури реалізовані в 

середовищі MАTLAB.  

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертації: 

1.  Удосконалено математичну модель розрядної лампи високого тиску в 

напрямку уніфікації та підвищення чисельної стійкості шляхом виділення 

частини 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 

параметричної 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 

поведінку вихідних сигналів, а з іншого боку, за характеристиками сигналів 

вибирати 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 

методу знаходження їх оптимізованих значень, що підвищує адекватність опису 

процесів.  
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Достовірність наукових результатів обґрунтована коректним 

використанням математичного апарату, узгодженістю даних теоретичних та 

експериментальних досліджень, застосуванням у фізичних експериментах 

вимірювальних приладів з високим класом точності.  

Практичне значення отриманих результатів. Втіленням проведених 

наукових досліджень і прийнятих технічних рішень є створення набору 

моделей і методів оперування ними, відповідних методик, алгоритмів і 

програмних засобів, що дозволяє комплексно розв’язувати завдання локальної 

діагностики й оптимізації комплекту «РЛВТ – ПРА» різної номенклатури як 

основної складової освітлювальних мереж. У тому числі: 

–  розроблена уніфікована модель комплекту «РЛВТ – ПРА», що 

відображає його функціонування за різних зовнішніх умов і може бути 

використана для дослідження його окремих компонентів і системи в цілому, а 

також для виявлення можливостей і особливостей спільної експлуатації ламп і 

ПРА різних типів, виробників та конструктивного виконання;  

–  можливість практичного використання уніфікованої моделі комплекту 

«РЛВТ – ПРА» забезпечується її комп’ютерною візуально-блочною реалізацією 

і підтверджується проведеними обчислювальними експериментами, результати 

яких відповідають фізичним даним, теоретичним викладкам і експертним 

оцінкам; 

–  створений програмний комплекс з гнучким візуальним інтерфейсом 

для проведення розрахунків за уніфікованою моделлю може бути адаптований 

для проведення в середовищі MATLAB досліджень інших об’єктів, що 

описуються диференціально-алгебраїчними системами;  

–  наявність процедур параметричної ідентифікації дозволяє знаходити 

оптимізовані значення коефіцієнтів уніфікованої моделі для опису конкретних 

об’єктів, що можна безпосередньо використати при створенні систем керування 

освітлювальними установками;  
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–  розроблено та захищено патентом України технічне рішення 

пускорегулювального пристрою «Система керування світильниками у 

трифазній мережі зовнішнього освітлення міст» для РЛВТ типу ДНаТ (патент 

на корисну модель № 97433), що забезпечує надійну роботу розрядної лампи 

при зміні характеру напруги живлення і старінні лампи та відкриває можливість 

регулювання світлового потоку;  

–  синтезований програмний комплекс відповідає посиленню ролі 

інформаційно-комунікаційних технологій у процесі підготовки 

висококваліфікованих фахівців електротехнічного профілю і при незначній 

адаптації може безпосередньо використовуватись у навчальному процесі.  

Результати дисертаційних досліджень упроваджено у навчальний процес 

факультету електропостачання і освітлення міст Харківського національного 

університету міського господарства імені О.М. Бекетова.  

Розроблений за результатами дисертації програмний комплекс 

використовується на виробничому підприємстві ТОВ «ОСП Корпорацiя 

ВАТРА» для розрахунку комплектів «розрядна лампа високого тиску – 

пускорегулювальний апарат». Його функціональні можливості забезпечують 

налаштування на імітаційне моделювання розрядних ламп високого тиску 

різних типів і дозволяють проводити моніторинг роботи комплекту в усталених 

і перехідних режимах.  

Використовуючи розроблені програми, що реалізують створену модель 

комплекту «РЛВТ – ПРА», та дані проведених фізичних експериментів, 

визначено параметри моделі для опису конкретних ламп ДРЛ-250 і ДНаТ-250. 

Отримані метод і програми можна застосовувати для визначення параметрів 

уніфікованої моделі для опису РЛВТ різних типів і виробників.  

Проведенні дослідження та розрахунки за допомогою створених програм 

служать основою напрацювання технічного рішення ПРА, що забезпечує 

регулювання світлового потоку і надійну роботу розрядної лампи при зміні 
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характеру напруги живлення. Дане технічне рішення ПРА захищене патентом 

на корисну модель. 

Особистий внесок здобувача. Основні положення і результати 

дисертаційних досліджень одержані автором самостійно. Зокрема, роботи [171, 

173, 175] виконані самостійно. У працях, виконаних у співавторстві, 

здобувачеві належить наступне: [154,158] – модифікація базової ММ комплекту 

«РЛВТ – ПРА»; [151, 152, 153, 156] – комп’ютерна реалізація у програмному 

середовищі MАTLAB послідовних модифікацій моделі комплекту «РЛВТ –

 ПРА» з використанням його широких можливостей; [157] – методика 

проведення фізичних експериментів; [17, 110] – участь у реалізації моделі 

комплекту «РЛВТ – ПРА» шляхом візуально-блочного моделювання в 

Simulink; [172, 174] – постановка задач, аналіз досягнень і перспектив; [96] – 

генерація ідей, участь у розробці елементів конструкцій пристроїв, підготовка 

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, 

перспективи» (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 науково-практична конференція «Led Light 2013» 

(м. Харків, 2013 р.); ХХХVII науково-технічна конференція викладачів, 

аспірантів і співробітників ХНУМГ ім. О. М. Бекетова (м. Харків, 2014 р.); 

Перша міжнародна науково-технічна конференція «Енергоефективна техніка та 
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технології в житлово-комунальному господарстві (ЕЕТ-2014)» (м. Харків, 

2014 р.).;   міжнародна науково-практична конференція «Проблеми 

енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України» (м. Харків, 2015 р.), 

міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Комп’ютерні  технології 

в міському та регіональному господарстві (м. Харків, 2015 р.), IV міжнародна 

науково-технічна конференція «Комп'ютерне моделювання у наукоємних 

технологіях (м. Харків, 2016)».  

Публікації. Основні положення дисертації викладено в 15 публікаціях, у 

тому числі у 7 статтях у фахових наукових виданнях, у 6 матеріалах і тезах 

наукових конференцій, у 1 роботі у виданні, що внесене до міжнародних 

науково-метричних баз даних, і в 1 патенті на корисну модель № 97433.  

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’яти 

розділів, висновків, списку використаних джерел зі 203 найменувань і додатків. 

Загальний обсяг роботи – 222 сторінки, у тому числі: 118 сторінок основного 

тексту, 69 рисунків і 9 таблиць, додатки на 38 сторінках.  
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РОЗДІЛ 1    

АНАЛІЗ ПОПЕРЕДНІХ ПУБЛІКАЦІЙ І МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Перший розділ присвячений розгляду питань, пов’язаних з підвищенням 

енергоефективності використання електричних джерел світла, дослідженням та 

моделюванням розрядних ламп (РЛ) та пускорегулювальних апаратів (ПРА).  А 

також приділено увагу аналізу використаних в дисертації методів: 

моделювання елементів освітлювальних систем (ОС); математичної обробки 

даних, зокрема, параметричної ідентифікації.  

 

1.1  Основні проблеми і напрямки підвищення енергоефективності 

електричного освітлення  

 

1.1.1  Підвищення ефективності електричних освітлювальних мереж 

Підвищення енергоефективності та екологічної безпеки методів і 

пристроїв виробництва, передачі та споживання електроенергії є нагальною 

потребою сучасності [41, 42, 95, 143]. Згідно відомостей Міжнародного 

енергетичного агентства, на освітлення витрачається до 14 % енергії, що 

споживається в Європі, та близько 19 % світового споживання електроенергії 

[41], тому відчутна постійна зацікавленість в створенні методів та підходів до 

підвищення енергоефективності електричного освітлення.  У [42] зазначено, що 

тяжкий стан економіки України нагально вимагає розробки сучасних підходів 

до енергозбереження в промисловості та побуті. Питання енергозбереження та 

енергозберігаючих технологій безпосередньо стосуються освітлювальних 

систем, як одних з найбільш потужних споживачів електричної енергії.  

У статті [29] зазначено, що прийняття засобів та дій щодо збереження 

енергії коштує в рази дешевше, ніж нарощування її виробництва. Згідно роботи 

[116], саме по собі зниження енергоспоживання нічого не означає і може 

виявитися навіть шкідливим, якщо ефективність використання енергії при 
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цьому не підвищується. Наприклад, при зменшенні використання енергії на 

освітлення в цеху без забезпечення необхідної світловіддачі джерел світла (ДС) 

знижується якість продукції та підвищується травматизм. Отже, необхідно не 

лише забезпечити енергозбереження, а підвищити ефективність використання 

енергії. 

Оптимізація освітлювальних систем проводиться шляхом реконструкції 

та модернізації мереж, а також заміни освітлювальних приладів і 

пускорегулювальних апаратів (ПРА) [55, 84, 85, 143]. 

До зниження витрат в освітлювальних мережах (ОМ) можна підходити 

по-різному: заміна джерел світла; оновлення мережі; заміна застарілих 

електромагнітних ПРА (ЕмПРА) на сучасні електронні ПРА (ЕПРА) 

[10, 12, 118, 146, 195]; покращання умов природного освітлення. Суттєвий 

внесок у загальну економію електроенергії при виробництві світлового потоку 

дає саме використання сучасних елементів, що мають підвищений коефіцієнт 

корисної дії (ККД) [3, 8, 10, 11, 20, 26, 31, 39] . 

При вирішенні проблеми енергоефективності освітлювальних мереж 

[29, 40, 46, 55, 168] треба відмежовувати конструктивно-технологічний підхід, 

при якому розглядаються методи збільшення коефіцієнту відбиття поверхонь 

світильників, стін, підлоги та стелі [28, 53, 124]; від безпосередньо електрично-

світлотехнічного, в якому можна виділити дві сторони: по-перше, дослідження 

та поліпшення характеристик джерел світла [127, 139, 144] по-друге, розробка 

пускорегулювальних апаратів з покращеними показниками та можливістю 

керування світловим потоком лампи при забезпеченні її роботи в режимах, що 

не пошкоджують її, чи пошкоджують в допустимих межах [10, 12, 43, 103], 

обґрунтованих техніко-економічними розрахунками (на зразок спрацювання 

трансформатором свого строку служби в нормальних та післяаварійних 

режимах). 

У праці [124] виділено наступні основні заходи щодо оптимізації 

споживання електроенергії на освітлення: максимальне використання денного 
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світла (підвищення прозорості і збільшення площі вікон, додаткові вікна); 

підвищення здатності поверхонь відбивати світло (облаштування приміщень 

світлими шпалерами та білою фарбою – стелі); оптимальне розміщення ДС 

(місцеве освітлення, направлене освітлення); підвищення світловіддачі 

існуючих джерел (заміна люстр і плафонів, видалення бруду, використання 

ефективніших світловідбивачів); використання енергозберігаючих ламп;  

застосування пристроїв керування освітленням (датчики руху й освітленості, 

акустичні датчики, таймери);  впровадження автоматизованих системи 

диспетчерського керування зовнішнім освітленням. 

Погоджуючись з більшістю наведених у [124] пропозицій, не треба їх 

сприймати беззастережно. Зокрема, стосовно використання 

«енергозберігаючих» ламп необхідно вказати на обов’язкове обґрунтування 

вибору їх типів і потужностей у залежності від місця встановлення, вимог 

споживача та інших критеріїв. При створенні нормативних актів і методів 

синтезу систем електричного освітлення, треба враховувати комплекс 

параметрів, таких як коефіцієнти відбиття поверхонь, необхідний рівень 

освітленості, можливість керування рівнем освітлення та місце розміщення 

джерел світла. 

У ході модернізації освітлювальних систем широкого вжитку набувають 

різні електричні прилади, що мають нелінійні характеристики 

[3, 7, 8, 11, 14, 16]. Зокрема, постійно підвищується відсотковий внесок 

розрядних ламп в загальне споживання електроенергії на освітлення [41, 168] 

(люмінесцентні лампи, «енергозаощаджувальні», ДНаТ та ін.). Останніми 

роками в експлуатацію вводяться тестові ділянки освітлювальних мереж з 

встановленими світлодіодними джерелами світла [29, 39, 160, 168], проте в 

найближчій перспективі вони не замінять у зовнішньому освітленні техніко-

економічно вигідніших РЛВТ.  

Широке застосування розрядних джерел світла обумовлює складний 

характер функціонування освітлювальних мереж (ОМ). Основними недоліками 
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сучасних ОМ є нелінійність і несиметричність навантаження. Слід звернути 

увагу, що в усіх вузлах електричних мереж спостерігається збільшення 

кількості нелінійних елементів, що викликане збільшенням частки 

мікроелектронних приладів, які працюють на випрямленому постійному струмі, 

та розповсюдженням розрядних ламп (високоно та низького тиску; зокрема 

люмінесцентних із ЕПРА) [7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16]. Негативним внеском 

нелінійних навантажень у роботу ОМ є збільшення частки вищих гармонік 

струму та напруги [23–27, 124–128], що знижує якість електроенергії в мережі 

та призводить до додаткових втрат і зменшення строку служби її елементів та 

підключених приладів.  

Залежно від типу, ДС по-різному впливають на якість електроенергії та на 

самопочуття людини. Так автор статті [29] запевняє, що компактні 

люмінесцентні лампи, використання яких останнім часом поширюється у 

побуті, лише називають «заощаджувальними», фактично за своїми показниками 

вони не відрізняються від звичайних люмінесцентних ламп (ЛЛ) тієї ж 

потужності, і мають відповідні переваги та недоліки, стосовно них є багато не 

вирішених питань. Серед недоліків ЛЛ особливо треба виділити негативний 

вплив на зоровий аналізатор людини. Широко відомі рекомендації не 

використовувати ЛЛ в приміщеннях відпочинку людини, тобто в першу чергу 

вдома. Для освітлення зовнішніх площ ЛЛ також не рекомендується 

застосовувати через їх чутливість до перепаду температур. 

Як конкурент для РЛ все частіше експонуються світлодіодні джерела 

світла, проте ДС на основі LED технологій (light-emitting diode – світлодіод) та 

елементи їх живлення також мають нелінійні характеристики і такі ДС мають 

свої переваги та недоліки. До перших можна віднести високий ККД, а до 

других – не природно вузький спектр випромінювання, що викликає 

негативний вплив на зоровий аналізатор людини, чутливість до зміни 

температури (зниження світловіддачі у рази при підвищенні температури на 

декілька градусів), досить висока ціна за потужні енергоефективні зразки 
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[31, 37]. Згідно думки багатьох фахівців, світлодіодні ДС все ще не можуть за 

техніко-економічними показниками конкурувати з іншими ДС, що традиційно 

використовуються при освітленні приміщень і зовнішніх територій.  

Наразі в полі зору провідних фірм-виробників залишаються розрядні 

лампи високого тиску, зокрема лампи типів ДРЛ і ДНаТ, що широко 

експлуатуються в мережах зовнішнього освітлення. За кордоном 

використовується інша система маркування і вони позначаються відповідно 

лампами високого тиску – HPD (High Pressure Discharge) Lamps, які включають 

зокрема HPMVL (High Pressure Merkuri Vapour Lamp) – лампи високого тиску з 

парами ртуті та HPSVL (High Pressure Sodium Vapour Lamp) – лампи високого 

тиску з парами натрію. 

На даний момент найефективнішими джерелами світла, вважаються 

дугові натрієві лампи високого тиску, які хоча і мають ряд недоліків (зокрема, 

недостатнє передавання кольорів), проте за своїми показниками (ціна, термін 

служби, світловий потік) не мають рівних і широко застосовуються при 

освітленні площ, вулиць і внутрішньоквартальних територій. 

Враховуючи факт значно вищих техніко-економічних показників РЛ у 

порівнянні з лампами розжарювання, що вже виходять з ужитку, та з 

світлодіодними ДС, що потребують суттєвого доопрацювання, можна 

констатувати актуальність досліджень освітлювальних мереж з розрядними 

лампами з метою підвищення їх енергоефективності. Аналіз сучасних 

тенденцій електричного освітлення виявляє особливу вагу та перспективність  

енергозбереження в мережах зовнішнього освітлення, де наразі широко 

використовуються розрядні лампи високого тиску й ЕмПРА. 

Важливим напрямом підвищення енергоефективності освітлювальних 

систем є забезпечення відповідного керування [10, 12, 25, 26, 80], що 

передбачає зміну рівня освітленості з дискретною градацією чи за неперервною 

кривою [39, 43, 101]. Звичайно, кращим варіантом, з точки зору 

експлуатаційної надійності джерел світла (строк служби) та впливу на зоровий 
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аналізатор, вважається плавне регулювання зміни режиму роботи ламп. При 

цьому слід враховувати, що розрядні лампи чутливі до зміни режиму 

функціонування і при значному відхиленні показників від номінальних можуть 

погаснути і не запалитись, причому на повторне запалення деяких типів РЛ 

потрібен значний час [7, 8, 11, 120, 144, 167, 168].  

Сучасні енергоефективні технічні комплекси характеризуються наявністю 

систем керування, що в автоматичному режимі оптимізують процеси в них. В 

освітлювальних мережах технологічно це можна забезпечити двома шляхами, 

що можуть доповнювати один одного:  використовувати один прилад 

керування на всю локальну ОС чи обладнати кожне окреме ДС керуючим 

елементом.  

Такі пристрої керування можуть бути як автономними (локально 

контролювати рівень світлового потоку й якість електроенергії безпосередньо 

біля відповідного об’єкту), так і зв’язаними з центром керування, звідки 

отримують сигнали на зміну режиму функціонування джерела світла.  

Для забезпечення ефективної роботи керуючих пристроїв і відповідних 

освітлювальних систем, останні треба доповнити додатковими приладами 

знімання та передавання інформації – датчиками освітленості робочої поверхні, 

світлового потоку лампи та якості напруги живлення, а також елементами 

підтримання необхідного рівня електромагнітної сумісності.  

Перспективним є використання керованих ЕПРА [10, 12, 43 67, 118], що 

мають нижчі, в порівнянні з ЕмПРА, енерговитрати [13, 39, 43] та дозволяють 

оптимізувати режими роботи РЛ [46, 67, 100, 117]. Зрозуміло, що для розробки 

ЕПРА та програм керування РЛ треба мати якомога точніші математичні моделі 

[69, 71]. Саме цьому питанню – створенню уніфікованої моделі РЛВТ і 

комплекту  «РЛВТ – ПРА» – присвячена дана праця. 
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Впровадження мікропроцесорних керуючих пристроїв у світлотехнічні 

об’єкти та запити практики, зокрема, прагнення до ефективного використання 

ресурсів при експлуатації різних приладів у їх взаємодії породжують 

необхідність постановки і вирішення завдання їх моделювання та розрахунку з 

урахуванням системних ефектів. Для цього потрібні узгоджені між собою 

математичні моделі різного рівня, точність і складність яких залежить від 

поставлених задач. Багатофункціональні математичні моделі, що мають добре 

опрацьовану методичну і програмну реалізацію з розвиненим сервісом 

користувача, особливо цінні для дослідників та експлуатаційників, оскільки їх 

можна застосовувати як для проектування нових систем, так і для оптимізації 

тих, що вже експлуатуються. Разом з тим для проведення глибоких наукових 

досліджень процесів у РЛВТ важливо мати модель найбільш наближену до 

реальної лампи.  

Недооцінка необхідності застосування адекватних математичних моделей 

відповідного рівня точності призводить до неповного використання 

перспективних технічних ресурсів і знижує ефективність прийнятих рішень. 

Наприклад, у праці [43] пропонується проводити енергозбереження шляхом 

жорстко вибраної компенсації реактивної потужності РЛ. Такий підхід 

орієнтований лише на усталений режим і не враховує параметри конкретної 

лампи. Більшого ефекту можна досягти, проводячи постійне налаштування 

характеристик компенсатора [25] з використанням математичної моделі 

конкретної лампи, що описує також нестаціонарні процеси і дозволяє 

враховувати зміну її параметрів при експлуатації.  

На базі проведеного аналізу проблематики за об’єкт дослідження обрано 

РЛВТ, безпосередньо типів ДРЛ і ДНаТ як одних з найпоширеніших. Для 

нормального функціонування такого ДС необхідна наявність відповідного ПРА 

[8, 60, 120], конструкція та параметри якого варіюються в залежності від 

пройденого строку експлуатації  та особливостей конструкторських рішень 
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фірми виробника, типу РЛ та їх характеристик. Такий узгоджений складний 

об’єкт називають комплектом  «РЛВТ – ПРА» [8, 45, 60, 120]. 

Сучасні потужності комп'ютерної техніки дозволяють розглядати складні 

системи, що в перспективі дає низку беззаперечних переваг [190–193, 195, 196, 

199–202]. Проте у світлотехнічних дослідженнях найчастіше вивчаються окремі 

елементи ОС. Зустрічаються праці, наприклад, [124], присвячені ОС в цілому, 

проте вони, як правило, носять загально методологічний характер і не 

спрямовані на вирішення конкретних завдань.  

Зокрема у статті [119] розглянуто різні типи ламп, що використовуються 

в сучасних світильниках, наведено етапи їх розвитку, порівняння та опис 

характеристик. Аналіз спектральних характеристик натрієвих ламп високого 

тиску з додатковими сполуками в робочій колбі наведено в праці [98], їх 

введення обґрунтовується покращенням спектрального складу випромінювання 

та техніко-економічних показників. У роботі [20] розглянуто матеріали, що 

входять до складу РЛВТ, наведено загальні відомості щодо оболонок розрядних 

ламп (колб), описано вплив домішок на характеристики полікору. 

У класичному джерелі [168] розглядаються сучасні прилади та технології 

електричного освітлення. Досить значна увага приділена ПРА, надаються 

загальні рекомендації щодо побудови та використання ЕПРА. 

 

1.1.2 Проблеми застосування ПРА для регулювання світлового потоку  

Пристрої зовнішнього освітлення – це один з важливих елементів 

благоустрою міст і населених пунктів [31]. Вони сприяють безпеці руху 

автотранспорту та пішоходів, забезпечують зорову орієнтацію людей у 

просторі вулиць і площ, а також привабливий зовнішній вигляд населеного 

пункту в темний час доби.  

Вирішенню питань керування світловим потоком ламп присвячено багато 

праць, при цьому значна увага приділяється дослідженню та розробці ПРА, 

аналізу методів керування та їх впливу на джерела світла. Наразі одним з 
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пріоритетних напрямків вважається розробка і впровадження складних ПРА 

[10, 12, 13, 149], що мають нижчі, порівняно з розповсюдженими ПРА, 

енерговитрати, та дозволяють керувати режимом роботи РЛ.  

Автори публікацій [40, 58, 146] запевняють у необхідності керування 

світловим потоком електричних освітлювальних приладів, для зниження 

споживання електроенергії. Безпосередньо у роботі [149] розглянуто 

функціонування РЛВТ при різних способах керованого зниження їх споживаної 

потужності. Автор [149] стверджує, що керування світловим потоком лампи 

негативно впливає на ефективність РЛВТ, бо при цьому знижується 

співвідношення споживана протужіть – світловий потік, лампа виходить з 

оптимального номінального режиму. Зазначено, що негативним наслідком 

керування світловим потоком РЛВТ може бути загальне зниження світлового 

потоку лампи, спричинене випаренням металу електродів. Тобто, необхідно 

враховувати, як позитивний вплив керування світловим потоком (зниження 

світлового потоку – зменшення споживаної потужності лампи), так і 

негативний (пришвидшене зниження електронної емісії з електродів протягом 

експлуатації), спричинений не нормальним режимом роботи. Пропонюється 

при проектуванні керованих освітлювальних систем враховувати ефект 

прискоренного «старіння» елементів системи у порівнянні із їх експлуатацією в 

нормальних умовах. 

У статті [40] розглянуто функціонування РЛ з різними ПРА. Приділено 

увагу роботі компактних люмінесцентних ламп (КЛЛ) з ЕПРА, висвітлено 

переваги ЕПРА в порівнянні з ЕмПРА, а також особливості режимів роботи 

розрядних ламп високого і низького тиску в ланцюзі змінного струму, 

проаналізовано елементи схем включення розрядних ламп в такий ланцюг.  

В статтях [66, 101–106, 146] розглядаються питання створення та 

дослідження енергоефективних ПРА і освітлювальних систем на їх основі, при 

цьому також розглядаються питання побудови схем ПРА [101] та вибору 

елементів [137], дослідження їх роботи у комплекті із РЛ та їх математичне 
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моделювання [67, 104, 106].  Так у статті [146] розглянуто електронний ПРА 

для РЛВТ, що подає струм через лампу прямокутної форми з можливістю його 

регулювання за частотою від десятків до сотень герц. У статті [101] 

представлені результати досліджень зі створення інтелектуального 

електронного баласту для комбінованого вуличного світильника, що включає 

металогалогенну лампу і світлодіодні модулі. Так у статті [101] пропонується 

включити в схему ПРА мікропроцесорний модуль для забезпечення керування 

силовими транзисторами, діагностики світильника, та для організації зв'язку з 

центральним диспетчером і сусідніми баластами за допомогою радіомодуля. У 

роботі [102] розглянуто проблему створення ефективного джерела живлення 

(ДЖ) РЛВТ, пропонується ДЖ змінного струму низької частоти на основі 

напівмостового інвертора. В інших своїх дослідженнях [103–106] автор 

ґрунтовно опрацьовує питання створення напівпровідникових ПРА, а також 

задачі моделювання ПРА й РЛ. У праці [117] висвітлено особливості роботи 

високоінтенсивних РЛВТ малої потужності, наведено вимоги до 

функціональних схем електронних ПРА для забезпечення ефективної роботи 

ламп протягом усього терміну їх служби. У праці [66] наведено результати 

математичної реалізації розробленого методу широтно-імпульсного 

регулювання потужності розрядних ламп. У роботі [67] наведено модель і 

результати розрахунку амплітудного регулювання потужності лампи при 

високочастотному живленні. 

Питання дистанційного керування освітленням з використанням ЕПРА 

розглянуто у дослідженнях [28, 31, 46, 53, 58, 109]. 

Питання якості електроенергії в освітлюваних системах також є 

важливим, бо при низькій якості електроенергії лампа працює в ненормальному 

режимі і може швидко вийти з ладу, або взагалі не запалитись. Поряд із 

питанням якості електроенергії стоїть питання компенсації реактивної 

потужності. Так у [25] досліджено проблему автоматичного керування 

реактивною потужністю в освітлювальних мережах з врахуванням спотворення 
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кривих струмів і напруги, та запропоновано методи та технічні засоби 

вирішення задачі. 

Отже, всі підходи до підвищення енергоефективності освітлення можна 

поділити на: 

–  поліпшення показників відбиття світла стінами та стелею приміщення, 

конструктивними елементами світильників; 

–  поліпшення показників ламп та ЕмПРА; 

–  використання складних ПРА, що забезпечують керування потужністю 

лампи при збереженні її строку експлуатації на високому рівні.  

Роботи по модернізації освітлювальних мереж спрямовані на: 

–  дослідження та конструювання джерел світла; 

–  дослідження та конструювання ПРА; 

–  розробку сучасних систем освітлення з використанням складних ПРА; 

–  розробку сучасних систем групового чи індивідуального керування 

освітленням.  

В освітлювальних мережах зниження втрат електричної енергії можна 

досягти проведенням наступних заходів:  

–  встановленням сучасних енергозаощаджувальних елементів; 

–  оптимізацією параметрів освітлювальних елементів та ОС в цілому.  

На сучасному етапі одним з пріоритетних напрямків досліджень є 

розробка і впровадження складних ПРА, що мають нижчі, порівняно з 

розповсюдженими ПРА, енерговитрати, та дозволяють керувати режимом 

роботи РЛ.  

Вирішення перелічених проблем на базі застосування обчислювальної 

техніки передбачає створення математичних моделей розрядних ламп і 

комплектів «РЛВТ – ПРА», орієнтованих на комп’ютерну реалізацію в рамках 

сучасних програмних середовищ.  
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1.2  Моделювання розрядних ламп і пускорегулювальних апаратів  

 

Математичне моделювання останнім часом широко увійшло в різні 

наукові сфери. Використання його потужного інструментарію доповнюється 

проведенням обчислювальних експериментів, що здешевлюють і поглиблюють 

дослідження. Це сприяє прискоренню наукового прогресу.  

Постійне прагнення виробників до покращення своєї продукції веде до 

зміни їх характеристик. Математичне забезпечення повинно відкривати 

можливість корекції моделей згідно варіацій поведінки досліджуваних об’єктів. 

Через те, що більшість розрядних ламп працює у штатному комплекті з 

відповідними пускорегулювальними апаратами [7, 8, 120], їх математичні 

моделі часто виступають складовою загального опису комплекту «РЛВТ –

 ПРА», що включає також модель відповідного ПРА.  

Моделі РЛ за підходом до їх побудови можна поділити на два види: 

1) створені з використанням аналізу та опису  фізики процесів в робочій 

колбі лампи на основі відомих теорем, теорій та припущень [193, 201] (фізика 

плазми у міжелектродному проміжку [87, 181]; рекомбінація зарядів [194], 

поведінка парів металів, старіння електродів та безповоротній осад металів на 

стінки робочої колби; фізика процесів поблизу електродів [179–180, 185, 190]); 

2) синтезовані шляхом математичної обробки виміряних зовнішніх 

характеристик  РЛ, таких як ВАХ [59, 60] і залежності напруги [54], струму та 

провідності [177, 191, 192, 196, 200] від часу, що при високій якості вимірювань 

і ретельності підходу до апроксимації дозволяє отримати ММ високої точності;  

РЛ розглядається як «чорний ящик».  

У праці [185] висвітлюється створення моделі РЛВТ шляхом опису 

процесів, що відбуваються поблизу електродів: розподіл щільності струму та 

енергетичні процеси в катоді. При цьому зазначається, що така модель не 

потребує розгляду процесів що проходять безпосередньо в плазмі дуги між 

електродами. Публікація [184] розширює можливості моделі, наведеної в [185], 
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показує можливість опису не лише провідності лампи, а й розрахунку щільності 

електронів та електронної температури. 

Аналітично сама математична модель може бути побудована як з 

алгебраїчних рівнянь, так і з диференціальних [60], причому вважається, що 

диференціальні моделі краще підходять для розрахунку складних перехідних 

режимів [120].  

Для зовнішньої мережі комплект «РЛВТ – ПРА» є нелінійним 

динамічним навантаженням з істотною інерційністю [7, 8, 10, 16, 23–27, 49]. 

При промисловій частоті напруги живлення в ньому відбуваються різні за 

характером та тривалістю процеси. Хоча в останній період усе більшого 

поширення набувають електронні ПРА, проте найчисленнішими в 

освітлювальних системах, що експлуатуються, залишаються електромагнітні 

ПРА, найпростішим з яких є послідовно включений дросель. Врахування його 

достатньо для дослідження поведінки ламп в стандартних комплектах. 

Більшість відомих математичних моделей  [54, 59, 60, 72, 76, 120] 

орієнтована, перш за все, на адекватне подання статичних характеристик РЛ, 

що придатні для опису квазістаціонарних (усталених) режимів експлуатації. Ці 

подання мають характер чисто алгебраїчної апроксимації і, як правило, 

будуються в класі звичайних або тригонометричних поліномів з оцінюваними 

коефіцієнтами або як часткові суми степеневих чи тригонометричних рядів. 

Аналізу процесів пуску і запалення при цьому не приділяється достатньо уваги, 

хоча особливості динаміки зміни режимних (електричних) параметрів лампи 

(напруга, провідність, сила струму, потужність) здійснюють значний вплив на 

експлуатаційні характеристики РЛВТ. Це пояснюється, по-перше, складністю 

синтезу адекватних моделей нестаціонарних (перехідних) процесів, 

обумовлених як особливостями самої лампи, так і змінним характером напруги 

живлення. Відображення фізичних закономірностей цих процесів приводить до 

системи, що включає звичайні диференціальні рівняння (ЗДР), доповнені 

алгебраїчними зв'язками. По-друге, трудомісткістю адаптації наявного 
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математичного апарату для оперування отриманими диференціально-

алгебраїчними системами (ДАС) , які характеризуються істотною нелінійністю 

і змінним ступенем жорсткості [6, 113, 150, 187] на різних часових інтервалах. 

Необхідність точніших розрахунків нестаціонарних процесів з урахуванням 

нелінійних динамічних характеристик структурних компонент і їх 

взаємозв'язків вимагає як створення уточнених математичних моделей цих 

процесів, так і розробки відповідних інженерних методик їх застосування. 

Таким чином, залишається актуальним завдання розробки уніфікованих 

математичних моделей РЛВТ, що відображають нестаціонарні режими 

функціонування РЛ  і  ретельне опрацювання їх програмної реалізації.  

Існує декілька підходів до моделювання істотно нестаціонарних режимів 

РЛ. Запропоновані в [59, 60, 177, 199] математичні вирази розроблені на основі 

аналізу причинно-наслідкових взаємозв'язків між електричними параметрами 

лампи та містять константи, що визначаються з фізичних законів, і 

настроюванні коефіцієнти, які оцінюються за експериментальними даними. У 

ряді досліджень [194, 200, 203] для створення моделей безпосередньо 

використовується формальний апарат регресійного аналізу, що дозволяє 

проводити структурну і параметричну ідентифікацію досліджуваних 

залежностей безпосередньо за емпіричними даними. Найбільш продуктивним 

можна вважати комбінований підхід [54, 59, 60, 177]: фізично обґрунтовані 

моделі перетворюються, використовуючи додаткові припущення, в простіші 

співвідношення, що адаптуються до експериментальних даних засобами 

регресійного аналізу. Такий спосіб опису досліджуваних об'єктів дозволяє 

розширити сферу застосування і уточнити початковий математичний опис 

процесів, які проходять в них, що забезпечується заміною сталих коефіцієнтів 

апроксимаційними залежностями і врахуванням додаткових чинників. 

Синтезована відповідно до даного комбінованого підходу диференціально-

алгебраїчна система [60] прийнята як базова модель РЛВТ.  
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У роботі [74] стверджується, що використання комп’ютерних методів є 

актуальним, оскільки дозволяє не тільки отримувати наочні незалежні 

підтвердження результатів теоретичних та експериментальних досліджень, а й 

отримати нові результати.  

Особливістю розрядних джерел випромінювання є складний характер 

розряду в міжелектродному проміжку та інших явищ, що протікають у лампі 

(нелінійна падаюча ВАХ). Цим пояснюється недостатня глибина вивченості 

процесів, що відбуваються в ній [7, 8, 30, 33, 60]. Часто використовують 

обґрунтовані припущення, що спрощують створення математичної моделі РЛ, 

але вносять похибки в опис процесів, які протікають у лампі. Проведення 

подальших досліджень [28, 29, 37, 53, 78, 79, 93, 147] обумовлено необхідністю 

як більш досконального вивчення явищ, що відбуваються в лампах, так і 

підвищення ефективності їх математичних моделей, які відповідають різним 

запитам практики. 

Останнім часом усе більше уваги приділяється проблемам 

енергозбереження [84, 90, 138], в тому числі, при дослідженні джерел 

світлового випромінювання [29, 34, 39, 46, 53, 116, 127, 140, 165, 168]. При 

цьому на шkляху наукового пошуку встає завдання моделювання 

освітлювального об'єкту, що вивчається [54, 104, 106]. 

Одним з перших підходів до математичного опису РЛ, зокрема її вольт-

амперної характеристики, є метод Г. Штрауха [8]. Створені та широко 

використовуються методи, засновані на різних апроксимаціях вольт-амперної 

характеристики. Також спостерігаються спроби моделювання РЛ і ПРА з 

використанням гармонічного аналізу, специфічних прийомів припасовування, 

еквівалентних синусоїд і операторного методу. 

У методі гармонічного аналізу [189] лампа представлена у вигляді 

генератора з напругою прямокутної форми. Даний метод розвинуто при 

розрахунках контуру «розрядна лампа – ємнісно-індуктивний баласт» у роботах 
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[135, 142], де форма напруги на лампі подається складною апроксимацією у 

вигляді трапеції.  

За методом припасовування [120] напруга на лампі апроксимується у 

вигляді трапеції та подається відповідним алгебраїчним виразом, який потім 

інтегрується по окремим ділянкам. 

За методом еквівалентних синусоїд  [14] модельна напруга лампи 

формується у вигляді суми синусоїд зі зміщенням щодо струму.  

Поширений в електротехнічних розрахунках операторний метод у роботі 

[60] застосований до високочастотних ПРА при живленні напругою 

прямокутної чи трикутної форми. Використовуючи зображення за Лапласом 

напруги живлення і замінюючи лампу нелінійним опором, здійснюється 

перехід від диференціального рівняння контуру до допоміжного алгебраїчного 

рівняння в зображеннях. Розв’язуючи одержане рівняння, знаходять 

зображення основних режимних змінних, а потім відшукують їх оригінали. 

Операторний метод досить добре працює при розрахунку лінійних ланцюгів, 

проте складність обчислень суттєво зростає зі збільшенням порядку 

диференціального опису. Наявність нелінійних елементів потребує попередньої 

лінеаризації, що погіршує якість моделювання. 

Згідно [120], метод гармонічного аналізу можна застосовувати до схем зі 

складною структурою і до трифазних несиметричних мереж, що дуже важливо 

при аналізі систем зовнішнього освітлення. Проте його неможливо 

безпосередньо використовувати при дослідженні нелінійних мереж. 

Метод припасовування при кусково-лінійній апроксимації характеристик 

нелінійних елементів дозволяє створювати досить прості алгоритми 

розрахунку [120]. Але вони не забезпечують достатньо високої точності 

результатів та приводять при дослідженні усталених режимів методом 

установлення до необхідності розв’язування системи трансцендентних рівнянь, 

які враховують структуру відповідної схеми, що потребує застосування 

складних ітераційних процедур. 
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Метод еквівалентних синусоїд призводить до значних похибок [60], які 

рна промисловій частоті досягають 15 % навіть при дослідженні простих схем. 

Перспективи застосування операторного методу потребують його 

модифікації для опису складних схем з електронними ПРА [60]. 

Спільним недоліком більшості описаних методів є скінченний 

алгебраїчний характер відповідних співвідношень, які зв'язують значення 

характерних величин у поточний момент часу. Тому вони не дозволяють 

враховувати передісторію процесів у лампі та їх інерційність [120]. 

Відомі математичні моделі часто досить грубо описують поведінку ламп, 

оскільки не враховують всі процеси, що в них протікають. Тому 

продовжуються спроби уточнення ММ на основі врахування додаткових 

факторів. Так можна виділити складні алгебраїчні моделі, які описують 

залежність провідності (відповідно струму і напруги лампи, ВАХ) від 

електронної температури, діаметра розрядної трубки та її довжини, типу і тиску 

наповнюючих газів і так далі [177, 179 – 185, 194]. Також існують структурно 

простіші диференціальні моделі, що мають розширену сферу застосування, та 

ґрунтуються на диференціальній апроксимації вольтамперних характеристик 

[54, 60, 104, 106, 196]. Порівняно з алгебраїчними такі моделі мають ряд 

переваг [120]: більш широко охоплюють поведінку лампи, завдяки 

диференціальній апроксимації ВАХ дозволяють моделювати складні перехідні 

процеси як розв’язки диференціальних рівнянь. 

Для інженерних розрахунків при проектуванні та модернізації 

освітлювальних мереж важливим є проведення достатньо точних обчислень з 

мінімальною витратою ресурсів, а також простота освоєння та використання 

розрахункових процедур. Враховуючи велику номенклатуру елементів ОС, 

важливим є питання вибору відповідного обладнання та його настроювання 

[121, 122, 133]. При відпрацьовуванні обладнанням частини свого ресурсу його 

характеристики змінюються [7, 11, 27, 28, 91], що необхідно мати на увазі при 

моделюванні. 
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На точність створених моделей може вплинути як незначне відхилення в 

технологічному процесі виготовлення ламп, так і зміна характеру мережі 

живлення. Вплив чинників, не врахованих одним підходом, може 

опосередковано враховуватись іншим [83, 91], і тоді відповідна модель може 

досить точно описувати поведінку лампи. Найчастіше при створенні ММ 

шляхом апроксимації застосовується математичний апарат, що «згладжує» 

незначні відхилення, хоча їх аналіз міг би надати важливі відомості щодо 

поведінки лампи.  

В ряді джерел для опису провідності лампи використовується 

температура максимально нагрітої точки, а приведені рівняння мають 

експериментально-практичне обґрунтування. Схеми включення РЛ описуються 

через закони Кірхгофа в диференціальній формі [54]. 

Питання, пов’язані з проблематикою дисертаційного дослідження, 

найбільш повно розглядаються в роботах Краснопольського О.Є. [59–61] і 

Полякова В.П. [101–106]. 

У дослідженні [115] розглядається моделювання розрядної лампи як 

елемента зі статичною нелінійністю. Проаналізовано особливості роботи 

пристроїв, зі статичною нелінійністю при живленні від джерел, які побудовані 

на перетворювачах частоти. Вихідна напруга джерела живлення імітується 

гармонікою основної частоти і спектром вищих гармонік, частота і амплітуда 

яких залежить від виду перетворювача і модуляції. Виявлено характер впливу 

вищих гармонік на параметри системи. 

Враховуючи недопустимість експлуатації більшості ламп в схемі без 

додаткового елементу, що призначений забезпечувати її роботу, одночасно із 

дослідженням поведінки ламп підтримується зацікавленість в дослідженні та 

розробці ПРА, а також методів керування РЛ [109, 116, 117, 118, 124, 127, 

 139, 149]. Існує цілий ряд моделей ПРА [13, 142, 148, 159, 195], причому часто 

маємо одночасне моделювання ПРА та РЛ – комплекту «РЛВТ – ПРА» 

[54, 106]. В залежності від поставлених завдань, будується модель різної 
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складності та точності. У роботі [54] розглядається завдання моделювання 

РЛВТ і вказується на необхідність реалізовувати модель лампи як складової 

комплекту «РЛВТ – ПРА», тому до співвідношень, які описують безпосередньо 

РЛ, додається рівняння, що відображає схему її ввімкнення. Такий підхід взято 

за основу подальших досліджень.  

Поляков В. Д. в цілій низці праць [101-106] використовує термін 

«схемотехнічне моделювання», під яким розуміється синтез схеми з’єднання 

елементів ЕПРА з використанням готових блоків-моделей математичних та 

електротехнічних елементів, наприклад таких, що знаходяться в папці 

SimPowerSystems бібліотеки блоків Simulink в пакеті MATLAB. У статті [106] 

стосовно підходів до реалізації математичних моделей вказано, що 

«схемотехническое моделирование является наиболее эффективным способом 

исследования проектируемого объекта на стадии формирования его 

принципиальной электрической схемы», що обумовлено наочністю, 

можливістю корекції та легкістю настроювання. 

Намітоков К.К. у публікації [88] наводить спрощений метод аналізу 

теплового режиму роботи баласту (дроселя) комплектів «РЛВТ – ПРА», що в 

ряді випадків є корисним. 

У дослідженнях [66–73] приділено увагу створенню математичних 

моделей РЛ. Для побудови розрахункової моделі вихідного каскаду ЕПРА [68] 

використано результати проведеного аналізу впливу коефіцієнту заповнення 

імпульсів на форму струмів і напруг вихідного каскаду та отримані залежності 

струму та напруги від часу. В статті [72] розглянуто малосигнальну модель 

люмінесцентної лампи, яку перевірено на високих частотах. Для визначення 

параметрів моделі використано динамічні вольт-амперні характеристики лампи. 

Аналіз вихідного каскаду високочастотного електронного пускорегулю-

вального апарату висвітлено у публікації [73]. 

При розробці систем керування освітленням необхідним є їх тестування 

на наявність вузьких місць. Найкращим вирішенням проблеми видається 
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застосування відповідних математичних моделей. Крім того, сучасні 

комп’ютеризовані системи керування можуть містити в собі модель керованого 

об'єкту для визначення характеру та величини керуючих сигналів, оцінки їх 

узгодженості та якості керування.  

При розробці моделей комплекту «РЛВТ – ПРА» у цілому та його 

компонентів є висока вірогідність виникнення помилок, оскільки технологія 

виготовлення РЛ змінюється, що приводить до розбіжності в характеристиках 

однотипних РЛ  різних партій і різних виробників.  

З викладеного вище випливає, що диференціально-алгебраїчна модель 

РЛ, запропонована Краснопольським О. Є. зі співавторами, отримана в 

результаті математичної обробки ВАХ [59, 60], має кращі перспективи завдяки 

охопленню всього спектру процесів у лампі. Це підкріплюється позиціями 

провідних спеціалістів. Так Рохлін Г.Н. у своїй книзі [120] пише, що 

«электротехнические расчеты и анализ цепей при работе разрядных ламп на 

повышенных частотах, а также в режимах с крутыми фронтами питающего 

напряжения и паузами тока могут производиться только с применением 

дифференциальных аппроксимаций ВАХ».  

Моделі, що базуються на диференціальних апроксимаціях ВАХ ламп, 

дозволяють проводити дослідження зміни у часі форми, амплітуди та частоти 

струму і напруги при різних складних режимах. Найбільш просунуту з них [60] 

прийнято за базову при синтезі пропонованої уніфікованої моделі РЛВТ. Наявні 

недоліки базової моделі – жорстка орієнтація на лампи типу ДРЛ (так у книзі 

[60,  с. 37] підкреслено, що спроба прямого опису за цією моделлю ламп типу 

ДНаТ призводить у ряді важких режимів до значних похибок – близько 30–

35 %), відсутність опрацьованих обчислювальних процедур, використання для 

її налаштування лише трьох змінюваних коефіцієнтів, що залежать від 

потужності лампи, – обумовлюють необхідність її трансформації в напрямку 

розширення сфери застосування на інші типи РЛВТ з дотриманням сучасних 

вимог до процедур оперування з моделлю та їх програмної реалізації. 
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1.3 Методи дослідження 

 

1.3.1 Математичне моделювання як метод дослідження 

Математичні моделі все ширше використовуються в наукових 

дослідженнях завдяки їх суттєвим перевагам над фізичними аналогами, зокрема 

можливості вивчення поведінки пристроїв у нештатних режимах. Це 

обумовлено тим, що по-перше деякі режими практично не можливо реалізувати 

на фізичній моделі, бо реальні об’єкти мають обмеження за допустимими 

струмом і напругою, а по друге тим, що математичне моделювання не вимагає 

реальної елементної бази.  

Раніше вчені проводили аналітичне моделювання, що включає декілька 

етапів: збір даних; обробка і вивчення інформації; висновки; винахід / рішення. 

Фізичні експерименти часто були обмежені нерозвиненою експериментальною 

базою. 

З появою обчислювальних машин стало можливим проводити віртуальне 

моделювання. Одними з перших завдань, розв’язаним обчислювальними 

машинами було моделювання польоту ракет космічної програми США, що 

значно знижувало частку аварій при їх запуску.  

Розповсюдження персональних комп'ютерів, а також спеціальних 

програм, розроблених з метою вирішення математичних задач і моделювання 

різних процесів, дозволяє застосовувати їх для розв’язування широкого спектру 

наукових проблем. 

Питання створення математичних моделей освітлено в джерелах 

[38, 74, 134], де наведено основні поняття і методи математичного 

моделювання. Так у роботі [74] висвітлено питання створення моделей 

електротехнічних об’єктів, зокрема використання схем заміщення, а також 

описано принципи ідентифікації об’єктів. А також виділено переваги та 

недоліки математичних моделей та проблеми використання комп’ютерів для 

оперування з ними, розглянуто загальні схеми формування моделей, наведено 
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основні алгоритми опису об’єктів моделювання. Визначення основних понять 

комп’ютерного моделювання наведено у книзі [134], також розглянуто 

моделювання різних процесів та явищ, особливу увагу приділено апарату 

формалізації процесів (їх математичного опису) в складних системах, 

послідовно виведено перехід від концептуальних моделей систем до 

формальних, описано методологію статистичного моделювання систем, 

проаналізовано проблеми інтерпретації отриманих за допомогою комп'ютерної 

моделі результатів стосовно об'єкту моделювання, наведено методику 

імітаційного моделювання складних систем. Питання математичної теорії 

вимірювально-обчислювальних систем (ВОС) розглянуто у монографії [108]. 

ВОС базується на математичному формалізмі редукції вимірювань і дозволяє за 

наслідками вимірювань в системі «об’єкт – середовище – вимірювальний 

прилад» отримати більш точний опис розглянутої системи «досліджуваний 

об'єкт – середовище». Така теорія забезпечує формування вимог до 

компонентів ВОС, що гарантують високу якість ВОС як засобу вимірювань, 

дозволяють оцінювати адекватність математичної моделі вимірювань на ВОС, 

та якість отриманих на її виході значень параметрів досліджуваного об'єкту, 

зокрема оцінок похибок. У роботі [38] висвітлено основні поняття і методи 

математичного моделювання, класифікацію структур математичних моделей, 

асимптотичні та чисельні методи статичного і динамічного аналізу моделей. 

Також описані підходи до вибору структури і параметрів моделі та особливості 

побудови й аналізу моделей на мові програмування MATLAB. 

 

1.3.2  Комп’ютерна реалізація математичних моделей  

Математичне моделювання все ширше використовується при дослідженні 

електротехнічних систем. Це вимагає адаптації наявних універсальних 

програмних середовищ і сприяє створенню та розвитку спеціалізованих 

комп’ютерних програм. Наявність останніх спрощує проведення розрахунків і 

дозволяє організовувати багатосерійні обчислювальні експерименти, що 

служать потужним інструментом дослідження складних систем.  



 37 

При комп’ютерній реалізації моделей електротехнічних об’єктів 

застосовується два підходи:  

– подання аналітичних співвідношень конкретною алгоритмічною мовою;  

– синтез візуально-блочних моделей у вигляді схеми з готових елементів 

відповідно до структури об’єкту, що описується аналітичними виразами.  

При створенні програмного забезпечення треба мати на увазі, що 

складність і точність обчислювальних процедур повинні відповідати точності 

аналітичного опису об’єкта, оскільки будь-яка модель синтезується шляхом 

введення різних додаткових припущень і спрощень [19, 74] і лише частково 

відповідає оригіналу [38, 47, 83]. Результати розрахунків за спрощеними 

моделями, що не вимагають значних витрат обчислювальних ресурсів, можуть 

краще відповідати реальним даним, ніж отримані за більш повними, через 

вплив неконтрольованих факторів і надмірного ускладнення обчислень.  

Потреби практики часто дозволяють обмежитися досить простими 

аналітичними поданнями, однак вимагають ретельного підходу до їх 

програмної реалізації. Бажаним є створення програм, обладнаних зручним 

інтерфейсом користувача, розрахунок в яких ведеться за прозорими 

методиками зі зрозумілим наочним відображенням отриманих результатів 

[74, 104–106]. При цьому доцільно використовувати загально прийняті у 

відповідній інженерній області програмні середовища або такі, що краще 

відповідають поставленим завданням. 

Для проведення розрахунків на базі математичних моделей різних класів 

використовується широка палітра комп’ютерних пакетів [5, 19, 21, 36, 49, 50, 

56, 57, 66–73, 76, 102, 104–106, 108, 170, 177–185, 188–196, 199–203], 

найпопулярнішими серед яких можна вважати MATLAB, Mathcad, Multisim, 

Matematica, Scilab, Excel.  

Дані програмні середовища можна розбити на три типи. По-перше, 

пакети чисто математичного плану (Matcad, Matematica), де розрахункові 

формули записуються у близькому до аналітичних формулювань вигляді. Ці 
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досить потужні програмні комплекси орієнтовані на спеціалістів з глибокою 

математичною підготовкою. По-друге, програмні пакети інженерної орієнтації з 

бібліотеками обчислювальних блоків, кожен з яких має власні характеристики, 

що відповідають певним предметним областям. Зокрема, можна можна 

виділити блоки математичного та інженерного спрямування. Блоки, реалізовані 

в програмах MATLAB, Multisim, Scilab, мають ряд змінних характеристик, що 

дозволяє адаптувати їх під особливості конкретних об’єктів. Наприклад, 

джерело змінної синусоїдальної напруги можна налаштувати за амплітудою, за 

частотою та за кутом зсуву в нульовий момент часу [36, 162, 163]. При побудові 

комп’ютерних моделей з інженерних блоків, наприклад, електротехнічних, 

програмна реалізація математичного подання реального об’єкту візуально 

нагадує схему приладу з підключенням до зовнішньої мережі, хоча насправді є 

відображенням взаємозв’язаної системи аналітичних співвідношень. По-третє, 

універсальні програми табличних розрахунків на зразок Excel, що мають досить 

широкий набір різноманітних математичних та статистичних функцій. Такі 

програми використовують при проведені нескладних економічних, 

статистичних та інших розрахунків, що не вимагають великої точності. 

Питання створення прикладних програмних комплексів досить широко 

висвітлені в публікаціях [5, 35, 36, 38, 162, 163]. Наприклад, у книзі [130] 

розглянуто інструменти моделювання в програмах Matematica, MATLAB, 

Excel, наведено приклади застосування для розв’язування звичайних 

диференційних рівнянь і знаходження частинних похідних.  

Проте проблеми розробки клієнт-орієнтованих програмних пакетів для 

комплексного дослідження режимів функціонування основних 

електротехнічних об’єктів, зокрема освітлювальних мереж, ще недостатньо 

відображені в науково-технічній літературі [68, 104, 106, 184, 185]. Тому 

актуальною задачею при електротехнічних розрахунках залишається ретельне 

опрацювання основних етапів програмної реалізації вибраних математичних 

моделей на основі поточного аналізу переваг і недоліків різних підходів до 
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створення відповідних програмних комплексів, орієнтованих насамперед на 

потреби електротехніків-практиків. 

 

1.3.3 Методи параметричної ідентифікації  

Дві сторони процесу ідентифікації – вибір структури моделі та 

визначення оцінок її параметрів – у взаємодії повинні забезпечити прийнятну 

якість моделювання реальних об’єктів і явищ, які в них протікають, що 

передбачає задоволення певних вимог за точністю, простотою оперування і 

витратами обчислювальних ресурсів [106–108, 131, 132, 145, 200, 203].  

Методи структурної ідентифікації на сьогодні слабо формалізовані. Вибір 

певного класу моделей, в якому синтезується математичне подання об’єкту 

дослідження, залишається прерогативою експертів – спеціалістів відповідного 

профілю, що мають розвинену інтуїцію та великий досвід наукового пошуку у 

відповідній предметній області. Опорою в цьому можуть служити теоретичні 

відомості, різноманітні прийоми візуалізації та попередньої обробки інформації 

як про сам об’єкт дослідження, так і про аналогічні об’єкти в суміжних 

областях. Вибір класу моделей і його варіативність також залежать від потреб 

користувача й обмежених можливостей сучасного інструментарію 

математичного моделювання.  

Найчастіше вигляд моделі об’єкта та її параметризація визначаються «від 

досягнутого»: береться за основу певне відоме математичне подання і 

здійснюється його модифікація шляхом видозмінювання та нарощування 

додаткових членів і трансформації та розширення набору оцінюваних 

коефіцієнтів. Такому підходу відповідає дана дисертаційна робота.  

Правильний вибір шляхів модифікації передбачає ретельний аналіз як 

масової поведінки об’єктів даного типу для визначення стійких 

середньостатистичних значень коефіцієнтів, так і детальне дослідження 

особливостей функціонування конкретного об’єкту для індивідуального 

корегування значень параметрів моделі з метою його якісного опису.  
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Треба мати на увазі, що в об’єктах відбуваються незворотні процеси 

«старіння», коли змінюються не тільки їх показники, а й поведінка – реакція на 

впливи. Крім того, навіть у межах продукції одного виробника спостерігається 

певний розкид характеристик. Наприклад, поширені джерела світла – розрядні 

лампи, не лише поступово «старіють» (зокрема зношуються електроди), а й 

мають деякий люфт параметрів як від партії до партії, так і між однотипними 

лампами різних виробників. В умовах конкуренції кожний виробник 

намагається покращити техніко-економічні показники своєї продукції, вносячи 

зміни, тому навіть у одного виробника лампи одного типу та потужності, що 

мають різну дату випуску, дещо відрізняються за характером поведінки в 

мережі.  

Процедури знаходження оптимальних оцінок коефіцієнтів досить добре 

опрацьовані для лінійно параметризованих моделей [106]. При цьому за 

критерій якості моделювання найчастіше приймається квадратичний 

функціонал відхилень (нев’язок) між модельними й експериментальними 

даними – основа методу найменших квадратів (МНК) оптимального 

оцінювання, що передбачає мінімізацію вибраного критерію.  

У лінійному випадку застосування МНК забезпечує відшукання єдиного 

глобального екстремуму функціоналу якості. Проте для нелінійно 

параметризованих співвідношень МНК-критерій має складну топологічну 

структуру (різноманітної форми горби, ями, перевали, яри, плато, низини). 

Відповідні оптимізаційні процедури носять ітераційний характер і дозволяють 

досягти лише локального екстремуму, як правило, в деякому околі початкових 

значень параметрів [203]. Локально оптимальні оцінки коефіцієнтів моделі 

можуть бути досить віддалені від глобально оптимальних значень. Тому 

серйозною неформалізованою проблемою є попереднє відшукання «хороших» 

початкових оцінок параметрів, близьких до глобального екстремуму, оскільки 

відомі процедури параметричної ідентифікації [200] забезпечують лише деяке 

їх уточнення.  
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У розмаїтті нелінійних випадків, до яких відноситься вибрана за базову 

диференціально-алгебраїчна модель [60], застосування процедур оптимальної 

параметричної ідентифікації вимагає серйозної підготовчої роботи, значних 

витрат обчислювальних ресурсів і при цьому не гарантує знаходження 

глобально оптимальних значень коефіцієнтів.  

Враховуючи помітний розкид характеристик РЛВТ і похибки у заданні 

технологічних параметрів відповідних комплектів «РЛВТ – ПРА» та напруги 

живлення, при оцінюванні коефіцієнтів моделі РЛВТ на перших етапах досить 

обмежитися створенням спрощених процедур пошуку субоптимальних значень 

параметрів, що зводяться до корегування наявних величин коефіцієнтів на 

основі експертного порівняння модельних і експериментальних даних за 

вибраним критерієм. Аналіз літературних джерел показує, що подібний підхід 

до параметричної ідентифікації характерний для електротехнічних досліджень.  

У публікації [32] пропонується генетичний алгоритм параметричної 

ідентифікації в якому оцінки коефіцієнтів визначаються шляхом «природного 

відбору найбільш життєздатного набору» за рядом критеріїв оптимізації. При 

цьому використовуються специфічні поняття, як «хромосома» – набір 

коефіцієнтів, «мутація» – стохастична зміна значень деяких коефіцієнтів набору 

за допомогою генератора випадкових чисел. Дана процедура має ймовірнісну 

природу, потребує значних об’ємів обчислень і не гарантує знаходження 

оптимальних оцінок параметрів. 

Безпосередньо питанням створення та використання методик 

параметричної ідентифікації присвячені роботи [1, 9, 185, 200, 203]. У статті [1] 

наведено якісний огляд літературних джерел з проблем параметричної 

ідентифікації. У праці [9] висвітлено етапи побудови математичних моделей за 

експериментальними даними, виділено основні труднощі при оцінюванні 

параметрів, що можуть привести до одержання неякісної моделі. У статті [185] 

описується спрощена модель, що базується на фізичних законах процесів у РЛ. 

Вона не потребує знання точних характеристик ламп  і передбачає визначення 
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параметрів при низькій частоті живлення РЛ. У статті  [200] представлено 

підхід до ідентифікації параметрів методом пошуку оптимальних варіантів 

серед скупчення точок оптимальності. Дана методика використовується для 

дослідження нелінійного елементу – розрядної лампи низького тиску. У праці 

[203] розглядається оптимізація моделі розрядної лампи, що базується на описі 

фізичних процесів в розрядній дузі. Пропонована методика параметричної 

ідентифікації експонується як така, що дозволяє віднайти коефіцієнти моделі 

для опису роботи лампи роботи як на низькій, так і на високій частоті.  

Модернізація освітлювальних систем на базі перспективних 

мікропроцесорних систем керування потребує розробки математичних моделей 

керованих об’єктів і обчислювальних процедур які забезпечують адаптацію 

моделей до конкретних об’єктів шляхом параметричної ідентифікації.  

 

Висновки до першого розділу та постановка задач  

 

1.  Виходячи із загального аналізу літературних джерел, можна 

стверджувати, що дослідження комплектів «РЛВТ – ПРА» з лампами ДРЛ і 

ДНаТ є актуальною задачею на сучасному етапі формування енергоощадних 

освітлювальних систем. 

2.  Важливою складовою розробки сучасних освітлювальних установок та 

їх елементів є проведення математичного моделювання для тестування їх 

роботи при нормальних умовах і дослідження реакції на різні збурюючі впливи, 

зокрема зміни якості електроенергії та керуючих сигналів. Тому створення 

адекватної уніфікованої моделі РЛВТ і комплекту «РЛВТ – ПРА» в цілому є 

актуальним завданням. 

3.  Проведений аналіз обґрунтовує вибір диференціально-алгебраїчної 

моделі Краснопольського О.Є., побудованої шляхом апроксимації ВАХ лампи, 

за базову для подальшого удосконалення опису РЛВТ. 
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4.  Враховуючи системні зв’язки, необхідно проводити моделювання та 

дослідження РЛВТ у складі відповідного комплекту «РЛВТ – ПРА», що 

передбачає одночасний розгляд функціонування всіх елементів і комплекту 

вцілому.  

Формулювання задач дослідження. Виходячи з викладеного вище 

матеріалу, сформульовано наступні завдання: 

–  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. 
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РОЗДІЛ 2    

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ КОМПЛЕКТУ «РОЗРЯДНА ЛАМПА  

ВИСОКОГО ТИСКУ – ПУСКОРЕГУЛЮВАЛЬНИЙ АПАРАТ» 

 

2.1  Уніфікована модель розрядної лампи високого тиску 

 

2.1.1  Аналіз базової моделі 

Проведений у першому розділі аналіз переваг та недоліків відомих 

підходів до моделювання розрядних ламп і ПРА, що забезпечують їх роботу, та 

одержаних за ними відповідних моделей [54, 59, 60, 69, 71–73, 76, 77, 87, 97, 

170, 177, 183-185, 191, 192, 194, 196, 199, 202, 203] обґрунтовує прийняття 

моделі РЛВТ, запропонованої Краснопольським О. Є. [60, с. 36], за базову для 

синтезу більш адекватного математичного подання РЛВТ і комплекту «РЛВТ –

 ПРА» в цілому, орієнтованого на всебічне використання інструментарію 

програмного середовища MАTLAB.  

Базова диференціально-алгебраїчна модель має наступний вигляд [60]:  

 );()( 11
2

ллллл guFuMgdtdg == ; (2.1) 

 );())(()( 22 β=β−β=β ллустл uFuuMdtd ; (2.2) 

 лллл uigG /=β= . (2.3) 

Тут і далі: t  – час, с;  сu  – напруга джерела живлення, В;  L  – 

індуктивність дроселя, Гн; R – активний опір контуру, Ом;  лu  – падіння 

напруги на лампі, В; 0U  – падіння напруги на лампі при горінні на постійному 

струмі, В; лi  – сила струму в контурі (через лампу), А; лP  – потужність 

лампи, Вт; 0P  – номінальна потужність лампи, Вт; лG  – провідність лампи, См; 

лg  – приведена провідність лампи, що відображає середню концентрацію 

електронів, См; β  – безрозмірний змінний коефіцієнт пропорційності, що 



 45 

відображає рухливість електронів; лA  – коефіцієнт амплітуди базової моделі, 

що залежить від типу та потужності лампи. Зокрема, для лампи ДРЛ-250  

[60, ст. 37]:  2500 =P , Вт;  1260 =U , В;  9=лA . 

Наявність в системі рівняння (2.2) обумовлено необхідністю врахування 

інерційності зміни електронної температури, що є суттєвим для ламп високого 

тиску [60]. Сам режимний параметр β  відображає рухливість електронів, а 

коефіцієнт )( луст uβ  визначає стале значення β  при constuл = . Взаємозв’язок β  

і лg  виражається рівнянням (2.3). 

Залежності коефіцієнтів )(1 лuM , )(2 лuM , )( луст uβ  від напруги на лампі 

носять суттєво нелінійний характер і згідно [60, с. 37], апроксимуються 

виразами: 

 [ ] [ ])/|(|6,04,01)/()( 22
1 oлoлoлл UuUuUAuM +−= ; (2.4) 

 [ ] 45,1
2 10)/||(35,1)( ⋅+= oлл UuuM ; (2.5) 

 )/||(6,04,0)( oллуст Uuu +=β . (2.6) 

Особливістю даної моделі є її спрямованість на опис ламп типу ДРЛ, 

адже саме для цього вона створена. Хоча принципово процеси, що проходять в 

лампах ДРЛ і ДНаТ, подібні,  у [60, с. 37] підкреслено, що спроба опису за 

допомогою даного математичного подання (2.1) – (2.6) ламп типу ДНаТ 

призводить у ряді важких режимів до значних похибок близько 30–35 %.  

Ця модель недостатньо враховує особливості роботи РЛВТ у процесі 

запалювання і при різких змінах режимів функціонування. Крім того, для 

програмної реалізації моделі її треба ретельного опрацювати, орієнтуючись на 

застосування сучасних математичних пакетів.  
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2.1.2  Модифікація базової моделі для комплекту «РЛВТ – ПРА» 

Початкова трансформація полягає у спрощенні моделі шляхом 

безпосереднього включення в базову диференціально-алгебраїчну систему 

(2.1) – (2.3) виразів (2.4) – (2.6) для змінних функціональних нелінійних 

коефіцієнтів і проведення рівносильних перетворень. Вона реалізована у 

декілька етапів. На першому етапі у рівняння (2.1), (2.2) підставлені вирази 

(2.4) – (2.6) для змінних коефіцієнтів )(uM л1 , )(uM л2 , )(uлустβ . При цьому 

отримано: 

 
)/||(6,04,0

]1)/[( 22
2

oл

oлoл
лл Uu

UuUA
gdtdg

+
−= ; (2.7) 

 45,1 10)))/||(6,04,0)(()/||(35,1( ⋅β−++=β oлoл UuUudtd ; (2.8) 

Далі для явного виділення характерного множника [ ]1)/||( −oл Uu  у 

рівняннях (2.7) і (2.8) використано наступне тотожне перетворення: 

[ ]1)/||(6,016,0)/||(6,06,04,0)/||(6,04,0 −+=−++=+ oлoлoл UuUuUu . 

Потім для параметризації трансформованої моделі з метою розширення її 

можливостей  замість наперед заданих числових коефіцієнтів пропонується 

ввести  

 6,01 =k ;    4
2 105,1 ⋅=k ;    4

3 103⋅=k ;    5,14 =k . (2.9) 

Вказані значення сталих параметрів 1k , 2k , 3k , 4k  відповідають базовій 

моделі [60, с. 36, 37] для лампи ДРЛ. Їх корегування дозволить адаптувати 

модель для конкретного освітлювального комплекту. 

Після наведених вище перетворень отримано диференціально-

алгебраїчну модель: 

 ( )[ ] ( )[ ]1/||11/ 01
2

0
2
0

2 −+−= UukUuUAgdtdg ллллл ; (2.10) 
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 ( )[ ] ( )[ ]β−−++=β 1/||1/|| 01032
4 UukUukkdtd л

k
л ; (2.11) 

 лллл uigG /=β= . (2.12) 

Значення сталих коефіцієнтів 1k , 2k , 3k , 4k  та технологічних параметрів 

0P , 0U , лA  визначаються окремо для ламп різного типу та потужності.  

Далі для моделювання комплекту «РЛВТ – ПРА» систему (2.10) – (2.12) 

доповнено рівнянням, що за допомогою другого закону Кірхгофа описує схему 

послідовного включення РЛВТ з індуктивним баластом з урахуванням 

активного опору (рис. 2.1): 

 ( )лллсл GiRiuLdtdi /)/1( −−= ,  (2.13) 

 

 

Рисунок 2.1 – Схема включення РЛ ВТ з індуктивним ПРА 

 

У результаті отримано диференціально-алгебраїчну модель комплекту 

«РЛВТ – ПРА» (2.10) – (2.13), що включає три диференціальних і два 

алгебраїчних рівняння. Передісторія модельованих процесів враховується 

заданням додатково початкових умов, їх інерційність відображається наявністю 

відповідних похідних за часом, а взаємозв'язки між режимними параметрами 

визначаються алгебраїчними співвідношеннями. Диференціальні рівняння 

містять сталі коефіцієнти, які пропонується оцінювати за експериментальними 

R
L

СU

лU

• • 
ВТРЛ

• • 
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даними. Алгебраїчні рівняння виражають жорсткі функціональні залежності і 

не містять оцінюваних коефіцієнтів.  

За умови 0≠лG  індекс диференціювання [6, 113, 150, 164, 178, 186,  187, 

197, 198] диференціально-алгебраїчної системи (2.10) – (2.13) рівний одиниці, 

що дозволяє звести її до розширеної системи звичайних диференційних 

рівнянь. Проте це збільшує обчислювальні витрати при оперуванні з 

диференціальною моделлю підвищеної розмірності. Продуктивнішим є підхід, 

заснований на виключенні частини змінних із диференціальної підсистеми 

[4 , 6, 86, 99]. Оскільки алгебраїчна підсистема невироджена і білінійна, то 

можна аналітично виразити одні режимні змінні через інші. Виключивши 

частину цих змінних, можна перейти до чисто диференціальної системи без 

збільшення її розмірності. При цьому, оскільки окремі змінні (β  і лg ) 

безпосередньо не спостерігаються, то природно використовувати для опису 

комплекту «РЛ ВТ – ПРА» метод простору станів.  

З другого рівняння зв'язку (2.12) можна виразити змінну лu  через інші: 

)/( ллл giu β= , а потім виключити лu  та лG  з диференціальної підсистеми 

(2.10), (2.11), (2.13). В результаті вона приймає вигляд:  

 ( )[ ] ( )[ ]1)/(||1)/( 01
22

0
2
0 −β+−β= UgikgUiUAdtdg лллллл ;  (2.14) 

 ( )[ ] ( )[ ]β−−β+β+=β 1)/(||1)/(|| 01032
4 UgikUgikkdtd лл

k
лл ;  (2.15) 

 ( ))/()/1( лллсл giRiuLdtdi β−−= . (2.16) 

Для зменшення впливу помилок округлення і досягнення узгодженості 

діапазонів числових значень різних змінних доцільно перейти до безрозмірних 

величин:   

 
0T

t
t =
w

;  
0

1 g

g
x л= ;  β=2x ;  

0
3 I

i
x л= ;  31 xy = ;  

21

3

0
2 xx

x

U

u
y л == ; (2.17) 
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 21
0

3 xx
G

G
y л == ;  

21

2
3

00
4 xx

x

P

iu

P

P
y ллл === ;  

0U

u
w с= , (2.18) 

де 000000 ,,,,, GgIUPT  – характерні значення відповідних електричних 

параметрів. Прийнято, що 0U  – падіння напруги на лампі при горінні на 

постійному струмі, В; 0P  – номінальна потужність, Вт; f  та fT /10 =  – частота 

і період зовнішнього живлення (при промисловій частоті 50=f Гц період 

складає 02,00 =T с); 000 /UPI =  – характерний струм, А;  2
0000 UPGg ==  – 

характерна провідність, См.  

Після нескладних перетворень отримано наступну модель нестаціонарних 

режимів комплекту «РЛ ВТ – ПРА» з використанням простору станів (над 

безрозмірним часом t
w
 верхня риска опущена):  

 

( )[ ] ( )[ ]

( )[ ] ( )[ ]

( )( )
















−−=

−−++=

−+−=

;)()(

;1)/(||1)/(||

;1)/(||1/

213
2
030

2
0003

221312133202

2131
2
1

2
23001

4

xxxUxRPwULPTdtdx

xxxxkxxxkkTdtdx

xxxkxxxPTAdtdx

k

л

 (2.19) 

 )(;;)/(; 21
2
34213213231 xxxyxxyxxxyxy ==== . (2.20) 

Тут )(txx ii = ,  3,1=i  – фазові змінні (змінні стану), в.о.;  )(tyy jj = ,  

4,1=j  – вихідні (спостережувані) змінні (струм, напруга, провідність і 

потужність лампи), в.о.;  )(tww =  – вхідний збурюючий вплив; t  – час, 

];0[ Tt ∈ ; T  – тривалість проміжку часу, на якому досліджується процес.  

При розрахунках конкретних процесів розглянута модель (2.19), (2.20) 

доповнюється початковими умовами:  

 0)0( ii xx =  ,  3,1=i , (2.21) 
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де  0ix  ,  3,1=i  – відомі величини, в.о. 

Диференціальна система (2.19) є істотно нелінійною, причому містить 

операції ділення на фазові змінні, одна з яких 1x  фізично може приймати 

близькі до нуля значення, що породжує локальну нестійкість розв’язку системи, 

тобто, диференціальна система є локально жорсткою [6, 150, 161, 164, 187]. 

Висока чисельна нестійкість особливо виявляється при спробі розрахунку 

перехідних режимів з близькими до нуля початковими умовами. Це 

пояснюється наявністю в розробленій системі операцій ділення і взяття модуля, 

що приводить до розриву самої відповідної функції або її похідної.  

Жорсткість системи змінюється в значних межах аж до виродження 

частини диференціальних рівнянь в алгебраїчні при формально допустимому 

значенні 01 =x . Тому для регуляризації задачі при діленні на вирази зі змінною 

1x  використовується введення малого параметра 0>ε :  ε+→ 2121 xxxx .  

У початковий момент часу проміжок між основними електродами 

характеризується практично нульовою провідністю g , відповідно нульовим 

струмом i , проте із деякою відносно малою рухливістю електронів. З 

нульовими початковими значеннями режимних параметрів базова модель, 

приведена в [60], та визначена вище її модифікація (2.19), (2.20) не «стартує», 

що обумовлено характером аналітичних співвідношень і відображає її 

обмеженість: для старту потрібен ненульовий початковий режим. Введений 

параметр ε , за фізичним сенсом, служить оцінкою неврахованої в базовій 

моделі початкової провідності лампи в пусковому режимі, тобто малих струмів 

тліючого розряду між основними і додатковими електродами (лампа типу 

ДРЛ). Далі прийнято 610−=ε .  

Сучасні ефективні методи розв’язування жорстких систем звичайних 

диференціальних рівнянь (ЗДР) [113, 150, 164, 187] використовують якобіан 

правої частини системи. Проте система (2.19) містить операцію взяття модуля 

|| 3x , що не диференціюється в нулі, тому для підвищення стійкості 
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обчислювального процесу застосовується заміна  δ+→ 2
33 || xx , де 0>δ  – 

мале додатне число. Оскільки практичні розрахунки режимних електричних 

параметрів ведуться з точністю не більше шести значущих цифр, то прийнято    

1410−=δ . 

Таким чином, регуляризована диференціально-алгебраїчна модель 

нестаціонарних режимів комплекту «РЛ ВТ – ПРА» приймає вигляд:  

 

( )[ ]
( )[ ]

( )[ ]
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k
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 (2.22) 

 )(;;)/(; 21
2
34213213231 ε+==ε+== xxxyxxyxxxyxy . (2.23) 

Модифікована система звичайних диференціальних рівнянь (2.22) подана 

в нормальній формі, права частина якої за довільних фізично допустимих 

початкових умов є неперервною за всіма аргументами. При неперервності 

вхідної дії )(tww =  права частина задовольняє за змінними )(txx ii = , 3,1=i  

умові Ліпшиця з деякою додатною константою M . Тому за теоремою Коші 

початкова задача (2.21), (2.22) має єдиний розв’язок. Ступінь стійкості 

чисельного розв’язку визначається значенням константи Ліпшиця M , що 

корегується підбором значень параметрів регуляризації ε  і δ .  

Вимога економного використання обчислювальних ресурсів в умовах 

змінної жорсткості системи є причиною вибору для розв’язування задачі Коші 
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спеціальних чисельних методів, що автоматично змінюють свої характеристики 

та дозволяють достатньо легко керувати порядком точності і кроком 

інтегрування. В сучасних програмних середовищах з розвиненою системою 

математичних обчислень, таких як MATLAB [35, 64, 89, 163], містяться 

солвери (вирішувачі), які відповідають висунутим вимогам. Серед них 

найбільш ефективним для розв’язування жорстких задач є вирішувач «ode15s» 

[164, 187].  

 

2.1.3  Врахування зміни характеристик лампи в процесі запалювання 

Для більш адекватного опису процесів в лампі треба враховувати вплив 

на розвиток процесів у колбі лампи тліючого розряду між додатковими й 

основними електродами (рис. 2.2), а також затяжний процес виходу лампи на 

усталений режим (у наслідок нагрівання речовин у робочій колбі). 

Модель (2.22), (2.23) прийнятно описує перехідні процеси після виходу 

лампи на усталений режим, але втрачає адекватність у випадку опису  пускових 

процесів. 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Схема включення РЛ ВТ типу ДРЛ з індуктивним ПРА: 

1 – основні електроди, що почергово виконують роль катода й анода; 

2 – додаткові електроди;  CU – напруга схеми, В;  R – активний опір, Ом; 

деR  – опір додаткових електродів, Ом;  EL – лампа  
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Фізична інтерпретація параметра регуляризації ε  при визначенні повної 

провідності лампи 

 ε+β= ллп gG  (2.24) 

і ретельний аналіз процесів у колбі при пуску лампи, дозволяє висунути 

припущення про характер протікання тліючого розряду між основними і 

додатковими електродами і його вплив на струм у ланцюзі.  

Тут лпG  – повна провідність лампи, що враховує як процеси між 

основними і додатковими електродами (тліючий розряд), так і процеси між 

основними електродами: у початковий момент часу – при відсутності пробою 

основного проміжку, потім виникнення тліючого розряду, який після появи 

необхідної кількості вільних електронів і позитивно заряджених іонів 

практично миттєво переходить у дуговий розряд – пробій основного 

міжелектродного проміжку. 

Крім початкового впливу тліючого розряду між основними й 

додатковими електродами на пробій основного міжелектродного проміжку 

треба враховувати вплив додаткових електродів на розвиток дугового розряду 

між основними електродами після запалення лампи, протягом процесу 

розпалення. Цей процес обумовлений  «випаровуванням» речовин у колбі 

лампи при нагріванні. При цьому відбувається поступове зростання 

світловіддачі лампи й опору основного міжелектродного проміжку. Тому з 

часом падіння напруги на лампі збільшується, а струм знижується, проте 

непропорційно. Після випаровування основної частини робочих речовин колби 

настає усталений режим, що супроводжується рекомбінацією речовин і 

випромінюванням. 

Пропонується в моделі (2.22), (2.23) замість малого сталого параметра 

регуляризації ε  використовувати нелінійну величину )( лде GfG = , яку можна 

трактувати як змінну провідність лампи, що враховує тліючий розряд між 
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додатковими й основними електродами та поступовий розвиток процесів між 

основними електродами. Можна прийняти  

 )))((2( 765 kgkarctgkG лде −β−π= , (2.25) 

де  5k , 6k , 7k  – сталі коефіцієнти, що підлягають оцінюванню. За початкові 

наближення взято:  )2(05 π= деGk ;  запGk =7 ;  106 =k . 

Величина дэG  відіграє істотну роль у початковий період пуску лампи, але 

різко слабшає при виникненні основного розряду. У початковий момент часу 

деG  практично миттєво приймає своє максимальне значення 0деG  (при 00 =лG ). 

Потім з часом деG  поступово знижується. При запаленні основного газового 

стовпа (при лузапде GGG <≈≈ ) деG  різко спадає. Далі під час переходу лампи в 

усталений режим деG  продовжує зменшуватися і стає майже рівною нулю 

( 0≈деG , коли розряд між основними і додатковими електродами практично 

відсутній). 

Співвідношення (2.25) носить апроксимаційний характер. Зокрема, 

замість (2.25) допустимо використовувати наближення, засноване на іншій 

неперервній апроксимації симетричної одиничної функції. 

У результаті система (2.14) – (2.16) з урахуванням алгебраїчного зв’язку 

(2.8) набуває вигляду: 
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 ( ))/()/1( деллпотлсл GgiRiuLdtdi +β−−= ; (2.28) 
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 деллпделллллделлл GgGGgiPgGGgiu +β=+β=β=+β= ;)(;;)/( 2 ; (2.29) 

 )))((2( 765 kgkarctgkG лде −β−π= . (2.30) 

Доповнена система (2.26) – (2.30) пропонується як така, що враховує 

вплив додаткових електродів, підключених через опори, на розвиток процесів, 

які відбуваються в лампі: пуск (тліючий розряд між основними і додатковими 

електродами), запалення (виникнення основного тліючого розряду і запалення 

дуги між основними електродами), усталений режим (після стабілізації дуги), 

перехід з одного усталеного режиму на іншій (при керуванні лампою). При 

цьому доцільно провести параметричну ідентифікацію отриманої моделі (2.26) 

– (2.30) у різних режимах функціонування комплекту з метою отримання 

відповідних оптимальних оцінок коефіцієнтів моделі. 

Для ламп типу ДНаТ запропоновано використання рівняння (2.30) для 

врахування розвитку розряду між електродами після пробою проміжку 

імпульсом високої напруги. 

 

2.2 Реалізація моделі комплекту «РЛВТ-ПРА» в пакеті MATLAB 

 

2.2.1 Реалізація моделі мовою MATLAB  

Моделювання комплекту «РЛВТ – ПРА», увімкненого у зовнішню 

мережу із заданою напругою живлення (рис. 2.1), проводиться з використанням 

співвідношень (2.21) – (2.23), в яких, на відміну від базової моделі РЛВТ [60], 

ураховано схему включення лампи, виділено ряд коректуючих коефіцієнтів і 

проведено важливі перетворення для підвищення чисельної стійкості. 

Для реалізації моделі комплекту «РЛВТ – ПРА» вибрано програмне 

середовище MATLAB [5, 35, 64, 89, 163]. Пакет містить ефективний апарат 

проведення прикладних математичних розрахунків, зокрема, функцію 

розв’язування задачі Коші, а також засоби синтезу вхідних сигналів різної 

форми та ефективні способи аналізу і візуалізації вихідних даних. Крім того, 
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програма Simulink дозволяє створювати візуально-блочні моделі, що 

відповідають складним освітлювальним системам.   

На рис. 2.3 – рис. 2.5 приведено лістинги розробленої програми 

розрахунку за моделлю «РЛВТ – ПРА» у вікні редактора m-файлів. Алгоритм 

розрахунку комплекту приведено на рис. 2.6.  

 

 
 

Рисунок 2.3 – Файл-функція RD1.m  у вікні редактора m-файлів 
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Згідно прийнятим рекомендаціям [5, 35, 89, 163], у середовищі MATLAB 

створені відповідні m-файли: у файлі-функції RD1.m (рис. 2.3) задано 

параметри комплекту «РЛВТ – ПРА», система диференціальних рівнянь, 

характер напруги живлення, формули допоміжних розрахунків; у файлі-

сценарії  Rdscr1.m  (рис. 2.4 і рис. 2.5) здійснюється запит на розв’язування 

задачі Коші із зазначеними початковими умовами і заданим проміжком 

інтегрування, а також містяться оператори розрахунку вихідних змінних і 

виведення результатів.  

 

 

 

Рисунок 2.4 – Перша частина файлу-сценарію  Rdscr1.m  у вікні редактора файлів 
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Рисунок 2.5 – Друга частина файлу – сценарію  Rdscr1.m  у вікні редактора файлів 

 

Враховуючи прояви жорсткості в диференціальній системі, для 

розв’язування задачі Коші обрано солвер ode15s, який реалізує неявний 

багатозначний метод Гіра, що дозволяє автоматично змінювати порядок 

точності і крок інтегрування [163, 186] і забезпечує проведення стійких 

розрахунків. 
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Введення даних:

T , f , sU , L , потR , 0U , 0P , лA , 1k , 

2k , 3k , 4k ,  і , 0ix ,  3,1i .

Розрахунок значень фазових 

змін них )(txx ii ,  3,1i

за рівняння ми 

Побудова

вибраних залежностей

та їх візуалізація

Кінець

Початок

Розрахунок значень вихідних змінних 

)(tyy jj ,  4,1j

за форму лами 

 
 

Рисунок 2.6 – Блок-схема алгоритму розрахунку комплекту «РЛВТ – ПРА» 
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Приведена на рис. 2.6 блок-схема алгоритму розрахунку комплекту 

«РЛВТ – ПРА» за синтезованою математичною моделлю включає наступні 

складові:  

1)  початок ; 

2)  введення даних; 

3)  розрахунок значень змінних стану; 

4)  розрахунок значень вихідних змінних; 

5)  побудова графіків вибраних залежностей; 

6)  кінець. 

Введення даних: 

1) що характеризують джерело напруги та схему ввімкнення лампи:  

T  – період, с;  f  – частота, Гц;  sU  – діюче значення напруги мережі, В;  

L  – індуктивність дроселя, Гн; R – активний опір схеми, що  

практично визначається активним опором дроселя, Ом; 

2) що характеризують лампу: 0U  – напруга горіння лампи на постійному 

струмі, В;  0P  – номінальна потужність лампи, Вт; лA  – коефіцієнт, значення 

якого залежать від типу та потужності лампи;  1k , 2k , 3k , 4k  – коефіцієнти 

математичної моделі; 

3) ε  і δ  – параметри регуляризації, призначені для підвищення стійкості 

обчислень; 

4) початкові значення змінних стану. 

 

2.2.2 Реалізація моделі з графічним інтерфейсом у GUIDE  

Оперування з отриманою модифікованою моделлю (2.22), (2.23) в рамках 

проведення серії подальших досліджень виявило ряд недоліків розробленої 

програмної реалізації в середовищі MATLAB. При проведенні багаторазових 

розрахунків, зокрема, в рамках обчислювального експерименту, необхідність 

ручного вводу вхідних даних і значень керуючих параметрів програми 

спричиняє ряд незручностей і уповільнює роботу з моделлю.  
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Для автоматизації розрахунків, підвищення ергономічності, більш 

ефективного використання обчислювальних ресурсів і засобів комп’ютерної 

графіки розроблено гнучкий програмний інтерфейс, що полегшує роботу 

дослідника та дозволяє ефективно розраховувати параметри нестаціонарних 

процесів у широкому діапазоні режимів функціонування.  

Побудова графічного інтерфейсу в підпрограмі GUIDE потребує знань 

мови програмування MATLAB, особливостей інтерпретації відповідей 

програми на подані запити, та запитів програми до користувача. Для 

структурування програми розроблено ряд алгоритмів.  

Процес розробки програми носить поетапний характер: створення 

програми, тестування, корекція в режимі редагування. Результатом є програма з 

графічним інтерфейсом користувача (GUI), яка складається з декількох файлів, 

де запуск основного файлу виконується шляхом виконання команди у вікні 

MATLAB. Програму можна реалізувати за допомогою використання лише мови 

програмування MATLAB і спеціальних функцій низькорівневої графіки. Проте 

оптимальним є використання саме візуального середовища GUIDE, яке 

дозволяє створювати і редагувати вікно програми та має великий вибір 

елементів з широким набором можливостей їх налаштування. 

При побудові програми GUI здійснено розміщення елементів інтерфейсу 

в межах графічного вікна, та програмування реакцій на дії користувача 

(спрямованих на конкретний елемент, наприклад, введення даних). У програмі 

використано елементи: вводу – для введення характерних величин і 

коефіцієнтів моделі;  текстові підписи;  кнопки – запуск розрахунку та 

побудови графіків;  прапорці – для вибору, які графіки слід побудувати. Робоче 

вікно отриманої програми з візуальним інтерфейсом, приведене на рис. 2.7. 

Програма за суттю є модифікованим графічним вікном MATLAB з 

елементами керування (кнопки, списки, перемикачі, прапорці, полоси 

скролінгу, місця вводу, меню), з осями та текстовими областями для виведення 

результатів роботи.  
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Рисунок 2.7 – Зовнішній вигляд робочого вікна програми, створеної в MATLAB GUIDE 

 

Блок-схема реалізованої програми з візуальним інтерфейсом розрахунку 

режимних параметрів комплекту «РЛВТ – ПРА» за моделлю (2.22), (2.23) в 

середовищі MATLAB зображено на рис. 2.8. На рис. 2.9 подано блок-схему 

алгоритму роботи користувача з програмою. 

Приведений на рис. 2.8 алгоритм роботи програми розрахунку 

комплекту «РЛВТ – ПРА» за математичною моделлю включає наступні блоки:  

1)  початок (користувач запускає програму); 

2)  зчитування з комірок введених даних (при введені користувачем даних 

в комірки та натисненні клавіші «Еnter»), та сигналів прапорців (на відмічення 

відповідних галочок у комірках реагує як «1» чи «0»); 
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3)  при натисненні користувачем кнопки «Розрахунок» програма починає 

розрахунки за моделлю, використовуючи заздалегідь обраний вирішувач, і 

обчислює значення змінних стану; 

4)  розрахунок значень вихідних змінних; 

5)  подається сигнал «розрахунок проведено» і програма чекає на 

наступні дії користувача; 

6)  після натиснення кнопки «побудова» виводяться графіки вибраних 

залежностей; 

7)  «кінець» – програма чекає подальших дій користувача. 

Для формалізації роботи з програмою пропонується використання 

алгоритму дій користувача (рис. 2.9), що складається з наступних блоків: 

1)  початок – користувачу треба запустити програму; 

2)  введення даних – користувачу треба вибрати, який комплект «РЛВТ –

 дросель» треба розрахувати, та ввести у відповідні комірки дані, а потім 

натиснути «Еnter»; 

3)  вибрати, які графіки треба побудувати та поставити галочки у 

відповідних комірках; 

4)  перевірити правильність вводу даних і натиснути кнопку  

«розрахувати»; 

5)  після розрахунку за моделлю для побудови обраних графіків треба 

натиснути кнопку «Побудувати»; 

6) при необхідності повторного розрахунку, при змінених параметрах 

треба у всіх комірках вводу знову натиснути «Еnter», змінивши при цьому 

необхідні величини; 

7) повернення до пункту 5; 

8) при закінченні роботи з програмою її треба закрити. 
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Початок

Зчитування даних
 з комірок

та присвоєння їм імен

Розрахунок значень вихідних змінних
)(tyy jj ,  4,1j

за формулами  (2.22)

Зчитування вказівок, які графіки необхідно побудувати

Побудова вибраних графіків 

Кінець

такні

Необхідно

розрахувати 

Необхідно  побудувати 

інші графіки?

такні

з іншими даними?

Запуск розрахунку значень фазових змінних 

)(txx ii ,  3,1i за рівняннями (2.21)

 

Рисунок 2.8 – Блок-схема алгоритму програми з візуальним інтерфейсом 

розрахунку комплекту «РЛВТ – ПРА» 
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Необхідно розрахувати 

графіки?
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Кінець

Початок

Введення даних:

Запуск розрахунку математичної моделі

з введеними параметрами

Виведення результатів 

розрахунку та графіків

Вибір графіків 

для відображення

ні

Uo, Po, Ao Us, L , R , f , k 1, k 2, k 3, k 4, ε и δ.

Необхідно побудувати інші 

з іншими даними?

- 

 

Рисунок 2.9 – Блок-схема алгоритму роботи користувача з програмою 
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2.2.3  Візуально-блочна модель у Simulink з використанням бібліотеки 

Math Operations 

Для подальшої адаптації процедур оперування з моделлю до запитів 

користувачів-практиків на основі отриманої математичної моделі (2.22), (2.23) 

побудовано комп’ютерну модель комплекту «РЛВТ – ПРА» [17, 110] засобами 

візуально-блочного моделювання програми Simulink [35, 162, 163] середовища 

MATLAB. Така реалізація не потребує від користувача глибоких знань мови 

програмування MATLAB, проте вимагає значних зусиль її розробника. 

Наочність зв’язків елементів спрощує аналіз складних схем – «клубків», сприяє 

уніфікації підходів до синтезу моделей і прискоренню процесів їх розробки та 

корекції. 

Застосування візуально-блочного моделювання дозволяє легко проводити 

аналіз роботи комплекту «РЛВТ – ПРА» при різних режимах функціонування, 

різних значеннях коефіцієнтів моделі та різному рівні деталізації вибраної 

моделі. Це сприяє обґрунтованій корекції математичного подання підбором 

значень параметрів і поступовим ускладненням структури на основі 

теоретичних і експериментальних досліджень і експертних оцінок. 

Використана при створені візуально-блочної моделі система 

диференціальних рівнянь (2.22), (2.23) в розмірних змінних має вигляд: 

 ( )[ ] ( )[ ]1)/(||1)/( 01
22

0
2
0 −β+−β= UgikgUiUAdtdg лллллл ; (2.31) 

 ( )[ ] ( )[ ]β−−β+β+=β 1)/(||1)/(|| 01032
4 UgikUgikkdtd лл

k
лл ; (2.32) 

 ( ))/()/1( лллсл giRiuLdtdi β−−= , (2.33) 

де )sin()( α+ω= tEtu mc – напруга живлячої мережі, В.  

Провідність лампи Gл визначається співвідношенням 

 лл gG β=  (2.34) 
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Миттєві значення струму і напруги лампи зв'язані законом Ома: 

 ллл GiU =  (2.35) 

На основі (2.31) – (2.35) синтезовано візуально-блочну модель комплекту 

«РЛВТ – ПРА» [17, 110] (рис. 2.10) із застосуванням стандартного набору 

обчислювальних блоків Math Operations програми Simulink, кожен з яких 

виконує конкретну функцію. Вона побудована за принципом сигнальних графів 

[169], що дозволяє виявити взаємозв’язки елементів моделі з урахуванням її 

нелінійної поведінки. 

 

 
 

Рисунок 2.10 – Візуально-блочна модель комплекту «РЛВТ – ПРА» 

з використанням бібліотеки Math Operations 
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Диференціальна система  реалізована за допомогою двох інтеграторів “g” 

і ‘betta”, з виходів яких знімаються сигнали, позначені g та В, що відображають 

приведену провідність лампи і рухливість електронів. Сигнали, що подаються 

на входи вказаних інтеграторів, сформовані за допомогою обчислювальних 

блоків, які відображають нелінійні залежності в правих частинах рівнянь (2.31) 

і (2.32), та описують процеси в лампі. Крім того, в моделі використано ряд 

блоків, що вводять до моделі значення сталих коефіцієнтів, це:  

- «k1», «k2», «k3» «k4» – задано значення відповідних коефіцієнтів; 

- «AL» – значення коефіцієнта пропорційності, що залежить від 

потужності лампи; 

- « Uo»  –  напруга горіння лампи на постійному струмі; 

- «R»  –  активний опір контуру. 

Враховуючи особливості взятих математичних залежностей – присутність 

змінних як дільників у математичних виразах – для цих змінних у відповідних 

інтеграторах встановлено ненульові малі початкові значення.  

Для спостереження за результатами роботи моделі використовується 

віртуальний осцилограф «EC-IL-UL», на який виводяться напруга мережі, 

струм і напруга на самій лампі.  

Приклад функціонування візуально-блочної моделі подано на рис. 2.11, 

що відповідає освітлювальному комплекту з лампою ДРЛ – 250, для якої:  

.9;126;5,1;103;105,1;6,0 04
4

3
4

21 ===⋅=⋅== лAUkkkk   

Як видно з рис. 2.11, реалізована математична модель комплекту «РЛВТ –

 ПРА» при нульових початкових умовах виходить на усталений режим за один 

період зміни напруги живлення, що значно швидше за поведінку реальної 

лампи, проте подальший опис усталеного режиму добре узгоджується з 

теоретичними викладками та дослідними даними. 
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Рисунок 2.11 – Графіки залежностей характерних величин моделі 

комплекту «РЛ ВТ – ПРА» від часу, при нульових початкових умовах 

 

У приведеній реалізації (рис.2.10) використано наступні блоки:  

- «add» - суматор з можливістю настроювання кількості вхідних сигналів і 

вибору знаку «-» чи «+» для кожного з них; 

- передачі сигналів – це пари «dB in» та «dB out», «w in» та «w out», які 

використовуються для зменшення нагромадження видимих безпосередніх 

зв’язків шляхом «безпровідної» передачі сигналу від блоку «out» до блоку «in»; 

- «abs» реалізує взяття модуля величини; 

- математичних функцій «Math Function», у моделі (рис. 2.10) 

налагоджений на взяття елементу «u» в степені «v», де перший вхід для основи, 

а другий – для показника степеня; 

- «Gain» – прохідний співмножник з можливістю настроювання його 

величини; 

- «mux» – поєднання (мікшування) сигналів в одну лінію для подальшої 

передачі; 

- «Product» – реалізує множення величин. 
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2.2.4  Візуально-блочна модель у Simulink з електротехнічними блоками  

Програма Simulink середовища MATLAB підтримує можливість 

візуально-блочного моделювання електротехнічних схем завдяки набору 

основних елементів, що зберігаються у теці SimPowerSystems. 

З використанням елементів відповідної бібліотеки Simulink створена 

блочна реалізація моделі комплекту «РЛВТ – ПРА», що включає дросель, 

активний опір, джерело живлення, кероване джерело напруги, яке моделює 

власне лампу, та блок, з якого подається сигнал на кероване джерело напруги в 

залежності від результатів розрахунків за формулами блоку DEE (рис.2.12). 

Кероване джерело напруги включене послідовно з основним джерелом і 

виконує роль змінного за часом опору лампи, характер якого визначається за 

формулами з моделі РЛВТ. Ця реалізація, на відміну від попередньої, дозволяє 

досліджувати більш складні режими комплекту «РЛВТ – ПРА» і, завдяки 

використанню електротехнічних блоків з можливістю налаштування, 

характеризується ще більшою наочністю. 

При реалізації моделі комплекту «РЛВТ – ПРА» (рис. 2.12) використано 

систему рівнянь (2.22): два перших рівняння, що формують модель лампи, 

задіяні при створенні відповідного блоку RLVD (рис. 2.13), а третє – при 

синтезі схеми ввімкнення лампи з готових блоків бібліотеки SimPowerSystems 

(рис. 2.12).   

При створенні блоку, що симулює періодично змінний в часі опір лампи, 

використано надбання [Черних І. В., с. 240]. Проте замість керованого джерела 

струму в пропонованій реалізації встановлено кероване джерело напруги. 

Результуючий комплекс елементів об’єднано в блок (субсистему) RLVD.  

Візуально-блочна модель комплекту «РЛВТ – ПРА» працює так: напруга 

джерела живлення подається на індуктивність та опір, що відповідно 

симулюють дросель, активні втрати в ньому та в з’єднувальних провідниках; 

амперметр і вольтметри вимірюють характеристики контуру та подають 

інформацію на блоки побудови графіків Scope; амперметр, вбудований у блок 
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RLVD (рис. 2.13) формує сигнал, що подається на блок DEE, в якому в явному 

вигляді задано два основних рівняння моделі комплекту (2.22), а саме моделі 

РЛВТ;  результуючі величини з DEE та сигнал струму амперметра з RLVD 

надходять у блоки Product та Divide у відповідності до додаткових алгебраїчних 

зв’язків і перетворюються у сигнал, який подається на генератор напруги 

Controlled Voltage Source. Таким чином, нелінійний опір лампи симулюється 

протидією напрузі джерела живлення – падінням напруги на нелінійному 

навантаженні.  
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Рисунок 2.12 – Візуально-блочна модель комплекту «РЛВТ – ПРА» 

з використанням електротехнічних блоків 
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Рисунок 2.13 – Склад субсисте6ми RLVD 
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При створені моделі, окрім зазначених вище, також використано наступні 

готові блоки:  «AC Voltage Source» – симулює генератор змінного струму, він 

настроєний на частоту в 50 Гц та напругу 220 В;  «Series RLC Branch» – 

моделює послідовно ввімкнені активний опір, індуктивність та ємність;  

настроєно  R=5 Ом, L = 0.155 Гн, ємність С, виключена з ланцюжка;  «Voltage 

Measurement» – вольтметр, що на виході дає безрозмірний сигнал;  «DEE» – 

Differential Equation Editor – редактор диференціальних  рівнянь, у діалоговому 

вікні блоку задається система диференціальних рівнянь в явній формі Коші, 

початкові умови, набір вхідних та вихідних сигналів, при цьому вирішувач і 

його параметри задаються в налаштуваннях вікна редактора Simulink;  «Divide» 

– блок ділення (є можливість настроювання на операції множення та (або) 

ділення);  Scope – графобудівник;  powergui – блок, що забезпечує роботу 

елементів теки «SimPowerSystems»;  gain – елемент прохідного множення 

(підсилювач);  Dot Product – блок скалярного множення векторів. 

 

Висновки до другого розділу 

 

1.  У результаті модифікації базової моделі отримано чисельно стійку 

математичну модель комплекту «РЛВТ – ПРА», що має вигляд системи 

диференціальних рівнянь у формі Коші, виділено оцінювані сталі коефіцієнти, 

оптимальні значення яких пропонується визначати для ламп різних типів та 

потужностей. При цьому: спрощено базову модель за рахунок введення 

розрахункових співвідношень для змінних коефіцієнтів безпосередньо в 

диференціально-алгебраїчну систему та проведення рівносильних перетворень;  

проведено параметризацію моделі введенням сталих коефіцієнтів, що 

підлягають оцінюванню; модифіковану модель лампи доповнено рівнянням 

контуру і одержано систему, що описує освітлювальний комплект «РЛВТ –

 ПРА»;  вжито заходи для підвищення точності розрахунків шляхом переходу 

до відносних безрозмірних величин; забезпечено старт моделі з нульовими 
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початковими умовами і підвищено стійкість чисельного розв’язку за рахунок 

введення параметрів регуляризації.  

2.  Друга модифікація пропонуэться як така, що дозволяє враховувати 

вплив провідності додаткових електродів у лампах типу ДРЛ, а також 

поступовий розвиток розряду між основними електродами за допомогою 

апроксимаційного співвідношення )( лдэ GfG = . Для ламп типу ДНаТ цим 

додатковим рівнянням пропонується враховувати результуючий вплив 

запалюючого імпульсу напруги на розвиток процесів у робочій колбі. 

3.  Реалізація модифікованої моделі мовою програмування MATLAB у 

вигляді файлів-сценаріїв та файлів-функцій, що максимально наближена до 

аналітичного опису комплекту, дозволяє обирати та налаштовувати різні 

вирішувачі, чим досягається оптимальна швидкість, точність і стійкість 

обчислень при обмежених витратах. 

4.  Проведені обчислювальні експерименти демонструють, що 

здійснювати багатократні розрахунки з різними початковими даними та 

наборами значень коефіцієнтів, застосовуючи файли-сценарії та файли-функції, 

не доцільно через великі витрати часу та доволі складне оперування з ними. 

Тому в ході досліджень створена відповідна програма з графічним інтерфейсом 

в середовищі MATLAB з використанням підпрограми GUIDE. Розроблена 

програма дозволяє ефективно порівнювати поведінку моделі з даними фізичних 

експериментів та досліджувати поведінку об’єкта при довільних початкових 

умовах. 

5.  Розроблена модель покладена в основу створення методики 

дослідження нестаціонарних режимів комплекту «РЛВТ – ПРА» у пакеті 

MATLAB з використанням можливостей програми Simulink. Це дозволяє 

наочно структурувати зв’язки та відкриває можливості побудови блочного 

аналогу моделі комплекту «РЛВТ – ПРА». Результати візуально-блочного 

моделювання можуть служити основою для побудови віртуальних 

експериментальних стендів.  


