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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

СВД – світловипромінювальний діод; світлодіод. 

Малопотужний СВД – СВД, який не потребує використання радіатора для 

роботи в номінальному режимі. 

Потужний СВД – СВД, який потребує використання радіатора для роботи 

в номінальному режимі. 

ОП – освітлювальний прилад. 

ОП із СВД – освітлювальний прилад із світловипромінювальними діодами. 

МКО – міжнародна комісія з освітлення. 

КСС – крива сили світла. 

НМІ – Національний метрологічний інститут. 

УСС СВД – усереднена сила світла СВД. 

NIST (National Institute of Standards and Technology) – Національний інститут 

стандартів і технології (головна метрологічна лабораторія США). 

PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt) – Національний фізико-технічний 

інститут природничих та технічних наук (Німеччина). 

ПСН – перетворювач струм – напруга. 

LGF-C-42 (LED Goniophotometer Facility) – гоніофотометрична устава для 

вимірювання потужних СВД, що дає змогудозволяє виконувати вимірювання в 

системі площин вимірювання С, γ. Максимальний розмір досліджуваного зразка 

(монтажної плати) – 42 мм. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Стрімкий розвиток світлодіодних джерел спричинив до 

потреби в точних і достовірних методах вимірювання світлотехнічних 

характеристик світловипромінювальних діодів. Особливості фотометричних 

параметрів СВД, зокрема спектр випромінення, просторовий розподіл сил світла 

тощо, роблять наявні методи та засоби вимірювання, засновані на лампах 

розжарення, майже непридатними. Спроби зіставити результати вимірювань 

світлотехнічних характеристик різних національних метрологічних інститутів 

виявилися марними через розбіжності в результатах вимірювань у кілька десятків 

відсотків. Із огляду на це в межах міжнародного співробітництва Міжнародною 

комісією з освітлення розроблено загальні рекомендації щодо вимірювання СВД – 

МКО 127-2007 «Фотометрія світлодіодів» [1]. Оскільки рекомендації стосуються 

загальних понять, кожна країна розв’язує проблему вимірювання світлотехнічних 

параметрів СВД на власний розсуд. 

Окрім того важливо мати прив’язку відповідних засобів вимірювання до 

національних еталонів, звірення яких у міжнародному масштабі забезпечує потрібні 

точність і єдність вимірювань у світі [2]. У цьому контексті важливим та актуальним 

завданням є створення методів і засобів вимірювання фотометричних характеристик 

СВД, які, з одного боку, відповідають рекомендаціям МКО, а з другого, – прив’язані 

до національних еталонів. Окреслене вище дає підстави говорити про виняткову 

актуальність пропонованої роботи. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну 

роботу виконано на кафедрі світлотехніки і джерел світла Харківського 

національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова. Здобувач, 

як виконавець дослідження, проводив роботу в межах державної бюджетної теми 

Міністерства освіти і науки України «Дослідження перспективних освітлювальних 

установок та методів їх діагностики» (ДР 0111U010509 2012р.); держбюджетних 

науково-дослідних роботах «Розробка еталонного приймача – трап-детектора» 

(ДР 0110U004403 договір № 188/13-10 від 23.11.2010 р.), «Розроблення 
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юстувального столу установки для передачі світлових (енергетичних) одиниць від 

трап-детектора до фотометричної (радіометричної) голівки та калібрування трап-

детектора» (ДР 0111U007514 договір № 150/13-11 від 10.08.2011 р.), та 

«Розроблення калібрувальної установки та методик калібрування фотометричної 

вимірювальної системи за допомогою трап-детектора» (ДР 0112U004382 договір № 

143/13-12 від 20.09.2012 р.), що є складовими проекту «Створення базової 

метрологічної лабораторії для сертифікації світлодіодних джерел світла та 

освітлювальних систем на їх основі» Інституту фізики напівпровідників НАН 

України в межах Державної цільової науково-технічної програми «Розробка 

і впровадження енергозберігаючих світлодіодних джерел світла та освітлювальних 

систем на їх основі», затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України № 632 

від 09.07.2008 р. 

Внесок дисертанта полягає в розробленні конструкції вказаних приладів і устав, 

розробленні методології передавання одиниці світлових величин та в оцінюванні 

невизначеності передавання. 

Мета дослідження – розробити високоточні методи та засоби вимірювання 

фотометричних характеристик СВД, що враховують рекомендації МКО 127-2007. 

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 

1) створити уставу для вимірювання фотометричних характеристик СВД, яка 

відповідатиме рекомендаціям МКО 127-2007 та даватиме змогу вимірювати весь 

спектр світлотехнічних характеристик СВД, зокрема потужних. Оснастити уставу 

комп’ютеризованою системою управління, щоб автоматизувати процеси 

вимірювання та оброблення результатів; 

2) під час створення устави взяти до уваги вплив температури p-n-переходу на 

результати вимірювання шляхом розроблення термостата для потужних СВД; 

3) розробити фотоприймач, що відповідатиме вимогам МКО до вимірювання 

фотометричних характеристик світлодіодів; 

4) установити метрологічні характеристики розробленого фотоприймача; 

5) розробити трап-детектор та уставу-компаратор для передавання одиниці 

світлових величин від трап-детектора до фотометрів; 
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6) запропонувати метод передавання одиниці світлових величин від 

державного первинного еталона до розробленого засобу вимірювання 

фотометричних характеристик СВД. 

Об’єкт дослідження – вимірювання фотометричних характеристик СВД. 

Предмет дослідження – методи та засоби вимірювання фотометричних 

характеристик СВД, які відповідають рекомендаціям МКО, а також методи 

калібрування цих засобів вимірювання, що забезпечують прив’язку до державного 

первинного еталона (простежуваність вимірювань). 

Методи дослідження. Теоретичні засади вивчення процесу калібрування 

приймачів випромінення визначено за допомогою методів математичного 

моделювання з застосуванням обчислювальної техніки. Практична частина 

дослідження ґрунтується на оптичних і електричних методах вимірювань, залученні 

високоточної апаратури, засобах ЕОМ, наявному та розробленому програмному 

забезпеченні. Експериментальні дані отримано за допомогою сучасних методів 

оброблення результатів вимірювань і теорії невизначеності. 

Наукова новизна одержаних результатів: 

1) вперше запропоновано та реалізовано метод вимірювання фотометричних 

характеристик світлодіодів, який полягає у застосуванні трап-детектора, що 

забезпечує крім самокалібрування приладів підвищення точності й простежуваність 

результатів вимірювань до державного первинного еталона. 

2) отримав подальший розвиток метод вимірювання фотометричних 

характеристик потужних світлодіодів, який дає змогу виконувати вимірювання за 

заданої температури p-n-переходу. 

3) вперше запропоновано та експериментально досліджено фотометр із 

дифузором на базі фотометричної кулі, який відповідає вимогам МКО до 

вимірювання фотометричних характеристик світлодіодів, і виконує одночасно 

функції вхідної оптики фотометра та спектрометра. 

4) розвинуто математичну модель передавання одиниці потужності 

випромінення від трап-детектора до фотометрів. 
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Практичне значення одержаних результатів полягає в такому: 

1) розроблено трап-детектор, уставу для передавання світлових і енергетичних 

одиниць, а також методику передавання одиниць у межах науково-дослідних робіт, 

які є складовими проекту «Створення базової метрологічної лабораторії для 

сертифікації світлодіодних джерел світла та освітлювальних систем на їх основі», 

виконуваного Інститутом фізики напівпровідників НАН України відповідно до 

Державної цільової науково-технічної програми «Розробка і впровадження 

енергозберігаючих світлодіодних джерел світла та освітлювальних систем на їх 

основі», затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України № 632 від 09 липня 

2008 р. 

2) розроблений засіб вимірювання та розроблена методика вимірювання 

фотометричних характеристик СВД входить до складу Науково-дослідного центру 

світлотехнічних вимірювань Харківського національного університету міського 

господарства імені О. М. Бекетова, а також використовується для лабораторного 

практикуму. 

Особистий внесок здобувача. Основні положення, що відбивають результати 

дослідження та виносяться на захист, є наслідком самостійної роботи й наукових 

пошуків здобувача. 

Робота [64] є одноосібною. У працях, виконаних у співавторстві, дисертантові 

належить: розроблення, виготовлення, калібрування та дослідження характеристик 

робочого еталона вимірювання усередненої сили світла СВД [16]; вивчення 

існуючих методів вимірювання фотометричних характеристик СВД [13]; розробка 

конструкції й аналіз залежності характеристик трап-детектора від температури [90]; 

розробка конструктивних елементів устави з лінійним переміщенням і розроблення 

методики передавання одиниці абсолютної спектральної чутливості від трап-

детектора до досліджуваного фотометра, а також оцінювання невизначеності 

передавання одиниці [88]; оцінювання невизначеностей як вимірювання відстані 

між фотометричним центром джерела світла й апертурою фотометра 

гоніофотометричної устави GO-2000H, так і юстування фотометра [100]; 

розроблення конструкції гоніофотометричної устави LGF-C-42 і методики 
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вимірювання фотометричних характеристик потужних СВД, дослідження 

характеристик устави й оцінювання невизначеності результатів вимірювання [67]. 

Апробація результатів дисертації. Окремі теоретичні та практичні положення 

дисертаційної роботи апробовано на семи міжнародних науково-технічних 

конференціях і семінарах: «Метрологія та вимірювальна техніка» (м Харків, 12 – 14 

жовтня 2010 р.); «Сучасні проблеми світлотехніки та електроенергетики» (м. Харків, 

13 – 14 квітня 2011 р.); «Передовые дисплейные и световые технологии» (м. Ялта, 

8 – 12 жовтня 2011 р.); «Світлотехніка й електроенергетика: історія, проблеми, 

перспективи» (м. Тернопіль, 24 – 26 квітня 2012 р.); «Современные тенденции 

развития светотехники» (м. Харків, 15 – 16 травня 2013 р.); «Метрологія та 

вимірювальна техніка» (м. Харків, 15 – 16 жовтня 2014 р.); «Світлотехніка й 

електроенергетика: історія, проблеми, перспективи» (м. Тернопіль, 23 – 27 лютого 

2015 р.). 

Публікації. Основні результати дослідження викладено в семи наукових 

статтях, шість із яких опубліковано в провідних фахових виданнях, зокрема одній 

одноосібній, дві роботи вийшли друком у журналах, що входять до наукометричних 

баз Google Scholar та Index Copernicus. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів, висновків, списку використаної літератури (101 позиція), чотирьох 

додатків. Робота містить 48 рисунків, 6 таблиць, 95 формул. Обсяг основного тексту 

дисертації становить 125 сторінок. Загальний обсяг роботи – 142 сторінки. 
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РОЗДІЛ 1  

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ВИМІРЮВАННЯ 

ФОТОМЕТРИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СВІТЛОДІОДІВ 

Останнім часом СВД перетворилися на невід’ємну частину повсякденного 

життя сучасної людини. Із незначних сигнальних індикаторів у побутових приладах 

вони перетворилися на автономні об’єкти матеріального світу, що різняться 

формою, розмірами, рівнем випромінення та спектральним складом. Указані 

чинники спричинили до застосування СВД у системах управління рухом і системах 

штучного освітлення, а також в автопромисловості. 

Не викликає наразі подиву той факт, що лампи з СВД використовують як 

безпосередні замінники традиційних джерел світла (ретрофіти), так і як повноцінні 

освітлювальні прилади з СВД. У цьому маємо змогу переконатися, поглянувши на 

прилавки будівельних супермаркетів та магазинів, що спеціалізуються на 

освітленні. 

За функціональністю, експлуатаційними характеристиками та економічністю 

грамотно сконструйовані ОП із СВД є відмінною альтернативою традиційним ОП 

[3, 4], оскільки: 

− забезпечують локалізоване освітлення об’єктів, робочих поверхонь та 

цільових зон у системах як внутрішнього, так і зовнішнього штучного освітлення; 

− є стабільним джерелом високоякісного кольорового та білого світла з майже 

непомітними перепадами освітленості та кольору між ОП; 

− придатні до використання майже в будь-яких системах освітлення; 

− дають змогу отримати повний спектр як основних кольорів, так і білого 

світла з повним набором відтінків від теплого до холодного; 

− забезпечують більш високу енергоефективність порівняно з традиційними 

джерелами світла; 

− надійно випромінюють світло протягом багатьох тисяч годин; 

− володіють високою стійкістю до вібрації й ефективно працюють за низьких 

температур; 
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− знижують загальну вартість використання завдяки високій 

енергоефективності, тривалому терміну служби та мінімальним затратам на 

обслуговування, що дає змогу досягти досить короткого строку окупності. 

У загальному бюджеті світових енергетичних витрат значна частка припадає на 

освітлення. Із огляду на це особливу увагу з поміж інших переваг СВД привертає 

висока енергоефективність. Безпосереднім підтвердженням наших міркувань є 

зіставлення ефективності джерел світла різних типів [5]: якісні лампи розжарення – 

18 лм/Вт; компактні люмінесцентні лампи – 64 лм/Вт; люмінесцентні лампи Т8 – 

80 лм/Вт. 

Незважаючи на те, що максимальна світлова віддача СВД білого світла, 

досягнута в лабораторних умовах, на сьогодні складає 276 лм/Вт [6], учені 

визначають теоретичну межу для СВД білого світла в 260–300 лм/Вт [7]. 

За даними Міжнародного енергетичного агентства [8], станом на 2006 р., частка 

електричного освітлення в загальному світовому виробництві електроенергії складає 

до 19 %. У зв’язку з цим актуальним є створення освітлювальних технологій, які 

забезпечать не тільки високу якість освітлення, а й збереження енергії й зменшення 

викидів СО2 в атмосферу. Окрім того, указаний обсяг витрат змусив міжнародну 

спільноту ввести обмеження на виробництво та поширення енергетично 

неефективних джерел світла. 

Перший крок у цьому напрямку зробили США в грудні 2007 р., прийнявши Акт 

енергетичної незалежності та безпеки (Energy Independence and Security Act of 2007) 

[9], згідно з яким із 2012 по 2014 рр. планувало вивести з уживання лампи 

розжарення потужністю 100–40 Вт на території США. Із січня 2013 р. США почали 

поступово відмовлятися від ламп потужністю 75 Вт. 

У 2009 р. у Євросоюзі набула чинності поетапна заборона на виробництво, 

закупівлю та імпорт ламп розжарення, за винятком спеціальних ламп [10]. Під 

заборону потрапили лампи потужністю 100 Вт і більше, а також лампи з матовою 

колбою 75 Вт і більше. Загалом, Європейський Союз має намір до 2016 р. повністю 

відмовитися від ламп розжарення з енергоефективністю нижче за клас «В». 
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Таким чином, створюються сприятливі умови для інтенсивного розроблення та 

впровадження СВД освітлення в усіх галузях життєдіяльності людини, що 

забезпечить не тільки високу якість освітлення, а й збереження енергії і зменшення 

викидів СО2 в атмосферу. Зважаючи на це, останнім часом на українському ринку 

світлотехніки з’являється велика кількість фірм-виробників ОП із СВД. Не викликає 

сумнівів той факт, що ці фірми купують СВД як компоненти, які потребують 

вхідного контролю на відповідність специфікації виробника, що гарантує якість 

кінцевого продукту й одночасний вихідний контроль. 

 

1.1 Вимірювання фотометричних характеристик малопотужних світлодіодів 

СВД значно відрізняються від традиційних джерел світла розмірами, 

температурним режимом, спектром і просторовим розподілом випромінення. 

Зазначені відмінності позначаються на результатах вимірювання, що за 

використання традиційних підходів спричиняє до значних розбіжностей у 

результатах вимірювання світлових величин. 

Світлові калібрування світлодіодів за лампами розжарення, які є 

загальноприйнятими засобами вимірювання світлових величин, указують на 

розбіжності в кілька десятків відсотків і потребу в розробленні нових підходів [2, 11, 

12]. 

Із метою створення загальної методики визначення фотометричних 

і радіометричних характеристик СВД Міжнародна комісія з освітлення розробила 

рекомендації з їхнього вимірювання [1]. Згідно з цими рекомендаціями вибір шляхів 

реалізації прив’язки до наявних національних еталонів і схем повірки належить до 

компетенції національних метрологічних інститутів [13]. 

Характеристики СВД загалом визначають тими самими методами та техніками, 

що й традиційні джерела світла. Наявність різноманітних форм просторового 

розподілу світла СВД передбачає, однак, застосування величин, які зазвичай 

використовують для опису властивостей випромінення СП, – тобто криву сили 

світла. Остання здебільшого не симетрична геометричній осі корпусу СВД, або 
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хоча б одній із площин. У зв’язку з цим під час вимірювання фотометричних 

характеристик малопотужних СВД, тобто СВД із низьким рівнем світлового потоку, 

постає дві складні проблеми: визначення опорного напрямку вимірювання та 

величини тілесного кута, у межах якого вимірюватиметься потік випромінення. 

Щоб вирішити першу проблему, було рекомендовано як основний напрямок 

вимірювання використовувати механічну вісь корпусу, яка проходить через верхівку 

СВД [1]. Подібні пропозиції продиктовані простотою виконання вирівнювань за 

геометричними параметрами, на відміну від оптичних. 

Потреба в чіткому визначенні величини тілесного кута спричинена тим, що 

розміщення на однаковій відстані двох фотоприймачів із різними площами чутливої 

поверхні призведе до різниці в значеннях сили світла, оскільки світловий потік 

у межах двох тілесних кутів значною мірою залежить від просторового розподілу 

випромінення, який є досить нерівномірним у більшості варіантів виконань СВД. 

Отже, використання фотометрів із різними площею та формою апертури 

позначиться на результатах, навіть якщо вимірювання виконуються на тотожних 

відстанях і в одному напрямку. 

Відстань вимірювання також значно впливає на результати. Ідеться про те, що 

малопотужні СВД внаслідок слабкого сигналу доводиться вимірювати на достатньо 

малих відстанях. Із огляду на це вони не точковим джерелом і Закон зворотних 

квадратів не спрацьовує,  тобто виконується умова «ближнього поля». 

Із метою розв’язання окресленої проблеми МКО рекомендувала прийняти 

новий термін – усереднена сила світла СВД [1, 14, 15]. Наведений термін описує 

величину, вимірювану за умов «ближнього поля», та має дві стандартні геометричні 

умови вимірювання: А і В. 

Обидві умови передбачають використання приймача з круглою апертурою, яка 

має площу 100 мм2. Під час вимірювань СВД має бути встановлений перед 

приймачем і вирівняний таким чином, щоб механічна вісь СВД проходила крізь 

центр апертури приймача. Умови A і B відрізняються дистанціями між верхівкою 

СВД до площини вхідної апертури фотометра, які становлять для МКО стандартної 

умови A – 316 мм; для МКО стандартної умови B – 100 мм (рис. 1.1). 
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Рис. 1.1. Принципова схема геометричних умов МКО для вимірювань 

усередненої сили світла СВД: 1 – світлодіод; 2 – приймач; 3 – апертура з площею 

вхідного отвору; 4 – коригувальний світлофільтр 

 

Указані дистанції відповідають просторовим кутам 0,001 ср для умови A і 0,01 

ср для умови B, тому фактичні дистанції та розмір апертури дуже важливі для 

визначення тілесних кутів, завдяки чому забезпечується відтворюваність 

результатів. 

Варто зазначити, що вимірювання УСС СВД застосовується лише для 

малопотужних СВД із низьким значенням потоку випромінення. Для потужних 

СВД, потік від яких забезпечує достатній рівень сигналу, вимірювання мають 

виконуватися за умов «дальнього поля». 

Вимірювання усередненої сили світла рекомендовано проводити одним із двох 

методів – метод заміщення еталонним СВД, та метод еталонного фотоприймача. 

Під час вимірювань фотометричних характеристик СВД методом заміщення 

застосовують еталонні СВД, калібровані в національному метрологічному інституті 

СВД, тип яких відповідає типу вимірюваних. Переваги цього методу полягають у 

відсутності потреби застосовувати спектральну корекцію. Зважаючи на широке 

різноманіття типів СВД, із придбанням та обслуговуванням великої кількості 

еталонних СВД, зокрема з підтримкою простежуваності характеристик до 

лабораторії в НМІ, виникають суттєві труднощі. 

Одним із варіантів нівелювання згаданого недоліку є використання кількох 

еталонних СВД. Водночас у процесі вимірювань необхідно використовувати 
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спектральний коригувальний коефіцієнт. У такому разі, однак, мають бути відомими 

відносна спектральна чутливість фотометричної голівки та відносний спектральний 

розподіл еталонного й досліджуваного СВД. Розглянутий метод придатний 

переважно для промислових споживачів, які використовують обмежену кількість 

типів СВД. 

Метод еталонного приймача [16] позбавлений недоліків першого, тому з 

погляду практики є оптимальним. Одиниця вимірюваної величини зберігається на 

фотометрі, який є більш стабільним у часі, має тривалий термін експлуатації та 

потребує менших витрат на обслуговування. У цьому випадку, однак, коригування 

за допомогою спектрального коефіцієнта потрібне під час при кожного 

вимірювання. 

Вимірювання світлового потоку СВД рекомендовано виконувати одним із двох 

традиційних методів: за допомогою гоніофотометра та із залученням фотометричної 

кулі. 

Перший метод дає максимально точне інтегральне значення потоку внаслідокк 

відсутності помилок, пов’язаних із різницею в розподілі сили світла досліджуваного 

СВД. У такому разі еталонні джерела світла з відомим світловим потоком не 

потрібні, але проведення вимірювання одного СВД займає багато часу. 

Другий метод більш простий, і вимірювання проводяться майже миттєво. У 

цьому випадку, проте, потрібне еталонне джерело повного світлового потоку з 

подібним просторовим і спектральним розподілом випромінення. Різниця між 

характеристиками вимірюваного СВД і еталонного джерела світла спричиняє 

похибки. 

На рис. 1.2 наведені дві конфігурації фотометричних куль, які, згідно 

з рекомендаціями МКО, можуть бути застосовані для вимірювання світлового 

потоку СВД. 

Розміщення СВД у центрі фотометричної кулі зумовлене наявністю 

випромінення в напрямку контактів живлення деяких СВД. Відцентрове 

розташування дає змогу, по перше, врахувати це випромінення, а по-друге 

зменшити похибку вимірювання. Окрім того, для СВД із випроміненням лише в 
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одну півсферу простору подекуди застосовують фотометричну кулю з фіксацією 

СВД на стінці. Подібне кріплення вможливлює розміщення радіатора потужних 

СВД зовні, що не впливає на внутрішню температуру фотометричної кулі та не 

знижує сигнал внаслідок поглинання світла радіатором. 

 
а) б) 

Рис. 1.2 Рекомендовані конфігурації фотометричної кулі для вимірювання 

повного потоку СВД: а – для всіх типів СВД; б – для СВД із випроміненням тільки 

в 2π 

 

Для вимірювань світлового потоку СВД зазвичай використовують 

фотометричні кулі діаметром від 200 до 500 мм. За більшого внутрішнього діаметра 

зменшуються похибки, спричинені просторовою нерівномірністю й поглинанням 

світла. У цьому разі потрібні більш чутливі фотоприймачі. 

Як приймач випромінення під час вимірювання фотометричних характеристик 

СВД використовують фотометричні голівки і спектрорадіометри [17, 18]. 

У фотометричних голівках як приймач випромінення зазвичай використовують 

кремнієві фотодіоди, оскільки вони мають чутливість від ультрафіолетового до 

ближнього інфрачервоного діапазону довжин хвиль із піковою чутливістю близько 

900 нм. Переваги полягають і в лінійності чутливості в межах кількох порядків 

величини вхідного потоку та наближеній до незначної залежностьі спектральної 

чутливості від температури в межах видимого діапазону. 
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Відносна спектральна чутливість фотометра має бути відтворена якнайближче 

до функції відносної спектральної світлової ефективності V(λ). Фотометри 

класифікують зазвичай за показником відповідності функції відносної спектральної 

світлової ефективності – f1’ [19]. Для вимірювання білих СВД рекомендовано 

використовувати фотометри з f1’ не нижче 3 % [1, 18, 20]. 

Під час вимірювання УСС СВД чутливість в площині отвору вхідної апертури 

фотометра має бути рівномірною, для того щоб все випромінення, яке досягло 

отвору апертури, вимірювалося з однаковим значенням. Фотометр із гарною 

просторовою рівномірністю чутливості можна створити за допомогою 

фотометричної кулі малого розміру, яка використовується як вхідна оптика. Із цією 

метою часто також застосовуються розсіювачі, зокрема молочне скло. Що особливо 

актуально в разі використання фотодіода з малою чутливою поверхнею. Водночас за 

залучення розсіювача досить складно досягти потрібної просторової рівномірності. 

У разі використання спектрорадіометра як приймача випромінення під час 

вимірювання УСС СВД для покращення просторової рівномірності чутливості 

рекомендовано застосовувати фотометричну кулю малого діаметра або дифузор як 

вхідну оптику [21]. 

Із огляду на наведені вище рекомендації МКО стає зрозумілим, що 

вимірювання фотометричних характеристик СВД є доволі нетривіальним завданням. 

Ці джерела світла значно відрізняються від традиційних ламп. Специфічні 

параметри СВД спричиняють труднощі в разі використання відомих методик, 

внаслідок чого з’являються великі значення невизначеностей результатів 

вимірювань. 

Наразі нез’ясованим залишається питання оптимальних характеристик засобів 

вимірювання фотометричних характеристик СВД. У світовій практиці помітних 

успіхів у цій сфері досягли NIST – Національний інститут стандартів і технологій 

(США) та РТВ – фізико-технічний інститут (Германія). 

У NIST як еталонний засіб вимірювання УСС СВД використовують еталонні 

фотометри (рис. 1.3) із площею отвору апертури 100 мм2, які калібровані за 

абсолютною спектральною чутливістю уставою на базі еталонного комплексу 
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відтворення спектральної освітленості й спектральної яскравості з використанням 

рівномірних джерел випромінення (SIRCUS) [22, 23]. 

 

 
 

Рис. 1.3. Устава з еталонним фотометром для вимірювання УСС СВД у NIST 

 

SIRCUS використовує як джерело фотометричну кулю, що дає змогу створити 

рівномірне монохроматичне поле випромінення, спрямоване на фотометр для СВД 

при розміщенні їх на відстані 316 мм або 100 мм. Світло на рівні апертури 

еталонних фотометрів вимірюють трап-детекторами, яким передана одиниця 

оптичного вата від високоточного кріогенного радіометра NIST. Відносна 

розширена невизначеність ( )2=k  калібрування чутливості за освітленістю для 

еталонних фотометрів дорівнює 0,40 % за стандартної умови МКО А та 0,55 % за 

стандартної умови МКО В. 

Відносна розширена невизначеність ( )2=k  калібрування еталонних СВД за 

УСС складає відповідно 0,82–4,8 % для умови МКО А та 0,99–4,8 % для умови МКО 

В [24]. Такий достатньо широкий діапазон невизначеності зумовлений переважно 

вирівнюванням СВД у тримачі, спектральним складом випромінення, а також 

впливом зміни навколишньої температури. 

У РТВ для вимірювань УСС СВД як приймач випромінення використовують 

термостабілізовані приймачі з площею отвору апертури 100 мм2. Калібрування 

еталонних СВД за УСС виконують на спеціально сконструйованому 
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гоніофотометрі, який використовують з-поміж іншого для вимірювання світлового 

потоку (рис. 1.4) [25]. 

 
 

Рис. 1.4. Гоніофотометр для вимірювань СВД у PTB: 1 – СВД; 2 – площина 

відліку відстані від СВД; 3 – лазер для вирівнювання; 4 – V(λ)-фотометр; 5 – CCD-

камера, 6 – кремнієвий фотодіод; 7 – спектрометр; 8 – напрямок вимірювання 

відстані; 9 – площина вхідної апертури приймача 

 

Еталонні СВД виготовляють зі звичайних, попередньо зістарених серійних 

СВД. Зразки монтуються в спеціальні адаптери з нагрівальним елементом. Під час 

вимірювання еталонні СВД працюють на постійному прямому струмі 10 мА. 

Напругу на СВД встановлюють і регулюють у кожному випадку окремо. 

Температуру кристала під час вимірювань підтримують в межах +40°С. 

Під час вимірювання світлового (енергетичного) потоку за допомогою 

гоніометра, СВД обертається довкола двох взаємно перпендикулярних осей. 

Визначення світлового потоку полягає в об’ємному інтегруванні середнього 

значення освітленості. Під час вимірювання світлових величин спектральна 

чутливість приймача автоматично коригується під криву спектральної чутливості 



21 

ока V(λ). Вимірювальна голівка під час вимірювання з’єднана зі спектрорадіометром 

за допомогою оптоволоконного світловоду для вимірювання спектрального 

розподілу випромінення СВД. Сумарна невизначеність ( )2=k  вимірювання УСС у 

PTB для білих СВД за умов МКО А та В складає 1,5–3,5 %. Сумарна відносна 

невизначеність вимірювання світлового потоку на 0,5 % більша ніж для УСС СВД. 

Варто також зазначити, що для вимірювання УСС і світлового потоку СВД 

метод гоніометра, окрім PTB, застосовують у Японії (NMIJ – National Metrology 

Insutitute of Japan), Франції (LNE – National Laboratory of Metrology and Testing, 

France) та Нідерландах (VSL – National Metrology Institute of The Netherlands) [26, 

27]. 

На відміну від методу гоніофотометра, використовуваного в PTB, вимірювання 

світлового потоку СВД у NIST виконують за допомогою фотометричної кулі 

діаметром 2,5 м, що ґрунтується на абсолютному методі вимірювання (рис. 1.5). У 

фотометричній кулі повний світловий потік досліджуваного СВД здебільшого 

зіставляють із еталонним СВД. На відміну від інших, фотометрична куля NIST 

спеціально розроблена для вимірювань абсолютних значень світлового потоку. 

Ідеться про введення відомого потоку від зовнішнього еталонного джерела. 

Вказаний метод був розроблений у NIST для реалізації одиниці світлового потоку 

[28] і дає змогу відмовитися від традиційних еталонних ламп. 

 

 
 

Рис. 1.5. Фотометрична куля в NIST діаметром 2,5 м 
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У випадку застосування методу фотометричне калібрування кулі виконують 

безпосередньо за освітленістю. Фотометричну кулю в NIST використовують не 

тільки для періодичного відтворення одиниці потоку, а й для калібрування СВД. 

Незважаючи на свої розміри, фотометрична куля є достатньо чутливою для того, 

щоб вимірювати СВД зі світловим потоком 0,01 лм. Особливості конфігурації 

фотометричної кулі NIST дають також можливість вимірювати потік СВД у 

повному тілесному куті 4π. Таким чином, повний світловий потік вимірюють без 

втрат випромінення, спрямованого на контакти СВД. 

Результати двосторонніх звірень фотометричних, спектрорадіометричних 

і колорометричних параметрів СВД у NIST і PTB засвідчують високий рівень 

відповідності. Попри значні розбіжності в методах вимірювань, відмінності між 

результатами в NIST і PTB склали менше 0,3 % [25]. 

Подібні зіставлення проводилися і в Україні [29]. Отримані дані вказують на 

різницю в значеннях світлового потоку, отриманих за допомогою методу 

фотометричної кулі, і значеннях, одержаних гоніометричним методом, у межах 

похибки вимірювань. 

Окрім розглянутих передових світових лабораторій, варто згадати про досвід 

окремих лабораторій, розташованих на території Російської Федерації. 

У працях [30, 31, 32, 33] описано як метод фотометричної кулі, так 

і гоніофотометричний метод, які ґрунтуються переважно на детекторному підході. 

До того ж створено робоче еталонне джерело світла на СВД чотирьох різних 

кольорів [34], абсолютна сумарна похибка визначення сили світла якого перебуває 

межах 3 %. 

Сьогодні у ФГУП «ВНИИОФИ» у вимірюваннях СВД використовують 

комерційний компактний гоніофотометр виробництва X-Rite GmbH Optronic 

(Німеччина) та спектрорадіометр CS-2000 KoniсaMinolta Ltd [35]. 
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1.2 Вимірювання фотометричних характеристик потужних світлодіодів 

Актуальна проблема вимірювання фотометричних характеристик 

малопотужних СВД перебуває в комплементарному зв’язку із питанням 

вимірювання фотометричних характеристик потужних СВД, які наразі займають 

провідні позиції в багатьох застосуваннях. 

Маємо на увазі передусім те, що значна частина сучасних прожекторів для 

заливаючого та акцентного освітлення, вуличні світильники, світильники 

спрямованої дії для інтер’єрів (так звані даунлайти – Downlights) і різноманітні 

лампи-ретрофіти, використовують або безпосередньо випромінюване світло 

потужних СВД, або продукт його подальшого перерозподілу за допомогою лінз, 

відбивачів, призмових чи дифузних розсіювачів. Із цією метою застосовують 

переважно СВД потужністю 1 Вт і більше. Як відомо, роботу таких потужних СВД 

супроводжує виділення тепла, яке потрібно правильно відводити від СВД. У зв’язку 

з цим розраховують оптимальне розташування СВД на монтажній платі та радіатор 

із оптимальною площею розсіювання. Описаний процес називають тепловим 

менеджментом [36]. Тепловий менеджмент на етапі проектування СП із СВД має 

винятково важливе значення, оскільки за високих температур кристала СВД 

випромінюваний світловий потік значно знижується, а за критичних температур 

призводить до виходу з ладу СВД [3, 37, 38, 39]. 

Отже, одним із головних завдань під час проектування нового СП на СВД є 

знаходження оптимального співвідношення між величиною світлової віддачі 

готового приладу та розміром його радіатора. У згаданому випадку потрібно 

оперувати набором значень світлового потоку залежно від температури p-n-

переходу. Не всі виробники, на жаль, наводять цю інформацію в технічних 

характеристиках. Виробники, які наводять такі дані, подають останні в графічному 

вигляді, що ускладнює встановлення параметрів, потрібних для моделювання 

процесу охолодження. 

Не викликає сумнівів той факт, що під час вимірювань потужних СВД їхні 

світлотехнічні характеристики варто насамперед розглядати як функцію від 
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температури p-n-переходу в усталеному режимі [40, 41, 42, 43]. Остання 

безпосередньо залежить від умов, у яких проводить вимірювання виробник СВД і 

виробник кінцевого продукту. Існує, однак, низка відмінностей, що спричиняють 

помітні розбіжності у виміряних величинах. 

По-перше, температура, указана в технічних характеристиках на СВД, та 

реальна температура СВД під час роботи в освітлювальному приладі значно 

різниться. Виробники СВД проводять вимірювання з використанням живлення 

короткими імпульсами постійного струму, тому СВД не встигають нагрітися. 

У зв’язку з цим можемо припустити, що температура p-n-переходу дорівнює 

навколишній температурі, яка здебільшого становить 25ºС. Отже, наведені 

виробником характеристики СВД відповідають температурі p-n-переходу Тп = 25°С. 

На практиці СВД працюють за постійного струму та набагато більшої температури 

p-n-переходу (переважно Тп = 60°С до 100°С). 

По-друге, виробники СВД під час вимірювань використовують імпульсне 

живлення, тоді як у галузі світлотехніки традиційні джерела світла вимірюють за 

постійного струму. Вимірювання світлового потоку та спектра в імпульсному 

режимі є більш складним і дорогим процесом, супроводжуваним невизначеністю, 

яка вища, ніж за режиму вимірювань на постійному струмі. Видається закономірним 

той факт, що користувачі використовують здебільшого метод вимірювання для 

традиційних джерел світла на постійному струмі із залученням наявного 

обладнання. У цьому разі постає питання забезпечення відтворюваності результатів, 

наданих виробником СВД, що ґрунтуються на Тп. 

Наразі в МКО Технічний комітет TC2-63 розробляє рекомендації щодо 

вимірювання потужних СВД [44, 45]. До цих рекомендацій має входити новий 

метод вимірювання потужних СВД, розроблений у NIST [46, 47]. Автори 

пропонують виконувати вимірювання потужних СВД за живлення постійним 

струмом після встановлення температурної рівноваги за будь-якої потрібної 

температури. 

Під час вимірювання потужних СВД безпосередньо виміряти температуру p-n-

переходу Тп неможливо через особливості конструкції СВД. Існує кілька 
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альтернативних точок вимірювання: радіатор, контакти, корпус. Названі точки, 

проте, не завжди доступні унаслідок конструктивних особливостей, а отримані 

результати не завжди можна відтворити чи звірити. Із огляду на це запропоновано 

простий і доступний метод установлення потрібної температури p-n-переходу за 

допомогою системи активного регулювання температури на базі елементів Пельтьє. 

Із метою встановлення потрібної температури p-n-переходу ,пT  вимірюваний 

зразок закріплюють на термостабілізаторі та задають цільове значення температури. 

Після досягнення температурної рівноваги на СВД подається постійний 

номінальний струм та одночасно вимірюється падіння напруги від моменту 

ввімкнення (після встановлення електричної рівноваги) до встановлення робочої 

температури СВД. Оскільки напруга на СВД змінюється залежно від температури p-

n-переходу, після визначення початкової напруги температуру термостабілізатора 

знижують доти, доки напруга на СВД не зрівняється з початковою напругою 

«холодного» СВД. 

Таким чином, завдяки регулюванню температури системи активного 

охолодження за напругою на СВД під час вимірювання світлових характеристик 

стає можливим встановлення й підтримання температури p-n-переходу 

вимірюваного СВД на стабільному заданому рівні. 

На відміну від методу NIST, який передбачає калібрування потужних СВД 

будь-якого типу, форми та кольору випромінення, у PTB на сьогодні розроблено 

метод передавання світлових величин потужних СВД за допомогою 

термостабілізованих еталонних СВД однакового типу, але чотирьох різних кольорів 

випромінення: блакитного, зеленого, червоного і білого [48]. Активне регулювання 

температури p-n-переходу в процесі вимірювання виконують за допомогою 

елемента Пельтьє, який умонтовано в мідний корпус-радіатор. Попередні результати 

вимірювань свідчать про те, що цей метод завдяки підтримуванню постійної 

температури потужного СВД дає змогу досягти високої стабільності та 

повторюваності вимірюваних фотометричних величин, а також демонструє слабку 

залежність результатів від навколишньої температури. 
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1.3 Здобутки вітчизняних науковців у сфері вимірювання фотометричних 

характеристик світлодіодів 

В Україні наразі відсутні високоточні засоби вимірювання фотометричних 

характеристик СВД. Замість розроблення таких засобів частіше за все купується 

дешеве, неавтоматичне закордонне обладнання [49], характеристики якого 

відповідають вимогам МКО. Недоліки цього обладнання криються в тому, що таким 

чином можна вимірювати лише малопотужні СВД, а точність результатів є низькою. 

Подібні засоби придатні більшою мірою для контролю випуску продукції на 

виробництві. Калібрування таких пристроїв передбачене виробником за методом 

еталонного джерела, тобто за допомогою еталонних СВД, каліброваних за 

кордоном, або еталонного джерела типу А. 

Розроблена гоніофотометрична устава, описана в роботі [50], змодельована на 

базі гоніометра системи В, β. Останній не розрахований на вимірювання 

фотометричних характеристик потужних світлодіодів і не відповідає рекомендаціям 

МКО щодо рівномірності чутливості в площині вхідної апертури, оскільки фотометр 

не має дифузора. До того ж як приймач випромінення застосовується фотодіод ФД-

288, що за характеристиками поступається сучасним закордонним зразкам. 

Останнім часом учені [51, 52, 53, 54] пропонують застосовувати нові підходи до 

вимірювання фотометричних характеристик світлодіодів за допомогою фотокамер 

та пристроїв із лінійними фотоперетворювачами. Точність отриманих за цими 

методами даних залишається, проте, доволі низькою: «Відносна похибка результатів 

вимірювань, отриманими за допомогою пристроїв з матричними й лінійними 

перетворювачами не перевищує 5 %» [54, с.17]. Отже, не безпідставно стверджувати 

те, що засоби вимірювання фотометричних характеристик потужних світлодіодів 

в Україні відсутні взагалі. 
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Висновки до розділу 

Будь-яке застосування СВД передбачає з’ясування його параметрів. Світлові 

калібрування світлодіодів за лампами розжарення, які є загальноприйнятими 

засобами вимірювання світлових величин, засвідчили наявність розбіжностей у 

кілька сотень відсотків у результатах вимірювань і потребу в розробленні нових 

підходів. Постають питання щодо достовірності характеристик СВД, указаних 

виробниками. 

Із огляду на це постає потреба в достовірних вимірюваннях параметрів СВД, 

що вимагає стандартизації методик та умов вимірювання. Розроблення методів і 

засобів вимірювання фотометричних характеристик СВД, оцінювання заявлених 

виробником характеристик, визначення реальних, а не декларованих параметрів 

робочих виробів – першочергові завдання для багатьох сфер застосування СВД. 

Окремим аспектам вимірювання характеристик СВД на сьогодні теоретики та 

практики всього світу приділяють багато уваги. Наприклад в США відповідні 

дослідження проводяться в рамках програми "EnergyStar" [55, 56]. 

Завдання створення методів і засобів вимірювання світлотехнічних параметрів 

світлодіодів в Україні є над актуальним. Розв’язання цієї задачі в умовах сьогодення 

з технічного та економічного поглядів має бути оптимальним і комплексним. 

Актуальним також є питання, із одного боку, відповідності створених методів і 

засобів національній системі метрологічного забезпечення світлових вимірювань, 

а з другого, узгодження з міжнародними нормами та стандартами. Мова йде про 

прив’язку засобів вимірювання до національних еталонів і проведення звірень на 

рівні національних еталонів. Водночас важливим аспектом є простежуваність 

результатів вимірювання світлотехнічних параметрів світлодіодів. 

У контексті окресленого вище наразі є потреба в створенні устави для 

вимірювання фотометирчних характеристик СВД, що за метрологічними 

характеристиками відповідає і світовим тенденціям й одночасно забезпечує єдність 

світлових вимірювань. 



28 

Забезпечення єдності вимірювань – важливе завдання, яке в РТВ (Германія) та 

ВНДІОФВ (Росія) вирішується введенням еталонних світлодіодів. Нами ж 

запропонований інший підхід – використання трап-детектора, який дає змогу 

калібрувати уставу, і сам бере одиницю світлових величин від національного 

еталона. 
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	Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано на кафедрі світлотехніки і джерел світла Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова. Здобувач, як виконавець дослідження, проводив роботу в межах державної бюджетної теми Міністерства освіти і науки України «Дослідження перспективних освітлювальних установок та методів їх діагностики» (ДР 0111U010509 2012р.); держбюджетних науково-дослідних роботах «Розробка еталонного приймача – трап-детектора» (ДР 0110U004403 договір № 188/13-10 від 23.11.2010 р.), «Розроблення юстувального столу установки для передачі світлових (енергетичних) одиниць від трап-детектора до фотометричної (радіометричної) голівки та калібрування трап-детектора» (ДР 0111U007514 договір № 150/13-11 від 10.08.2011 р.), та «Розроблення калібрувальної установки та методик калібрування фотометричної вимірювальної системи за допомогою трап-детектора» (ДР 0112U004382 договір № 143/13-12 від 20.09.2012 р.), що є складовими проекту «Створення базової метрологічної лабораторії для сертифікації світлодіодних джерел світла та освітлювальних систем на їх основі» Інституту фізики напівпровідників НАН України в межах Державної цільової науково-технічної програми «Розробка і впровадження енергозберігаючих світлодіодних джерел світла та освітлювальних систем на їх основі», затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України № 632 від 09.07.2008 р.
	Внесок дисертанта полягає в розробленні конструкції вказаних приладів і устав, розробленні методології передавання одиниці світлових величин та в оцінюванні невизначеності передавання.
	Мета дослідження – розробити високоточні методи та засоби вимірювання фотометричних характеристик СВД, що враховують рекомендації МКО 127-2007.
	Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань:
	1) створити уставу для вимірювання фотометричних характеристик СВД, яка відповідатиме рекомендаціям МКО 127-2007 та даватиме змогу вимірювати весь спектр світлотехнічних характеристик СВД, зокрема потужних. Оснастити уставу комп’ютеризованою системою управління, щоб автоматизувати процеси вимірювання та оброблення результатів;
	2) під час створення устави взяти до уваги вплив температури p-n-переходу на результати вимірювання шляхом розроблення термостата для потужних СВД;
	3) розробити фотоприймач, що відповідатиме вимогам МКО до вимірювання фотометричних характеристик світлодіодів;
	4) установити метрологічні характеристики розробленого фотоприймача;
	5) розробити трап-детектор та уставу-компаратор для передавання одиниці світлових величин від трап-детектора до фотометрів;
	6) запропонувати метод передавання одиниці світлових величин від державного первинного еталона до розробленого засобу вимірювання фотометричних характеристик СВД.
	Об’єкт дослідження – вимірювання фотометричних характеристик СВД.
	Предмет дослідження – методи та засоби вимірювання фотометричних характеристик СВД, які відповідають рекомендаціям МКО, а також методи калібрування цих засобів вимірювання, що забезпечують прив’язку до державного первинного еталона (простежуваність вимірювань).
	Методи дослідження. Теоретичні засади вивчення процесу калібрування приймачів випромінення визначено за допомогою методів математичного моделювання з застосуванням обчислювальної техніки. Практична частина дослідження ґрунтується на оптичних і електричних методах вимірювань, залученні високоточної апаратури, засобах ЕОМ, наявному та розробленому програмному забезпеченні. Експериментальні дані отримано за допомогою сучасних методів оброблення результатів вимірювань і теорії невизначеності.
	Наукова новизна одержаних результатів:
	1) вперше запропоновано та реалізовано метод вимірювання фотометричних характеристик світлодіодів, який полягає у застосуванні трап-детектора, що забезпечує крім самокалібрування приладів підвищення точності й простежуваність результатів вимірювань до державного первинного еталона.
	2) отримав подальший розвиток метод вимірювання фотометричних характеристик потужних світлодіодів, який дає змогу виконувати вимірювання за заданої температури p-n-переходу.
	3) вперше запропоновано та експериментально досліджено фотометр із дифузором на базі фотометричної кулі, який відповідає вимогам МКО до вимірювання фотометричних характеристик світлодіодів, і виконує одночасно функції вхідної оптики фотометра та спектрометра.
	4) розвинуто математичну модель передавання одиниці потужності випромінення від трап-детектора до фотометрів.
	Практичне значення одержаних результатів полягає в такому:
	1) розроблено трап-детектор, уставу для передавання світлових і енергетичних одиниць, а також методику передавання одиниць у межах науково-дослідних робіт, які є складовими проекту «Створення базової метрологічної лабораторії для сертифікації світлодіодних джерел світла та освітлювальних систем на їх основі», виконуваного Інститутом фізики напівпровідників НАН України відповідно до Державної цільової науково-технічної програми «Розробка і впровадження енергозберігаючих світлодіодних джерел світла та освітлювальних систем на їх основі», затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України № 632 від 09 липня 2008 р.
	2) розроблений засіб вимірювання та розроблена методика вимірювання фотометричних характеристик СВД входить до складу Науково-дослідного центру світлотехнічних вимірювань Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова, а також використовується для лабораторного практикуму.
	Особистий внесок здобувача. Основні положення, що відбивають результати дослідження та виносяться на захист, є наслідком самостійної роботи й наукових пошуків здобувача.
	Робота [64] є одноосібною. У працях, виконаних у співавторстві, дисертантові належить: розроблення, виготовлення, калібрування та дослідження характеристик робочого еталона вимірювання усередненої сили світла СВД [16]; вивчення існуючих методів вимірювання фотометричних характеристик СВД [13]; розробка конструкції й аналіз залежності характеристик трап-детектора від температури [90]; розробка конструктивних елементів устави з лінійним переміщенням і розроблення методики передавання одиниці абсолютної спектральної чутливості від трап-детектора до досліджуваного фотометра, а також оцінювання невизначеності передавання одиниці [88]; оцінювання невизначеностей як вимірювання відстані між фотометричним центром джерела світла й апертурою фотометра гоніофотометричної устави GO-2000H, так і юстування фотометра [100]; розроблення конструкції гоніофотометричної устави LGF-C-42 і методики вимірювання фотометричних характеристик потужних СВД, дослідження характеристик устави й оцінювання невизначеності результатів вимірювання [67].
	Апробація результатів дисертації. Окремі теоретичні та практичні положення дисертаційної роботи апробовано на семи міжнародних науково-технічних конференціях і семінарах: «Метрологія та вимірювальна техніка» (м Харків, 12 – 14 жовтня 2010 р.); «Сучасні проблеми світлотехніки та електроенергетики» (м. Харків, 13 – 14 квітня 2011 р.); «Передовые дисплейные и световые технологии» (м. Ялта, 8 – 12 жовтня 2011 р.); «Світлотехніка й електроенергетика: історія, проблеми, перспективи» (м. Тернопіль, 24 – 26 квітня 2012 р.); «Современные тенденции развития светотехники» (м. Харків, 15 – 16 травня 2013 р.); «Метрологія та вимірювальна техніка» (м. Харків, 15 – 16 жовтня 2014 р.); «Світлотехніка й електроенергетика: історія, проблеми, перспективи» (м. Тернопіль, 23 – 27 лютого 2015 р.).
	Публікації. Основні результати дослідження викладено в семи наукових статтях, шість із яких опубліковано в провідних фахових виданнях, зокрема одній одноосібній, дві роботи вийшли друком у журналах, що входять до наукометричних баз Google Scholar та Index Copernicus.
	Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаної літератури (101 позиція), чотирьох додатків. Робота містить 48 рисунків, 6 таблиць, 95 формул. Обсяг основного тексту дисертації становить 125 сторінок. Загальний обсяг роботи – 142 сторінки.
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	Висновки до розділу

	Останнім часом СВД перетворилися на невід’ємну частину повсякденного життя сучасної людини. Із незначних сигнальних індикаторів у побутових приладах вони перетворилися на автономні об’єкти матеріального світу, що різняться формою, розмірами, рівнем випромінення та спектральним складом. Указані чинники спричинили до застосування СВД у системах управління рухом і системах штучного освітлення, а також в автопромисловості.
	Не викликає наразі подиву той факт, що лампи з СВД використовують як безпосередні замінники традиційних джерел світла (ретрофіти), так і як повноцінні освітлювальні прилади з СВД. У цьому маємо змогу переконатися, поглянувши на прилавки будівельних супермаркетів та магазинів, що спеціалізуються на освітленні.
	За функціональністю, експлуатаційними характеристиками та економічністю грамотно сконструйовані ОП із СВД є відмінною альтернативою традиційним ОП [3, 4], оскільки:
	 забезпечують локалізоване освітлення об’єктів, робочих поверхонь та цільових зон у системах як внутрішнього, так і зовнішнього штучного освітлення;
	 є стабільним джерелом високоякісного кольорового та білого світла з майже непомітними перепадами освітленості та кольору між ОП;
	 придатні до використання майже в будь-яких системах освітлення;
	 дають змогу отримати повний спектр як основних кольорів, так і білого світла з повним набором відтінків від теплого до холодного;
	 забезпечують більш високу енергоефективність порівняно з традиційними джерелами світла;
	 надійно випромінюють світло протягом багатьох тисяч годин;
	 володіють високою стійкістю до вібрації й ефективно працюють за низьких температур;
	 знижують загальну вартість використання завдяки високій енергоефективності, тривалому терміну служби та мінімальним затратам на обслуговування, що дає змогу досягти досить короткого строку окупності.
	У загальному бюджеті світових енергетичних витрат значна частка припадає на освітлення. Із огляду на це особливу увагу з поміж інших переваг СВД привертає висока енергоефективність. Безпосереднім підтвердженням наших міркувань є зіставлення ефективності джерел світла різних типів [5]: якісні лампи розжарення – 18 лм/Вт; компактні люмінесцентні лампи – 64 лм/Вт; люмінесцентні лампи Т8 – 80 лм/Вт.
	Незважаючи на те, що максимальна світлова віддача СВД білого світла, досягнута в лабораторних умовах, на сьогодні складає 276 лм/Вт [6], учені визначають теоретичну межу для СВД білого світла в 260–300 лм/Вт [7].
	За даними Міжнародного енергетичного агентства [8], станом на 2006 р., частка електричного освітлення в загальному світовому виробництві електроенергії складає до 19 %. У зв’язку з цим актуальним є створення освітлювальних технологій, які забезпечать не тільки високу якість освітлення, а й збереження енергії й зменшення викидів СО2 в атмосферу. Окрім того, указаний обсяг витрат змусив міжнародну спільноту ввести обмеження на виробництво та поширення енергетично неефективних джерел світла.
	Перший крок у цьому напрямку зробили США в грудні 2007 р., прийнявши Акт енергетичної незалежності та безпеки (Energy Independence and Security Act of 2007) [9], згідно з яким із 2012 по 2014 рр. планувало вивести з уживання лампи розжарення потужністю 100–40 Вт на території США. Із січня 2013 р. США почали поступово відмовлятися від ламп потужністю 75 Вт.
	У 2009 р. у Євросоюзі набула чинності поетапна заборона на виробництво, закупівлю та імпорт ламп розжарення, за винятком спеціальних ламп [10]. Під заборону потрапили лампи потужністю 100 Вт і більше, а також лампи з матовою колбою 75 Вт і більше. Загалом, Європейський Союз має намір до 2016 р. повністю відмовитися від ламп розжарення з енергоефективністю нижче за клас «В».
	Таким чином, створюються сприятливі умови для інтенсивного розроблення та впровадження СВД освітлення в усіх галузях життєдіяльності людини, що забезпечить не тільки високу якість освітлення, а й збереження енергії і зменшення викидів СО2 в атмосферу. Зважаючи на це, останнім часом на українському ринку світлотехніки з’являється велика кількість фірм-виробників ОП із СВД. Не викликає сумнівів той факт, що ці фірми купують СВД як компоненти, які потребують вхідного контролю на відповідність специфікації виробника, що гарантує якість кінцевого продукту й одночасний вихідний контроль.
	СВД значно відрізняються від традиційних джерел світла розмірами, температурним режимом, спектром і просторовим розподілом випромінення. Зазначені відмінності позначаються на результатах вимірювання, що за використання традиційних підходів спричиняє до значних розбіжностей у результатах вимірювання світлових величин.
	Світлові калібрування світлодіодів за лампами розжарення, які є загальноприйнятими засобами вимірювання світлових величин, указують на розбіжності в кілька десятків відсотків і потребу в розробленні нових підходів [2, 11, 12].
	Із метою створення загальної методики визначення фотометричних і радіометричних характеристик СВД Міжнародна комісія з освітлення розробила рекомендації з їхнього вимірювання [1]. Згідно з цими рекомендаціями вибір шляхів реалізації прив’язки до наявних національних еталонів і схем повірки належить до компетенції національних метрологічних інститутів [13].
	Характеристики СВД загалом визначають тими самими методами та техніками, що й традиційні джерела світла. Наявність різноманітних форм просторового розподілу світла СВД передбачає, однак, застосування величин, які зазвичай використовують для опису властивостей випромінення СП, – тобто криву сили світла. Остання здебільшого не симетрична геометричній осі корпусу СВД, або хоча б одній із площин. У зв’язку з цим під час вимірювання фотометричних характеристик малопотужних СВД, тобто СВД із низьким рівнем світлового потоку, постає дві складні проблеми: визначення опорного напрямку вимірювання та величини тілесного кута, у межах якого вимірюватиметься потік випромінення.
	Щоб вирішити першу проблему, було рекомендовано як основний напрямок вимірювання використовувати механічну вісь корпусу, яка проходить через верхівку СВД [1]. Подібні пропозиції продиктовані простотою виконання вирівнювань за геометричними параметрами, на відміну від оптичних.
	Потреба в чіткому визначенні величини тілесного кута спричинена тим, що розміщення на однаковій відстані двох фотоприймачів із різними площами чутливої поверхні призведе до різниці в значеннях сили світла, оскільки світловий потік у межах двох тілесних кутів значною мірою залежить від просторового розподілу випромінення, який є досить нерівномірним у більшості варіантів виконань СВД. Отже, використання фотометрів із різними площею та формою апертури позначиться на результатах, навіть якщо вимірювання виконуються на тотожних відстанях і в одному напрямку.
	Відстань вимірювання також значно впливає на результати. Ідеться про те, що малопотужні СВД внаслідок слабкого сигналу доводиться вимірювати на достатньо малих відстанях. Із огляду на це вони не точковим джерелом і Закон зворотних квадратів не спрацьовує,  тобто виконується умова «ближнього поля».
	Із метою розв’язання окресленої проблеми МКО рекомендувала прийняти новий термін – усереднена сила світла СВД [1, 14, 15]. Наведений термін описує величину, вимірювану за умов «ближнього поля», та має дві стандартні геометричні умови вимірювання: А і В.
	Обидві умови передбачають використання приймача з круглою апертурою, яка має площу 100 мм2. Під час вимірювань СВД має бути встановлений перед приймачем і вирівняний таким чином, щоб механічна вісь СВД проходила крізь центр апертури приймача. Умови A і B відрізняються дистанціями між верхівкою СВД до площини вхідної апертури фотометра, які становлять для МКО стандартної умови A – 316 мм; для МКО стандартної умови B – 100 мм (рис. 1.1).
	Рис. 1.1. Принципова схема геометричних умов МКО для вимірювань усередненої сили світла СВД: 1 – світлодіод; 2 – приймач; 3 – апертура з площею вхідного отвору; 4 – коригувальний світлофільтр
	Указані дистанції відповідають просторовим кутам 0,001 ср для умови A і 0,01 ср для умови B, тому фактичні дистанції та розмір апертури дуже важливі для визначення тілесних кутів, завдяки чому забезпечується відтворюваність результатів.
	Варто зазначити, що вимірювання УСС СВД застосовується лише для малопотужних СВД із низьким значенням потоку випромінення. Для потужних СВД, потік від яких забезпечує достатній рівень сигналу, вимірювання мають виконуватися за умов «дальнього поля».
	Вимірювання усередненої сили світла рекомендовано проводити одним із двох методів – метод заміщення еталонним СВД, та метод еталонного фотоприймача.
	Під час вимірювань фотометричних характеристик СВД методом заміщення застосовують еталонні СВД, калібровані в національному метрологічному інституті СВД, тип яких відповідає типу вимірюваних. Переваги цього методу полягають у відсутності потреби застосовувати спектральну корекцію. Зважаючи на широке різноманіття типів СВД, із придбанням та обслуговуванням великої кількості еталонних СВД, зокрема з підтримкою простежуваності характеристик до лабораторії в НМІ, виникають суттєві труднощі.
	Одним із варіантів нівелювання згаданого недоліку є використання кількох еталонних СВД. Водночас у процесі вимірювань необхідно використовувати спектральний коригувальний коефіцієнт. У такому разі, однак, мають бути відомими відносна спектральна чутливість фотометричної голівки та відносний спектральний розподіл еталонного й досліджуваного СВД. Розглянутий метод придатний переважно для промислових споживачів, які використовують обмежену кількість типів СВД.
	Метод еталонного приймача [16] позбавлений недоліків першого, тому з погляду практики є оптимальним. Одиниця вимірюваної величини зберігається на фотометрі, який є більш стабільним у часі, має тривалий термін експлуатації та потребує менших витрат на обслуговування. У цьому випадку, однак, коригування за допомогою спектрального коефіцієнта потрібне під час при кожного вимірювання.
	Вимірювання світлового потоку СВД рекомендовано виконувати одним із двох традиційних методів: за допомогою гоніофотометра та із залученням фотометричної кулі.
	Перший метод дає максимально точне інтегральне значення потоку внаслідокк відсутності помилок, пов’язаних із різницею в розподілі сили світла досліджуваного СВД. У такому разі еталонні джерела світла з відомим світловим потоком не потрібні, але проведення вимірювання одного СВД займає багато часу.
	Другий метод більш простий, і вимірювання проводяться майже миттєво. У цьому випадку, проте, потрібне еталонне джерело повного світлового потоку з подібним просторовим і спектральним розподілом випромінення. Різниця між характеристиками вимірюваного СВД і еталонного джерела світла спричиняє похибки.
	На рис. 1.2 наведені дві конфігурації фотометричних куль, які, згідно з рекомендаціями МКО, можуть бути застосовані для вимірювання світлового потоку СВД.
	Розміщення СВД у центрі фотометричної кулі зумовлене наявністю випромінення в напрямку контактів живлення деяких СВД. Відцентрове розташування дає змогу, по перше, врахувати це випромінення, а по-друге зменшити похибку вимірювання. Окрім того, для СВД із випроміненням лише в одну півсферу простору подекуди застосовують фотометричну кулю з фіксацією СВД на стінці. Подібне кріплення вможливлює розміщення радіатора потужних СВД зовні, що не впливає на внутрішню температуру фотометричної кулі та не знижує сигнал внаслідок поглинання світла радіатором.
	б)
	а)
	Рис. 1.2 Рекомендовані конфігурації фотометричної кулі для вимірювання повного потоку СВД: а – для всіх типів СВД; б – для СВД із випроміненням тільки в 2π
	Для вимірювань світлового потоку СВД зазвичай використовують фотометричні кулі діаметром від 200 до 500 мм. За більшого внутрішнього діаметра зменшуються похибки, спричинені просторовою нерівномірністю й поглинанням світла. У цьому разі потрібні більш чутливі фотоприймачі.
	Як приймач випромінення під час вимірювання фотометричних характеристик СВД використовують фотометричні голівки і спектрорадіометри [17, 18].
	У фотометричних голівках як приймач випромінення зазвичай використовують кремнієві фотодіоди, оскільки вони мають чутливість від ультрафіолетового до ближнього інфрачервоного діапазону довжин хвиль із піковою чутливістю близько 900 нм. Переваги полягають і в лінійності чутливості в межах кількох порядків величини вхідного потоку та наближеній до незначної залежностьі спектральної чутливості від температури в межах видимого діапазону.
	Відносна спектральна чутливість фотометра має бути відтворена якнайближче до функції відносної спектральної світлової ефективності V(λ). Фотометри класифікують зазвичай за показником відповідності функції відносної спектральної світлової ефективності – f1’ [19]. Для вимірювання білих СВД рекомендовано використовувати фотометри з f1’ не нижче 3 % [1, 18, 20].
	Під час вимірювання УСС СВД чутливість в площині отвору вхідної апертури фотометра має бути рівномірною, для того щоб все випромінення, яке досягло отвору апертури, вимірювалося з однаковим значенням. Фотометр із гарною просторовою рівномірністю чутливості можна створити за допомогою фотометричної кулі малого розміру, яка використовується як вхідна оптика. Із цією метою часто також застосовуються розсіювачі, зокрема молочне скло. Що особливо актуально в разі використання фотодіода з малою чутливою поверхнею. Водночас за залучення розсіювача досить складно досягти потрібної просторової рівномірності.
	У разі використання спектрорадіометра як приймача випромінення під час вимірювання УСС СВД для покращення просторової рівномірності чутливості рекомендовано застосовувати фотометричну кулю малого діаметра або дифузор як вхідну оптику [21].
	Із огляду на наведені вище рекомендації МКО стає зрозумілим, що вимірювання фотометричних характеристик СВД є доволі нетривіальним завданням. Ці джерела світла значно відрізняються від традиційних ламп. Специфічні параметри СВД спричиняють труднощі в разі використання відомих методик, внаслідок чого з’являються великі значення невизначеностей результатів вимірювань.
	Наразі нез’ясованим залишається питання оптимальних характеристик засобів вимірювання фотометричних характеристик СВД. У світовій практиці помітних успіхів у цій сфері досягли NIST – Національний інститут стандартів і технологій (США) та РТВ – фізико-технічний інститут (Германія).
	У NIST як еталонний засіб вимірювання УСС СВД використовують еталонні фотометри (рис. 1.3) із площею отвору апертури 100 мм2, які калібровані за абсолютною спектральною чутливістю уставою на базі еталонного комплексу відтворення спектральної освітленості й спектральної яскравості з використанням рівномірних джерел випромінення (SIRCUS) [22, 23].
	Рис. 1.3. Устава з еталонним фотометром для вимірювання УСС СВД у NIST
	SIRCUS використовує як джерело фотометричну кулю, що дає змогу створити рівномірне монохроматичне поле випромінення, спрямоване на фотометр для СВД при розміщенні їх на відстані 316 мм або 100 мм. Світло на рівні апертури еталонних фотометрів вимірюють трап-детекторами, яким передана одиниця оптичного вата від високоточного кріогенного радіометра NIST. Відносна розширена невизначеність  калібрування чутливості за освітленістю для еталонних фотометрів дорівнює 0,40 % за стандартної умови МКО А та 0,55 % за стандартної умови МКО В.
	Відносна розширена невизначеність  калібрування еталонних СВД за УСС складає відповідно 0,82–4,8 % для умови МКО А та 0,99–4,8 % для умови МКО В [24]. Такий достатньо широкий діапазон невизначеності зумовлений переважно вирівнюванням СВД у тримачі, спектральним складом випромінення, а також впливом зміни навколишньої температури.
	У РТВ для вимірювань УСС СВД як приймач випромінення використовують термостабілізовані приймачі з площею отвору апертури 100 мм2. Калібрування еталонних СВД за УСС виконують на спеціально сконструйованому гоніофотометрі, який використовують з-поміж іншого для вимірювання світлового потоку (рис. 1.4) [25].
	Рис. 1.4. Гоніофотометр для вимірювань СВД у PTB: 1 – СВД; 2 – площина відліку відстані від СВД; 3 – лазер для вирівнювання; 4 – V(λ)-фотометр; 5 – CCD-камера, 6 – кремнієвий фотодіод; 7 – спектрометр; 8 – напрямок вимірювання відстані; 9 – площина вхідної апертури приймача
	Еталонні СВД виготовляють зі звичайних, попередньо зістарених серійних СВД. Зразки монтуються в спеціальні адаптери з нагрівальним елементом. Під час вимірювання еталонні СВД працюють на постійному прямому струмі 10 мА. Напругу на СВД встановлюють і регулюють у кожному випадку окремо. Температуру кристала під час вимірювань підтримують в межах +40°С.
	Під час вимірювання світлового (енергетичного) потоку за допомогою гоніометра, СВД обертається довкола двох взаємно перпендикулярних осей. Визначення світлового потоку полягає в об’ємному інтегруванні середнього значення освітленості. Під час вимірювання світлових величин спектральна чутливість приймача автоматично коригується під криву спектральної чутливості ока V(λ). Вимірювальна голівка під час вимірювання з’єднана зі спектрорадіометром за допомогою оптоволоконного світловоду для вимірювання спектрального розподілу випромінення СВД. Сумарна невизначеність  вимірювання УСС у PTB для білих СВД за умов МКО А та В складає 1,5–3,5 %. Сумарна відносна невизначеність вимірювання світлового потоку на 0,5 % більша ніж для УСС СВД.
	Варто також зазначити, що для вимірювання УСС і світлового потоку СВД метод гоніометра, окрім PTB, застосовують у Японії (NMIJ – National Metrology Insutitute of Japan), Франції (LNE – National Laboratory of Metrology and Testing, France) та Нідерландах (VSL – National Metrology Institute of The Netherlands) [26, 27].
	На відміну від методу гоніофотометра, використовуваного в PTB, вимірювання світлового потоку СВД у NIST виконують за допомогою фотометричної кулі діаметром 2,5 м, що ґрунтується на абсолютному методі вимірювання (рис. 1.5). У фотометричній кулі повний світловий потік досліджуваного СВД здебільшого зіставляють із еталонним СВД. На відміну від інших, фотометрична куля NIST спеціально розроблена для вимірювань абсолютних значень світлового потоку. Ідеться про введення відомого потоку від зовнішнього еталонного джерела. Вказаний метод був розроблений у NIST для реалізації одиниці світлового потоку [28] і дає змогу відмовитися від традиційних еталонних ламп.
	Рис. 1.5. Фотометрична куля в NIST діаметром 2,5 м
	У випадку застосування методу фотометричне калібрування кулі виконують безпосередньо за освітленістю. Фотометричну кулю в NIST використовують не тільки для періодичного відтворення одиниці потоку, а й для калібрування СВД. Незважаючи на свої розміри, фотометрична куля є достатньо чутливою для того, щоб вимірювати СВД зі світловим потоком 0,01 лм. Особливості конфігурації фотометричної кулі NIST дають також можливість вимірювати потік СВД у повному тілесному куті 4π. Таким чином, повний світловий потік вимірюють без втрат випромінення, спрямованого на контакти СВД.
	Результати двосторонніх звірень фотометричних, спектрорадіометричних і колорометричних параметрів СВД у NIST і PTB засвідчують високий рівень відповідності. Попри значні розбіжності в методах вимірювань, відмінності між результатами в NIST і PTB склали менше 0,3 % [25].
	Подібні зіставлення проводилися і в Україні [29]. Отримані дані вказують на різницю в значеннях світлового потоку, отриманих за допомогою методу фотометричної кулі, і значеннях, одержаних гоніометричним методом, у межах похибки вимірювань.
	Окрім розглянутих передових світових лабораторій, варто згадати про досвід окремих лабораторій, розташованих на території Російської Федерації.
	У працях [30, 31, 32, 33] описано як метод фотометричної кулі, так і гоніофотометричний метод, які ґрунтуються переважно на детекторному підході. До того ж створено робоче еталонне джерело світла на СВД чотирьох різних кольорів [34], абсолютна сумарна похибка визначення сили світла якого перебуває межах 3 %.
	Сьогодні у ФГУП «ВНИИОФИ» у вимірюваннях СВД використовують комерційний компактний гоніофотометр виробництва X-Rite GmbH Optronic (Німеччина) та спектрорадіометр CS-2000 KoniсaMinolta Ltd [35].
	Актуальна проблема вимірювання фотометричних характеристик малопотужних СВД перебуває в комплементарному зв’язку із питанням вимірювання фотометричних характеристик потужних СВД, які наразі займають провідні позиції в багатьох застосуваннях.
	Маємо на увазі передусім те, що значна частина сучасних прожекторів для заливаючого та акцентного освітлення, вуличні світильники, світильники спрямованої дії для інтер’єрів (так звані даунлайти – Downlights) і різноманітні лампи-ретрофіти, використовують або безпосередньо випромінюване світло потужних СВД, або продукт його подальшого перерозподілу за допомогою лінз, відбивачів, призмових чи дифузних розсіювачів. Із цією метою застосовують переважно СВД потужністю 1 Вт і більше. Як відомо, роботу таких потужних СВД супроводжує виділення тепла, яке потрібно правильно відводити від СВД. У зв’язку з цим розраховують оптимальне розташування СВД на монтажній платі та радіатор із оптимальною площею розсіювання. Описаний процес називають тепловим менеджментом [36]. Тепловий менеджмент на етапі проектування СП із СВД має винятково важливе значення, оскільки за високих температур кристала СВД випромінюваний світловий потік значно знижується, а за критичних температур призводить до виходу з ладу СВД [3, 37, 38, 39].
	Отже, одним із головних завдань під час проектування нового СП на СВД є знаходження оптимального співвідношення між величиною світлової віддачі готового приладу та розміром його радіатора. У згаданому випадку потрібно оперувати набором значень світлового потоку залежно від температури p-n-переходу. Не всі виробники, на жаль, наводять цю інформацію в технічних характеристиках. Виробники, які наводять такі дані, подають останні в графічному вигляді, що ускладнює встановлення параметрів, потрібних для моделювання процесу охолодження.
	Не викликає сумнівів той факт, що під час вимірювань потужних СВД їхні світлотехнічні характеристики варто насамперед розглядати як функцію від температури p-n-переходу в усталеному режимі [40, 41, 42, 43]. Остання безпосередньо залежить від умов, у яких проводить вимірювання виробник СВД і виробник кінцевого продукту. Існує, однак, низка відмінностей, що спричиняють помітні розбіжності у виміряних величинах.
	По-перше, температура, указана в технічних характеристиках на СВД, та реальна температура СВД під час роботи в освітлювальному приладі значно різниться. Виробники СВД проводять вимірювання з використанням живлення короткими імпульсами постійного струму, тому СВД не встигають нагрітися. У зв’язку з цим можемо припустити, що температура p-n-переходу дорівнює навколишній температурі, яка здебільшого становить 25ºС. Отже, наведені виробником характеристики СВД відповідають температурі p-n-переходу Тп = 25°С. На практиці СВД працюють за постійного струму та набагато більшої температури p-n-переходу (переважно Тп = 60°С до 100°С).
	По-друге, виробники СВД під час вимірювань використовують імпульсне живлення, тоді як у галузі світлотехніки традиційні джерела світла вимірюють за постійного струму. Вимірювання світлового потоку та спектра в імпульсному режимі є більш складним і дорогим процесом, супроводжуваним невизначеністю, яка вища, ніж за режиму вимірювань на постійному струмі. Видається закономірним той факт, що користувачі використовують здебільшого метод вимірювання для традиційних джерел світла на постійному струмі із залученням наявного обладнання. У цьому разі постає питання забезпечення відтворюваності результатів, наданих виробником СВД, що ґрунтуються на Тп.
	Наразі в МКО Технічний комітет TC2-63 розробляє рекомендації щодо вимірювання потужних СВД [44, 45]. До цих рекомендацій має входити новий метод вимірювання потужних СВД, розроблений у NIST [46, 47]. Автори пропонують виконувати вимірювання потужних СВД за живлення постійним струмом після встановлення температурної рівноваги за будь-якої потрібної температури.
	Під час вимірювання потужних СВД безпосередньо виміряти температуру p-n-переходу Тп неможливо через особливості конструкції СВД. Існує кілька альтернативних точок вимірювання: радіатор, контакти, корпус. Названі точки, проте, не завжди доступні унаслідок конструктивних особливостей, а отримані результати не завжди можна відтворити чи звірити. Із огляду на це запропоновано простий і доступний метод установлення потрібної температури p-n-переходу за допомогою системи активного регулювання температури на базі елементів Пельтьє.
	Із метою встановлення потрібної температури p-n-переходу  вимірюваний зразок закріплюють на термостабілізаторі та задають цільове значення температури. Після досягнення температурної рівноваги на СВД подається постійний номінальний струм та одночасно вимірюється падіння напруги від моменту ввімкнення (після встановлення електричної рівноваги) до встановлення робочої температури СВД. Оскільки напруга на СВД змінюється залежно від температури p-n-переходу, після визначення початкової напруги температуру термостабілізатора знижують доти, доки напруга на СВД не зрівняється з початковою напругою «холодного» СВД.
	Таким чином, завдяки регулюванню температури системи активного охолодження за напругою на СВД під час вимірювання світлових характеристик стає можливим встановлення й підтримання температури p-n-переходу вимірюваного СВД на стабільному заданому рівні.
	На відміну від методу NIST, який передбачає калібрування потужних СВД будь-якого типу, форми та кольору випромінення, у PTB на сьогодні розроблено метод передавання світлових величин потужних СВД за допомогою термостабілізованих еталонних СВД однакового типу, але чотирьох різних кольорів випромінення: блакитного, зеленого, червоного і білого [48]. Активне регулювання температури p-n-переходу в процесі вимірювання виконують за допомогою елемента Пельтьє, який умонтовано в мідний корпус-радіатор. Попередні результати вимірювань свідчать про те, що цей метод завдяки підтримуванню постійної температури потужного СВД дає змогу досягти високої стабільності та повторюваності вимірюваних фотометричних величин, а також демонструє слабку залежність результатів від навколишньої температури.
	В Україні наразі відсутні високоточні засоби вимірювання фотометричних характеристик СВД. Замість розроблення таких засобів частіше за все купується дешеве, неавтоматичне закордонне обладнання [49], характеристики якого відповідають вимогам МКО. Недоліки цього обладнання криються в тому, що таким чином можна вимірювати лише малопотужні СВД, а точність результатів є низькою. Подібні засоби придатні більшою мірою для контролю випуску продукції на виробництві. Калібрування таких пристроїв передбачене виробником за методом еталонного джерела, тобто за допомогою еталонних СВД, каліброваних за кордоном, або еталонного джерела типу А.
	Розроблена гоніофотометрична устава, описана в роботі [50], змодельована на базі гоніометра системи В, β. Останній не розрахований на вимірювання фотометричних характеристик потужних світлодіодів і не відповідає рекомендаціям МКО щодо рівномірності чутливості в площині вхідної апертури, оскільки фотометр не має дифузора. До того ж як приймач випромінення застосовується фотодіод ФД-288, що за характеристиками поступається сучасним закордонним зразкам.
	Останнім часом учені [51, 52, 53, 54] пропонують застосовувати нові підходи до вимірювання фотометричних характеристик світлодіодів за допомогою фотокамер та пристроїв із лінійними фотоперетворювачами. Точність отриманих за цими методами даних залишається, проте, доволі низькою: «Відносна похибка результатів вимірювань, отриманими за допомогою пристроїв з матричними й лінійними перетворювачами не перевищує 5 %» [54, с.17]. Отже, не безпідставно стверджувати те, що засоби вимірювання фотометричних характеристик потужних світлодіодів в Україні відсутні взагалі.
	Будь-яке застосування СВД передбачає з’ясування його параметрів. Світлові калібрування світлодіодів за лампами розжарення, які є загальноприйнятими засобами вимірювання світлових величин, засвідчили наявність розбіжностей у кілька сотень відсотків у результатах вимірювань і потребу в розробленні нових підходів. Постають питання щодо достовірності характеристик СВД, указаних виробниками.
	Із огляду на це постає потреба в достовірних вимірюваннях параметрів СВД, що вимагає стандартизації методик та умов вимірювання. Розроблення методів і засобів вимірювання фотометричних характеристик СВД, оцінювання заявлених виробником характеристик, визначення реальних, а не декларованих параметрів робочих виробів – першочергові завдання для багатьох сфер застосування СВД. Окремим аспектам вимірювання характеристик СВД на сьогодні теоретики та практики всього світу приділяють багато уваги. Наприклад в США відповідні дослідження проводяться в рамках програми "EnergyStar" [55, 56].
	Завдання створення методів і засобів вимірювання світлотехнічних параметрів світлодіодів в Україні є над актуальним. Розв’язання цієї задачі в умовах сьогодення з технічного та економічного поглядів має бути оптимальним і комплексним.
	Актуальним також є питання, із одного боку, відповідності створених методів і засобів національній системі метрологічного забезпечення світлових вимірювань, а з другого, узгодження з міжнародними нормами та стандартами. Мова йде про прив’язку засобів вимірювання до національних еталонів і проведення звірень на рівні національних еталонів. Водночас важливим аспектом є простежуваність результатів вимірювання світлотехнічних параметрів світлодіодів.
	У контексті окресленого вище наразі є потреба в створенні устави для вимірювання фотометирчних характеристик СВД, що за метрологічними характеристиками відповідає і світовим тенденціям й одночасно забезпечує єдність світлових вимірювань.
	Забезпечення єдності вимірювань – важливе завдання, яке в РТВ (Германія) та ВНДІОФВ (Росія) вирішується введенням еталонних світлодіодів. Нами ж запропонований інший підхід – використання трап-детектора, який дає змогу калібрувати уставу, і сам бере одиницю світлових величин від національного еталона.

