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ОСОБЕННОСТИ СВЕТЛОТНОГО ВОСПРИЯТИЯ ВИДИМОГО 

СВЕТА 
 

Общей мерой способности зрительного аппарата различать мелкие детали 

и отчетливо отображать края предметов является острота зрения. Острота 

зрения повышается с уменьшением зрачка, потому что отсекаются лучи с 

повышенной абберацией. Освещение с обогащенным сине-зеленым участком 

спектра и повышенной цветовой температурой ламп, эффективнее уменьшает 

размер зрачка, чем простое повышение уровня освещенности, влекущее рост 

блескости и потребление световой энергии. 

Наряду с этим, известно, что освещение с повышенной цветовой 

температурой воспринимается более ярким. Это объясняется тем, что важную 

роль при создании визуальных эффектов имеет S/P соотношение источников 

света. 

Открытие в сетчатке глаза нового фоторецептора позволило иначе 

взглянуть на зависимость светлотного восприятия и размера зрачка от 

спектрального состава света при дневных уровнях освещения и бинокулярном 

зрении. При исследовании вышеупомянутых зрительных эффектов получено 

новое альтернативное объяснение особенностей светлотного восприятия в 

помещениях: новый рецептор наряду с палочками и колбочками участвует в 

формировании зрительных эффектов. 

Единственный верный способ определить фактическое соотношение S/P 

конкретного источника света -  измерить его соответствующим образом. 

Измерение характеристик зрительного и незрительного воздействия света 

возможно с помощью приемников скоррегированных под соответствующие 

кривые эффективности (V(λ), V''(λ) и c(λ)).  

Освещенность следует измерять на уровне плоскости зрачка, а не как 

освещенность на горизонтальных поверхностях в помещениях, нормируемую в 

настоящее время. При этом необходимо учесть большую концентрацию 

циркадных фоторецепторов в нижней половине сетчатки глаза. 

 

ОСОБЛИВОСТІ СВІТЛОТНОГО СПРИЙНЯТТЯ ВИДИМОГО СВІТЛА 

Іоффе К.І. 
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АНАЛІЗ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ОСВІТЛЮВАЛЬНИХ 

УСТАНОВОК З ВИКОРИСТАННЯМ DIALUX EVO 
 

Значне споживання енергії для забезпечення освітлення спричиняє 

викиди парникових газів в досить вражаючих масштабах 1900 млн.т CO2 на рік, 

що становить 70% викидів від легкових автомобілів у всьому світі. В існуючій 

практиці освітлення є величезна кількість фактів марнотратства. 

При проведенні енергетичного аудиту електричного освітлення 

проводиться оцінка світлотехнічних характеристик освітлювальних установок – 

світловий аудит, який є процедурою незалежної оцінки параметрів світлового 

середовища об'єкта з метою знаходження балансу між якісною / кількісної та 

енергетичною ефективністю (ЕЕ), а також визначення заходів щодо підвищення 

ЕЕ і можливостей їх реалізації. 

При проведенні світлового аудиту пропонується використовувати 

наступну методику, яка має три основні етапи: 

- інструментальне обстеження або розрахунок необхідних світлових 

параметрів (вимірювання світлових величин); виміряти рівні освітленості на 

робочих місцях, технологічному обладнанні, проходах тощо обстежуваного 

об'єкта, оцінити відповідність їх нормативним значенням; провести оцінку 

якісних характеристик електричного освітлення, з'ясувати їх відповідність 

чинним нормативним документам. 

- індивідуальне консультування та розробка світлотехнічного проекту. 

Надається інформація про характеристики світлового середовища 

досліджуваного об'єкта в порівнянні зі значеннями, встановленими державними 

нормами. Пропонуються альтернативні системи освітлення, які можуть 

підвищити енергетичну ефективність. 

- світлотехнічний розрахунок і створення тривимірної візуалізації в 

програмі DIALux. Проведення енергетичної оцінки в програмі DIALux. 

Розрахунок енергоспоживання, шляхом врахування індексу LENI. 

Енергоспоживання характеризує використання електроенергії згідно 

числу LENI за стандартом EN 15193. Розрахований індекс LENI описує 

енергоспоживання в приміщенні, виражене в кВтгод / м2 на рік. Дані 

обробляються за допомогою DIALux, результат розрахунків енергетичної 

оцінки приміщення або зовнішньої сцени згідно LENI можна знайти у звіті, що 

формується цією програмою у пункті «Енергетична оцінка». 
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Для отримання вірогідних для енергетичного аудиту систем освітлення 

результатів необхідно провести аналіз індексу LENI і методики, по якій 

проводиться його розрахунок. 

 

АНАЛИЗ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ 

УСТАНОВОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ DIALUX EVO 

Васильева Ю.О. 

 
ENERGY EFFICIENCY ANALYSIS OF LIGHTING INSTALLATIONS 

USING DIALUX EVO 

U.O. Vasilyeva 
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МОДЕЛЮВАННЯ ДАЛЬНОСТІ ВИДИМОСТІ АЕРОДРОМНИХ 

ВОГНІВ СВІТЛОСИГНАЛЬНИХ СИСТЕМ ВІД 

МЕТЕОРОЛОГІЧНОЇ ДАЛЬНОСТІ ВИДИМОСТІ В 

СЕРЕДОВИЩІ MATLAB 

 
Визначення ефективності використання аеродромних вогнів 

світлосигнального обладнання в складних метеоумовах під час заходу на 

посадку має велике значення. Для вирішення задачі використовувалися різні 

методи: теоретичні розрахунки, експерименти, льотні перевірки. Видимість 

аеродромних вогнів світлосигнальних систем впливає на формування 

світлосигнальної картини можна визначити за допомогою моделювання в 

середовищі MatLab. 

В сьогоденні більше уваги приділяється оцінці ефективності 

світлосигнальних вогнів з використанням засобів моделювання зі зменшенням 

натурного експерименту. Для скорочення фінансових затрат пропонується 

використовувати моделювання під час оцінювання видимості аеродромних 

вогнів світлосигнальних систем аеродромів. 

Режим яскравості аеродромних вогнів суттєвим чином впливає на безпеку 

під час заходу на посадку літаків в складних метеорологічних умовах, саме 

візуальне спостереження залежить від дальності видимості та чіткого 

сприйняття світлосигнальної картини аеродрому. Для установлення 

світлосигнальної картини необхідно визначити оптимальне значення сили 

світла і кольору вогнів у любий час доби в усіх діапазонах метеорологічній 

дальності видимості. 

Вважають, що зорова система надає людині до 90% усієї інформації, що 

сприймається. Отримання інформації про навколишній світ за допомогою зору 

завжди можна розглядати як послідовне або одночасне розв’язання задач. 

Задачі можуть бути пов’язані з пошуком і знаходженням об’єкту. За певних 

умов око не може розлічити об’єкт. В такому випадку говорять, що об’єкт 

перебуває нижче порога зорового сприйняття, імовірність спостереження 

дорівнює нулю.  

При інших умовах око миттєво, досить чітко розпізнає об’єкт – у цьому 

разі імовірність спостереження становить 100%. Зрозуміло, що існує область, за 

якою можна говорити про той чи той ступінь імовірності правильного рішенні 

зорової задачі. 

Тобто, розв’язок зорової задачі можливо у випадках, коли умови 

видимості перевищують порогові значення освітленості на зіниці ока 

спостерігача, в нашому випадку пілота повітряного судну. 
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 Вважається, що на етапі візуального пілотування, для впевненого 

зорового контакту пілота з світлосигнальною системою, аеродромні вогні 

повинні створювати у площині зіниці ока освітленість не нижчу за порогову. 

Відстань до вогнів на початку візуального пілотування залежить від багатьох 

чинників, але кількість цих значень зводиться до чотирьох у залежності від 

категорії радіо-світлотехнічного обладнання посадки. Вплив факторів 

прозорості атмосфери враховується значенням питомого коефіцієнта 

пропускання, що змінюється в межах від 0,9 до 10-50. 

 Отримана інформація за допомогою зору можна розглядати як розгляд 

ряду задач пошуку і знаходження об’єкту, розпізнання його за рядом ознак 

(формі, кольору, наявності деталей і т.п.), тобто зорових задач. 

 З використанням інтерфейсу MATLAB [3,4] створено інструментарій для 

визначення дальності видимості елементів світлосигнальних систем аеродромів 

в залежності від прозорості атмосфери (рис.1) з виведенням графічного 

зображення залежностей кожного окремо: 

- імовірність спостереження від метеорологічних умов; 

- оцінка балу видимості; 

- дальність видимості аеродромного вогню від прозорості атмосфери; 

- дальність видимості аеродромного вогню від метеорологічних умов. 

 

 
 

Рис.1 Графічний інтерфейс середовища MATLAB для визначення 

дальності видимості та надання оцінки видимості елемента 

світлосигнальної системи аеродрому 

 

Висновок.  

 Використання створеного інструмента в середовищі MatLab для 

визначення дальності видимості аеродромних вогнів світлосигнальних систем 

від метеорологічної дальності видимості, що скоротить час на визначення 

освітленості, яка створюється на зіниці ока від аеродромного вогню, одночасно 
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отримується можливість провести оцінку видимості світлового сигналу, а 

також визначити ймовірність спостереження світлового сигналу, що допоможе 

обґрунтувати критерій відмови аеродромних світлосигнальних вогнів. 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДАЛЬНОСТИ ВИДИМОСТИ АЭРОДРОМНИХ 

ОГНЕЙ СВЕТОСИГНАЛЬНЫХ СИСТЬЕМ ОТ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДАЛЬНОСТИ ВИДИМОСТИ В СРЕДЕ MATLAB 

Квач Ю.М 

 

SIMULATION OF DEPENDENCE AERODROME LIGHT RECOGNITION 

FROM METEOROLOGICAL CONDITIONS IN MATLAB 

Kvach Yu. 
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СУЧАСНІ ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ТА  

МОДЕЛЮВАННЯ ОСВІТЛЕННЯ 

 
В роботі проведено дослідження, присвячене розрахунку та 

проектуванню освітлення в тривимірних сценах в програмному середовищі 

DIALux. При розробці проектів освітлення розглянуто можливості підвищення 

ефективності моделювання освітлення і комфорту освітленості. 

 
Сучасні спеціалізовані програмні засоби відкривають нові можливості 

розрахунку та розробки дизайн-проекту освітлення в інтер’єрі та екстер’єрі, 

дозволяють просто і ефективно моделювати світлове середовище і розрахунок 

систем освітлення. Завдяки тому, що в програмі використовуються бази даних 

реальних моделей світильників і їх світлорозподілення, результат розрахунку 

має похибку не більше 5%, а отримані візуалізації абсолютно правдиві з точки 

зору розподілення світла в просторі. Складні розрахунки та технічні 

обчислення посилювали вплив «людського чинника», що збільшувало 

вірогідність отримання помилки в розрахунках на відміну від застосування 

спеціалізованих програмних засобів. 

Ми розглянули простий варіант розрахунків та моделювання освітлення 

приміщення навчальної лабораторії (комп’ютерний клас). Даний варіант 

проектування освітлення дозволив нам швидко і просто прорахувати кількість 

світильників та потрібний рівень освітленості приміщення. Використовуючи 

даний програмний продукт ми використали принципи розрахунку освітлення з 

використанням реальних характеристик світильників і оцінили отримані 

результати розрахунку та візуалізації створених сценаріїв освітлення в 

програмному середовищі DIALux, однак, програма дозволяє створювати і нову 

базу даних світильників, що найчастіше використовуються. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ РАСЧЕТА 

И МОДЕЛИРОВАНИЕ ОСВЕЩЕНИЕ 
Стахова А.П., Приходько М.И. 

 

MODERN SOFTWARE FOR CALCULATION AND MODELING 

LIGHTING 
Stakhova A., Prikhodko M. 
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РОЗРАХУНОК ВИХІДНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

СВІТЛОДІОДНИХ СВІТИЛЬНИКІВ В MATLAB 

Сучасні комп’ютерні світлотехнічні програми дозволяють виконувати 

розрахунки при наявності фотометричних даних на світильники, сформованих 

у вигляді спеціальних файлів, інформації про оптичні властивості 

освітлювальних поверхонь (колір, інтегральний коефіцієнт відбиття), а в 

окремих випадках враховувати ще й спектральний розподіл випромінювання 

стандартних джерел світла. Найчастіше, отримані результати є достатніми і 

цілком задовільними. Проте, залишаються питання до коректності розрахунків 

та реалістичності отриманих візуальних зображень освітлювальних об’єктів. 

При виконанні світлотехнічних розрахунків, окрім визначення основних 

характеристик, таких як освітленість та яскравість розрахункових точок і 

площин, важливо приймати до уваги й додаткові показники, які дозволяють 

оцінювати якість систем освітлення [1, 2]. В даній роботі представлено 

результати моделювання просторового та спектрального розподілу оптичного 

випромінювання світлодіодних світильників у програмному середовищі 

Матлаб. Пропонується спосіб розрахунку фотометричного тіла та 

колориметричних характеристик світлодіодних світильників, візуальна оцінка 

та розрахунок кольору освітлюваних цими світильниками поверхонь з 

відомими оптичними характеристиками. Передбачається, що світильник може 

складатися з кількох світлодіодів з різним спектральним розподілом 

випромінювання та різними енергетичними потоками (наприклад, RGB-

світильник). Об’єднання світлодіодів різного кольору в одному світловому 

пристрої забезпечує отримання різних колірних відтінків. Знання спектрів 

випромінювання окремих світлодіодів дозволяє розрахувати координати 

колірності світильника. При однорідному змішуванні окремих потоків 

обрахувати результат такого об’єднання достатньо легко. У випадку 

різнонаправлених світлодіодів з відмінними між собою просторовими 

розподілами випромінювання колірні характеристики можуть суттєво 

відрізнятись у різних напрямках. 

Початкова інформація про спектральний розподіл випромінювання 

окремих джерел може бути задана у вигляді табличних даних, або у графічному 

вигляді. При виконанні розрахунків зручно користуватися не графічним, а 

цифровим представленням спектрів. Для перетворення графіків у табличний 

вигляд розроблена спеціальна програма, яка дозволяє вибирати крок 

квантування по довжинах хвиль та нормувати спектральну щільність 

випромінювання. Результатом розрахунків є визначення координат (x,y,z) 

сумарного потоку світильника у заданому напрямку в колориметричній системі 

XYZ. 
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Для відтворення кольору освітлюваної поверхні необхідно враховувати як 

відбиваючі характеристики цієї поверхні, так і спектральні характеристики 

падаючого на поверхню випромінювання. Знаючи світлотехнічні 

характеристики світильника, спектральну залежність коефіцієнта відбиття 

освітлюваної поверхні, взаємне розташування світильника та поверхні, можна 

розрахувати не тільки значення освітленості (яскравості) точок поверхні, але й 

візуалізувати картинку освітленої поверхні. Для зручності роботи створено 

спеціальний графічний інтерфейс користувача, який дозволяє на основі 

введеної інформації про окремі світлодіоди світильника та про властивості 

освітлюваної поверхні виконати розрахунки характеристик світильника та 

поверхні. 

Вхідною інформацією для моделювання є: 

- координати світлодіодів xi,yi,zi по відношенню до оптичного центру 

світильника; 

- полярні (αi) та азимутальні βi кути, які вказують напрямки осьових 

променів світлодіодів; 

- спектральні розподіли випромінювання світлодіодів Феi(λ); 

- кутові залежності кривих сил світла світлодіодів; 

- залежності вихідних енергетичних потоків від струму живлення та 

температури світлодіодних чипів Феi (I, T); 

- струми живлення світлодіодів Ii; 

- температури світлодіодних чипів Ti; 

- коефіцієнти корисної дії світлодіодів ηi (відношення світлових потоків до 

спожитої електричної потужності); 

- позиції оптичного центру світильника та центру освітлюваної поверхні в 

декартовій системі координат; 

- розміри та контрольні точки освітлюваної поверхні; 

- спектральна залежність відбиваючої поверхні ρ(λ); 

- питомі координати колориметричної системи XYZ. 

В результаті комп’ютерних розрахунків отримуємо: 

- освітленість в контрольних точках поверхні; 

- мінімальні, максимальні та середні значення освітленості поверхні; 

- представлення освітлення поверхні у вигляді ізоліній та у фіктивних 

кольорах для кожного окремого світлодіоду та в цілому для світильника; 

- 3d-зображення розподілу освітленості поверхні; 

- кольорове представлення вигляду освітленої поверхні з урахуванням 

характеристик джерел світла та освітлюваної поверхні; 

- колірні характеристики окремих світлодіодів та в цілому світильника. 

При відтворенні кольорового зображення освітлюваної поверхні на 

моніторі основною проблемою є реалістичність цього зображення. Людське око 

працює в широкому діапазоні зміни яскравостей, але по різному обробляє 

великі і малі діапазони, в той час як для графічних дисплеїв співвідношення 

яскравостей складає сотні до одного. Тому, потрібно змоделювати процес 

обробки великих яскравостей оком. Розроблено варіанти обробки розрахованих 



46 

рівнів освітленості в вимірюваних точках для прийнятного сприйняття сцен з 

великими перепадами яскравості окремих точок. Для цього використовуються 

обробка зображення різними фільтрами, логарифмування значень яскравості та 

зміна яскравості частини точок з найвищими та найнижчими значеннями.  

Встановлено задовільне співвідношення результатів розрахунків з 

експериментальними даними та розрахунками в Dialux, що дозволяє розглядати 

моделювання світлодіодних світильників в MATLAB як корисний перший крок 

при розробці зразків відповідних світлових приладів. 

 

РАСЧЕТ ВЫХОДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СВЕТОДИОДНЫХ 

СВЕТИЛЬНИКОВ В MATLAB 

Шевченко В.А. 

 

CALCULATION OF OUTPUT CHARACTERISTICS OF LED 

LIGHTING IN MATLAB 

V. Shevchenko 
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ЗАСТОСУВАННЯ СВІТЛОТЕХНІЧНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ 

ПРОГРАМ ПРИ РОЗРОБЦІ УСТАНОВКИ ДЛЯ ПОВІРКИ 

ДОЗИМЕТРІВ ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ 

 
Широке застосування лазерів різних типів обумовлює необхідність 

проведення періодичних діагностичних вимірювань параметрів цих пристроїв 

дозиметрами для підтвердження їх безпечної експлуатації. Дозиметри 

лазерного випромінювання, в свою чергу, повинні проходити повірку в 

терміни, вказані в технічних паспортах на ці вироби.  

Для автоматизації цієї процедури на даний час розроблена чисельна 

кількість досить складних і з великою вартістю прикладних програм. Однак 

наявність світлотехнічних програмних комплексів з вільною ліцензією, що 

дозволяють досить нескладно і швидко проводити моделювання і розрахунки 

різних світлотехнічних систем викликали спробу пристосувати їх для 

виконання калібрування установки для повірки лазерних дозиметрів. 

Результати розрахунків параметрів, виконаних в цих програмних середовищах, 

були переведені в енергетичні характеристики  і порівнянні зі значеннями, 

отриманими зі зразковою установкою для повірки. Для практичного 

застосування були побудовані калібровочні криві відповідності значень 

освітленості значенням енергетичної освітленості, що можуть бути застосовані 

при проведенні процедури повірки.  

Налаштування  програми виконані для відтворення характеристик гелій-

неонового лазеру, однак аналогічно можна отримати графіки й для інших типів 

лазерів з безперервним способом дії.  

 

ПРИМЕНЕНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ 

ПРИ РАЗРАБОТКЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ПОВЕРКИ ДОЗИМЕТРОВ 

ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

Ляшенко Е.Н. 

 

APPLICATION OF LIGHTING COMPUTER PROGRAMS IN THE 

DEVELOPMENT OF THE INSTALLATION FOR VERIFICATION OF LASER 

RADIATION DOSIMETERS 

Lyashenko О. 

mailto:happy.light9574@gmail.com
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КОНЕЧНИХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИ 

МОДЕЛИРОВАНИИ СВЕТОДИОДНЫХ СИСТЕМ 

 

В настоящий момент в мире происходит переход от традиционных систем 

освещения на основе ламп накаливания и газоразрядных ламп к твердотельным 

системам освещения на основе полупроводниковых гетероструктур. 

Гетероструктура — термин в физике полупроводников, обозначающий 

выращенную на подложке слоистую структуру из различных полупроводников, 

в общем случае отличающихся шириной запрещённой зоны, что обеспечивает 

большую гибкостью в конструировании необходимого потенциального 

профиля зоны проводимости и валентной зоны. По прогнозам, к 2020 году 70% 

систем освещения в развитых странах будет использовать светодиодные 

решения. 

В статье представлена методология использования метода конечных 

элементов при проектировании и анализе светотехнических систем с 

использованием светодиодов. В настоящее время наблюдается стремительное 

развитие технологий производства светодиодов, матриц и светильников. 

Светодиодные светильники надежнее, долговечнее, экономичнее 

«классических» не светодиодных светильников. Однако существует сложности 

в производстве полупроводниковых осветительных систем: трудность с 

получением «теплых» цветов, увеличение КПД, так называемый «разгон» 

светодиода. С ростом мощности светодиода растет и тепловая мощность, 

рассеиваемая в процессе эксплуатации. Особенно это касается используемых на 

повышенных токах и напряжениях светодиодов. 

Проблема нагрева кристалла светодиода — одна из основных, поскольку 

именно поддержка правильного теплового режима обеспечивает долговечность, 

надежность и стабильность работы всей светодиодной системы. При этом даже 

у современных полупроводников светодиодной группы КПД не превышает 

35%. Таким образом, при электрической потребляемой мощности в 100 Вт 

только 35 Вт преобразуется в световую энергию, а остальные — в тепло. Как 

правило, охладители для светодиодных светильников выбираются по графикам 

тепловых сопротивлений профилей. Данный подход не является оптимальным, 

поскольку охладитель всегда несет и функцию корпуса, следовательно, должен 

отвечать высоким конструкторским и дизайнерским расчета охладителя 

приводит к ситуации, когда полупроводниковая структура светодиода не 

разрушается сразу, и определить, что охладитель подобран неверно, в ходе 

первичных испытаний невозможно, поскольку изменение характеристик 

кристалла светодиода (спектра свечения) происходит медленно. 
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В основе любого светодиода лежит полупроводниковая гетероструктура, 

при протекании тока через которую излучается свет. Она состоит из довольно 

толстой подложки и ряда слоев полупроводниковых материалов, 

отличающихся своим химическим составом, толщиной и типом проводимости. 

Вследствие неоднородности состава эти слои имеют разные механические 

свойства, в том числе коэффициенты термического расширения, что может 

приводить к неоднородной деформации при нагреве/остывании и, в конечном 

счете, к появлению трещин. Минимизация механических напряжений является 

важной задачей для получения качественных подложек и светодиодов на их 

основе. В результате тепловой деградации кристалла и тепловой деформации 

подложки начинается массовый выход из строя светильников всей серии. 

Существующие программные пакеты инженерного анализа (ANSYS, 

NASTRAN, ABAQUS, SolidWorks Flow Simulation) позволяют выполнить 

расчет охлаждающего радиатора-теплоотвода, проанализировать 

конструктивные особенности дизайнерской геометрии светотехнической 

системы и учесть механические напряжения в светодиодных подложках. 

Теплофизическое моделирование светодиодной систем с различными 

граничными условиями позволяет получить массив результатов, применимый 

для дальнейшего анализа системы с учетом реальной среды и условий 

эксплуатации. Кроме того, теплофизические расчеты позволяют решить задачу 

инженерной оптимизации системы по критерию упрощения конструктива и 

повышению технологичности производства, позволяют выполнить 

экономическую оптимизацию по критерию снижения стоимости объекта 

исследования, а также стоимости проектирования за счет снижения до 

минимума необходимых экспериментальных образцов. 

Мощным инструментом в компьютерном моделировании и численном 

моделировании объектов со сложной геометрической конфигурацией и 

многокомпонентной физической структурой является метод конечных 

элементов. Суть конечно-элементного анализа заключается в представлении 

объекта с бесконечным числом степеней свободы, совокупностью отдельных 

конечных элементов, связанных между собой в узловых точках с конечным 

числом степеней свободы. При известных физико-механических 

характеристиках объекта определяется взаимосвязь между неизвестными 

узловыми усилиями, перемещениями и температурными полями. В результате 

расчет сводится к решению системы с конечным числом линейных 

алгебраических уравнений.  

Использование современных программных пакетов инженерного анализа 

является одним из наиболее эффективных способов оценки технологических 

процессов и сложных технических систем. Программный модуль ANSYS 

(ANSYS, Inc.) является одной из наиболее эффективных и современных CAE – 

систем (Computer Aided Engineering). ANSYS - многоцелевой программный 

пакет для решений задач теплового переноса, механики деформируемого 

твердого тела, механики жидкости и газа, электромагнетизма, а также 

комплексных задач. Отличительными чертами ANSYS является открытость его 

программного языка APDL (ANSYS Parametric Design Language) и возможность 
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достаточно легкой настройки к конкретным задачам и решений. Использование 

внутреннего языка параметрического программирования высокого уровня, 

позволяет встраивать в ANSYS различные расчетные элементы и процедуры 

решений, модифицировать и дополнять меню программы, подключать файлы 

сообщений и формировать решения задачи в графической, табличной формах 

или трехмерном отображении с использованием репрезентативного цветного 

отображения. ANSYS является неоспоримым лидером среди «тяжелых» 

программных пакетов инженерного анализа на базе метода конечных 

элементов. 

 

APPLICATION OF FINITE ELEMENT METHOD IN MODELING OF LED 

SYSTEMS 

Skliarov V. 

 

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ КІНЦЕВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПРИ 

МОДЕЛЮВАННІ СВІТЛОДІОДНИХ СИСТЕМ 

Скляров В.В. 
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ТЕПЛОВЕ  ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФІЛЮ  СВІТЛОДІОДНОГО 

СВІТИЛЬНИКА В ПРОГРАМНОМУ СЕРЕДОВИЩІ SOLIDWORKS 

SIMULATION 

 

 

Методика розрахунку температури корпусу світильника, встановлює 

порядок проведення розрахунків температури корпусу світильника, і отримання 

наочної картини розподілу тепла в перетині. Випромінювана потужність 

світильника це та частина споживаної потужності, яка перетворюється 

безпосередньо в світло, інша частина відповідно перетворюється в тепло. 

Потужність, що перетворюються в тепло, є головним параметром, задається 

при розрахунку теплових режимів світлодіодного приладу. Вона визначається 

різницею споживаної електричної потужності світлового приладу і потужністю 

перетворюється в світло. 

Розрахунок проводився з використанням програмного комплексу для 

моделювання теплових режимів різних електронних пристроїв - SolidWorks 

Flow Simulation. Даний програмний комплекс дозволяє моделювати геометрію 

майбутнього виробу і виконувати всі необхідні розрахунки і аналізи. 

У проведеному дослідженні була спроектована і проаналізована - модель 

світлодіодного світильника з профілем довжиною 550мм, що представляє 

собою корпус , з розташованими на ньому трьома друкованими платами по 6 

світлодіодів 5 Вт (номінальне значення) на кожен (90Вт на світлодіодах) з 

запасом по тепловиділенню (на відведення тепла 50 Вт – це ККД світлодіодів 

45%).  

Після розробки 3D моделі світильника були задані матеріали його 

основних деталей. Для кожного матеріалу задавалися фізичні характеристики 

необхідні для подальших розрахунків. У розрахунку враховувалися умови 

роботи світильника: навколишнє середовище - повітря, тиск 101,3 кПа; 

вологість 50%; температура навколишнього середовища 28 ° С; швидкість вітру 

0 м/с. Результати наведені у таблиці 1. 
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Таблиця 1 – Результати термічного дослідження 

Назва Тип 
Мінімальне 

значення 

Максимальне 

значення 

Термічний 1 TEMP: Температура 
59.2419 Celsius 

Узел: 13291 
63.7425 Celsius 

Узел: 6907 

 
Рис.1 – Термічне дослідження профілю 550 мм 

 
 

Рис.2 –Термічне дослідження 550mm - перетин 
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Теплове дослідження профілю включає два типи навантаження – 

конвекцію та тепловий потік. Температура на кристалах не перевищила 65 

градусів (при 28° в кімнаті). При теплопровідності матеріалу 185-190, результат 

буде на пару градусів гірше. Методика розрахунку температури корпусу 

світильника дозволить оцінити, як обрані режими роботи світлодіодів будуть 

впливати на температуру світильника і відповідно, яка при цьому буде 

температура p-n переходу. Що в подальшому потребує розрахунку. 

 

THE THERMAL INVESTIGATION OF THE PROFILE OF LED LIGHT IN 

SOLIDWORKS SIMULATION SOFTWARE 

Kolesnyk A., Usichenko D., Nazarenko L. 

 

ТЕПЛОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОФИЛЯ СВЕТОДИОДНОГО 

СВЕТИЛЬНИКА В ПРОГРАММНОЙ СРЕДЕ SOLIDWORKS SIMULATION 

Колесник А.И., Усиченко Д.А., Назаренко Л.А. 
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СЕКЦІЯ 2  

 

СВІТЛОДІОДНІ ПРИСТРОЇ ТА СИСТЕМИ 
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ФОТОТОЧУТЛИВІ ЕЛЕМЕНТИ ІЧ – ДІАПАЗОНУ НА ОСНОВІ 

ГЕТЕРОПЕРЕХОДIВ CDSB-IN4SE3, CDSB-IN4TE3 

 

Тонкі плівки CdSb та Cd1-хZnхSb були отримані методом 

високочастотного (ВЧ) катодного розпилювання в атмосфері аргону. Для 

формування гетеропереходів, як підкладки з атомарно-досконалою поверхнею, 

використовувалися сколоті у площині (100) шаруваті кристали In4Se3, In4Тe3, 

вирощені методом Чохральського [1]. Дослідження методом електронографії 

показали, що плівки CdSb володіють рентгеноаморфною [2], або 

полікристалічною структурою, або утворюється текстура, залежно від ВЧ-

потужності в технологічному процесі (рис.1,а). 

Наноструктурні особливості плівок CdSb та Cd1-хZnхSb (х=0,1-0,2) було 

досліджено методами РEM та АСМ (рис.1,б). Механізм коалесценції зерен та 

механізм росту плівок в режимі Странського-Крастанова проаналізовано з 

допомогою розрахунку кількісних характеристик отриманих АСМ - сканів. 
 

           
 

Рис.1. Структура плівки CdSb, нанесеної ВЧ-катодним розпиленням на підкладку з 

монокристалу In4Se3: а) РEM-зображення і картина дифракції в електронографі; 2) АСМ-

зображення. 

 

На підкладках з шаруватого кристалу In4Тe3 отримано періодичні системи 

острівців CdSb овальної форми. Вивчена динамика утворення великих зерен в 

плівках CdSb та Cd1-хZnхSb в процесі зрощування субзерен нанометрових 

розмірів. Визначення хімічного складу зразків проводилося  методом 



56 

електронно-зондового мікроаналізу EDX. Встановлено умови отримання 

стехіометричних плівок, а також розподіл преципітатів у цих плівках. 

Досліджено спектральні характеристики фоточутливості (рис.2) в ІЧ-діапазоні 

гетеропереходів Cd1-хZnхSb - In4Se3,  CdSb- In4Тe3, CdSb - CdTe та показано 

підвищення фоточутливості у випадку легування плівок домішкою Те.  

 
Рис.2.  Спектральна характеристика фоточутливості гетеропереходу CdSb - In4Se3 
 

За допомогою лазерної обробки плівок CdSb та Cd1-хZnхSb отримано 

збільшення розмірів зерен структури і проведено корекцію електрофізичних I-V 

та C-V характеристик отриманих гетеропереходів. Запропоновано 

використання розроблених  фоточутливих гетеропереходів в якості ефективних 

датчиків ІЧ-випромінювання [3]. 

 
 

ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИК-ДИАПАЗОНА НА ОСНОВЕ 

ГЕТЕРОПЕРЕХОДОВ CDSB-IN4SE3, CDSB-IN4TE3 
Стребежев В.Н., Обедзинский Ю. Ю., Сняла Ю. Ю.,  Кукурудзяк М.С.,  

Масловский В.В. 

 

PHOTOSENSITIVE ELEMENTS IR - RANGE FROM HETEROJUNCTION 

CDSB-IN4SE3 , CDSB-IN4TE3 
V.M. Strebezhev,  Obedzynkyi Y. K., Snyala Y. Y., Kukurudziak M. S.,  

Maslovskyi V. V. 
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ФОТОМЕТР ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ЯСКРАВОСТІ БІЛБОРДІВ ІЗ 

СВІТЛОДІОДНОЮ ІНДИКАЦІЄЮ 

 

Світлодіодна техніка широко впроваджується у різноманітні сторони нашого 

життя, в тому числі рекламну сферу, зокрема - зовнішню рекламу. Створено 

нові, інноваційні рекламні конструкції, типу  відеоборд. При облаштуванні 

такої конструкції є необхідність правильного налаштування та контролю 

яскравості світіння світодіодних панелей в них. За звичай це 

конструкції площею від 8 до 18 м2, які встановлюються вздовж вулиць і 

магістралей. 

Для розв’язання зазначеного завдання, на базі серійного фотометра 

Екотензор-03 [1] створено модифікований прилад, який комплектується 

спеціальною оптичною насадкою, яка кріпиться до фотометричної головки 

(ФМГ) за допомогою різьби М42 За допомогою цієї насадки фотометр 

забезпечує вимірювання яскравості поля рекламної конструкції діаметром (300 

- 400) мм з відстані 3 м. 

Зовнішній вигляд фотометра Екотензор-

03, модифікованого для вимірювання 

яскравості світіння світлодіодних рекламних 

відеобордів наведений на рисунку 1. Тут 1 – 

вимірювальний блок фотометра; 2 – ФМГ; 3 

– оптична насадка для стандартного 

вимірювання яскравості; 4 - оптична насадка 

для вимірювання яскравості рекламних 

відеобордів. 

 Для вимірювання яскравості 

випромінювання всієї конструкції відеоборда 

необхідно проводити сканування в межах 

розмірів конструкції, не доходячи до краю 

випромінюючої поверхні (150 - 200) мм. 

Сканування поверхні може здійснюватися в 

будь-якому порядку. 

Вимірювання проводяться за умови 

знаходження випромінюючих елементів 

білборда та ФМГ) на одній оптичний вісі. 

При цьому площини конструкції білборду та 

фоточутливого елемента ГФ повинні бути перпендикулярні  до оптичної вісі 

ФМГ. 

2 1 

Рис. 1. Фотометр Екотензор-03, 

модифікований для вимірювання 

яскравості світіння світлодіодних 

рекламних відеобордів.  

3 
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Для коректного вимірювання яскравості конструкції відеоборда, вони повинні 

проводитися при постійних (незмінних в часі) потоках випромінювання, 

генерованого випромінюючими елементами відеоборда. Також вимірювання 

проводяться при однакових за спектральним складом потоках випромінювання 

по всій поверхні конструкції відеоборда. Спектральний склад випромінювання 

повинен задаватися спеціальною тест-програмою. 

Довжина кабелю, що з’єднує ФМГ та вимірювальний блок не більше 3 м. 

Основні технічні характеристики фотометра (діапазони вимірювання 

освітленості, яскравості, коефіцієнту пульсації, межі припустимої основної 

відносної похибки вимірювання) аналогічні характеристикам фотометра 

Екотензора-03 і наведені у таблиці 1. 
Таблиця 1. 

Характеристика Норма 

Спектральний діапазон вимірювань, нм 380 -780 

Діапазон вимірювання освітленості, лк   

  - від довільно розташованого протяжного (неточкового) джерела з 

встановленої на головку фотометричну косинусной насадкою 

0,1 - 2·105 

  - від точкового джерела (без косинусной насадки) 0,01 - 2·104 

Межі допустимої основної відносної похибки вимірювання освітленості в 

діапазоні від 0,1 лк до 2.105 лк не більше,% 

 

± 5 

Діапазон вимірювання яр кістки, Кд/м2 1 - 2·105 

Межі допустимої основної відносної похибки вимірювання яскравості не 

більше,% 

± 7 

Діапазон вимірювання коефіцієнта пульсації,% 1 - 100 

Межі допустимої основної відносної похибки вимірювання коефіцієнта 

пульсації не більше,% 

± 10 

Частотний діапазон вимірювання коефіцієнту пульсації, Гц  10 - 300 

Межі допустимої додаткової похибки, викликаної зміною температури 

навколишнього повітря (температурна похибка) від (20 ± 5) ˚С в межах 

діапазону робочих температур, не більше  

±0,2 %  

на 1 ˚С 

Межі допустимої додаткової похибки, викликані зміною кута падіння потоку 

випромінювання на фотометричну головку (косинусна похибка) не перевищує: 

 

- при куті падіння 30 °, % ± 2 

- при куті падіння 60 °, % ± 5 

- при куті падіння 80 °, % ± 15 

Живлення здійснюється від вбудованої батареї гальванічних елементів 

напругою, В  

3 

Споживана потужність не більше, Вт  0,5 

Час встановлення робочого режиму не більше, сек 10 

   

 

ФОТОМЕТР ИЗМЕРЕНИЯ ЯРКОСТИ БИЛБОРДОВ 

СО СВЕТОДИОДНОЙ ИНДИКАЦИЕЙ 

Шабашкевич Б.Г. к.т.н., Добровольский Ю.Г. д.т.н., Юрьев В.Г. 

 

PHOTOMETER FOR MEASURING THE BRIGHTNESS OF BILLBOARDS 

WITH LED INDICATION 
Dr. Shabashkevych B., Ph.D. Dobrovolsky Yu.G., Yurev V.G. 
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СВІТЛОДІОДНІ СИСТЕМИ ОСВІТЛЕННЯ ДЛЯ ВІДТВОРЕННЯ 

СПЕКТРАЛЬНОГО СКЛАДУ ПРИРОДНОГО СВІТЛА 

 

Основним покликанням штучних джерел світла та освітлювальних 

пристроїв побудованих на їх основі є відтворення природного світла для 

забезпечення комфортності світлового середовища, оточуючого людину в 

процесі її роботи та відпочинку. В зв’язку з цим до джерел світла висуваються 

наступні вимоги: наближення спектрального складу до природно світла, 

відсутність пульсацій світлового потоку, можливість зміни спектрального 

складу білого світла, отримання необхідної яскравості. Реалізація таких джерел 

світла дозволяє забезпечувати високі індекси передачі кольору світлодіодних 

освітлювальних систем та можливість оперативного керування корельовано 

колірною температурою білого світла в широких межах по заданому алгоритму. 

При створенні таких інтелектуальних систем освітлення 

використовуються RGB світлодіоди у комбінації з білими світлодіодами з 

різними корельованими колірними температурами, а випромінення всіх 

світлодіодів змішується спеціальними оптичними системами для забезпечення 

високої рівномірності розподілу яскравості і спектрального складу на достатньо 

великих площах світловипромінюючої поверхні освітлювального приладу 

(наприклад, 600х600 мм). 

Розроблення алгоритмів функціонування таких систем освітлення дає 

змогу повністю автоматизувати процес керування оптичними параметрами 

освітлювального приладу на протязі доби,  забезпечувати високу стабільність 

яскравості та корельовано колірної температури в процесі роботи, а також 

реалізувати додаткові функції, такі як автоматичне вмикання/вимикання, зміну 

яскравості, перехід до освітлення приміщення різними кольоровими (не 

білими) відтінками, використання оптичного каналу для систем зв’язку 

(наприклад, WiFi).   

Всі перелічені питання розглядаються в даній роботі. Демонструються 

розроблені зразки інтелектуальних освітлювальних систем та приводяться їх 

параметри і характеристики. Приводиться огляд наявних джерел світла та 

можливість їх застосування в інтелектуальних системах освітлення для 

відтворення спектральних параметрів природного світла та можливості їх зміни 

за заданими алгоритмами.  

Приводяться результати досліджень зміни корельовано колірної 

температури природного світла на протязі доби (в різні пори року для широти 

міста Києва), які покладені в основу алгоритму роботи створеної 

інтелектуальної освітлювальної системи.  
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Розглядаються питання підвищення енергетичної ефективності 

інтелектуальних освітлювальних систем та можливості досягнення критичних 

значень цього параметру для різних корельованих колірних температур при 

високому індексі кольоропередачі (більшим за 85). 

 

СВЕТОДИОДНЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ 
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Корнага В.І., Сорокін В.М., Соловйов Д.О., Титаренко П.О. 

 

LED LIGHTING SYSTEMS FOR DISPLAYS OF SPECTRAL COMPOSITION 

OF NATURAL LIGHTING 

Kornaga V., Sorokin V., Soloviev D., Titarenko P 
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ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ 

СИСТЕМ НА ОСНОВЕ ОРГАНИЧЕСКИХ СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИХ 

СТРУКТУР 

 

 Массово выпускаемые современные осветительные системы основаны на 

твердотельных полупроводниковых светоизлучающих структурах с 

преобразованием синего излучения в излучение с необходимым спектральным 

составом с помощью эффективных фотолюминофоров. Активно развиваются 

также технологии органических светоизлучающих структур (ОСИС). В августе 

2016 года аналитическая компания UBI Research спрогнозировала быстрый 

рост осветительных систем на основе ОСИС в ближайшем будущем. В 2016 

году этот рынок составлял 114 миллионов долларов США, а к 2020 году 

достигнет 1,6 миллиарда долларов США. При этом лидировать на этом рынке 

будет кампания LG Display, производя 53% осветительных систем. На 

сегодняшний день доля LG Display составляет 15% рынка, что составляет 17 

миллионов долларов США. В мае 2017 года UBI Research опубликовал прогноз 

существенного роста рынка излучающих материалов для ОСИС. Этот рост 

составит с 957 миллионов долларов США в 2017 году до 3,359 миллиардов 

долларов США в 2021 году. 
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Рынок материалов-эмиттеров для ОСИС

 
Созданная специалистами Kodak в 2010 году компания 

Phillips/OLEDWorks является одним из лидеров в производстве ОСИС для 

систем освещения. Phillips/OLEDWorks сообщает о создании новой 

осветительной панели «Brite Amber», которая не имеет в спектральном составе 

ультрафиолетовой компоненты, что делает её незаменимой в применении в 

медицине, освещении жилья и офисных помещений. Достигнута яркость 2000 

кд/м2, эффективность 50лм/Вт, время жизни 25 тыс. часов, размер активной 



62 

области 88х25 мм2. В докладе рассмотрены основные технологии производства 

ОСИС, современные достижения и перспективы их развития. 
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