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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. 
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