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МЕТОДИКИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ ВІДВОДУ ТЕПЛА ВІД СВІТЛОДІОДНОГО ПРИЛАДУ 

 

Відомо, що граничні функціональні можливості і надійність навіть 

бездефектних світловипромінюючих приладів на основі світлодіодів багато в 

чому визначаються ефектами неоднорідного розподілу щільності струму, 

потужності і температури в приладових структурах. Однак кожен з таких 

параметрів як: температура p-n переходу, щільність протікаючого через p-n 

перехід струму, а так само температура люмінофора, по-різному впливають на 

світловий потік світильника. Зазначені ефекти прискорюють механізми 

деградації та відмов виробів. Особливістю сучасних потужних 

світловипромінювальних приладів є висока внутрішня квантова ефективність, 

значення якої сильно залежить від щільності струму і температури. Іншою 

особливістю сучасних потужних світлодіодів (СІД) є робота при великій 

густині струму накачування, при якій стає помітним опір шарів розтікання 

струму і пасивних областей структури. Однак, відомі теплоелектричні моделі 

світлодіодних пристроїв зазначених залежностей і ефектів у більшості не 

враховують.  

Залежність параметрів світлодіодів від температури оточуючого 

середовища – предмет вивчення багатьох наукових статей. При підвищенні 

температури кристалу знижується термін життя світлодіода, тому питання 

охолодження світлодіодів достатньо актуальне. 

Відвід виділеного світлодіодом тепла проходить через тримач кристалу, 

лютоване з`єднання, друковану плату, ізолюючу теплопровідну перекладку або 

теплопровідну пасту, корпус-радіатор у зовнішнє середовище. 

Така множина перехідних опорів на шляху «світлодіод - оточуюче 

середовище» є основним недоліком конструкцій світлодіодних світильників. 

Всі розробники світлових приладів намагаються мінімізувати всі ці опори. 

Основним фактором, обмежуючим підвищення світлової віддачі світлового 

приладу, є нагрівання світлодіода і, як наслідок, зниження світлової віддачі. 

Необхідний комплексний підхід до вирішення цієї проблеми. Відвід тепла від 

приладу можна забезпечити шляхом вибору оптимальних конструктивних 

рішень, тому необхідно розглянути різні підходи. 

1. Важливим є розрахунок температури корпуса світильника і одержання 

наочної картини розподілу тепла в розрізі. Розрахунок проводиться з 

використанням програмного комплексу для моделювання теплових режимів 

різних електричних пристроїв – Solid Works Flow-Simulation. Даний 

програмний комплекс дозволяє моделювати геометрію майбутнього вибору і 

виконувати всі необхідні розрахунки і аналізи. Джерело живлення розташовано 
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поза корпусу світильника, і не має вплив на температуру активної області. Для 

перевірки розрахунків корпуса світлодіодного світильника пропонується 

вимірювання за допомогою тепловізора. Методика розрахунку температури 

корпуса світильника дозволяє оцінити, як вибрані режими світлодіодів будуть 

впливати на температуру світильника і відповідно, яка при цьому буде 

температура p-n переходу.  

2. Густина теплового потоку пропорційна градієнту температури:  
,gradTq        (1) 

де χ – коефіцієнт пропорційності, який називається коефіцієнтом 

теплопровідності. 

Обернені задачі теплопровідності є прикладом некоректно поставлених 

задач, а їх рішення і практичне застосування пов`язано з певними труднощами. 

В першу чергу, це труднощі розробки методів і алгоритмів, які дають 

можливість одержати досить точні і стійкі результати. 

3. В первинному перетворювачі теплового потоку (ПТП) – пристрої, в якому 

при проходженні через нього теплового потоку виникає різниця температури, а 

для її вимірювання передбачується термочутливий елемент. ПТП виду 

допоміжної стінки є найбільш придатним для вимірювання теплового потоку 

або його густини за будь-якого способу передачі теплового потоку. 

Нами пропонується використовувати ПТП для вимірювання теплового 

потоку від світлодіодного світильника із наступним вирішенням оберненої 

задачі для знаходження температури p-n переходу. 

Розрахунок профілю світильника може визначатися наступним чином. 

Тепловий опір визначає різницю температур, яка виникає між тепловиділяючим 

елементом або системою тепловиділяючих елементів (в нашому випадку 

системою світлодіодів). інтенсивність випромінювання знижується, тобто зі 

збільшенням температури інтенсивність випромінювання змінюється нелінійно.  

 Розроблені методики дозволяють оцінювати теплові режими роботи 

світлодіодів, і вибирати найбільш підходящі, для створення енергоефективного 

світлового приладу. Методика розрахунку температури корпусу світильника 

дозволяє оцінити, як обрані режими роботи світлодіодів будуть впливати на 

температуру світильника і відповідно, яка при цьому буде температура p-n 

переходу. 
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