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ПОВЫШЕНИЕ ИНДЕКСА ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ БЕЛЫХ СВЕТОДИОДОВ 

 

Массовое внедрение светодиодных осветительных устройств в повседневную 

жизнь человека требует постоянного совершенствования качества искусственной 

световой среды. В основном, качество освещения определяется условием 

комфортного освещения и индексом цветопередачи. Комфортность освещения 

хорошо описывает диаграмма Крюитгофа, определяющая зоны комфортности для 

разных уровней освещенности и коррелированной цветовой температуры (КЦТ) 

источника освещения.  Другим, очень важным параметром освещения является 

индекс цветопередачи CRI, определяющий способность передавать реальные 

цвета объектов при освещении их используемым источником света. Например, 

если дизайнеры на начальном этапе проектировании интерьера используют для 

освещения объектов (особенно картин, тканей, продуктов питания – мяса, овощей 

и др.) белые светодиоды и не учитывают их CRI, то искажение восприятия 

реальных цветов объекта может привести к нежелательным результатам при его 

оценке. 

Современным белым светодиодам, построенным на принципе 

преобразования спектрально узкополосного излучения голубого светодиода в 

широкоспектральное белое излучение за счет использования люминофоров на 

основе гранатов (YAG:Ce, TAG:Ce, GAG:Ce), присущи недостатки, затрудняющие 

возможность достижения высоких индексов цветопередачи. В основном, это 

связано со слабой интенсивностью излучения («провалом») на длинах волн 490-

510нм и 600-780нм. Поэтому в настоящее время проблема повышения индекса 

цветопередачи белых светодиодов является актуальной задачей. 

В данной работе приводятся результаты исследований возможности 

управления спектральным составом излучения белого светодиода для увеличения 

индекса цветопередачи путем комбинации различных люминофоров для 

исключения «провалов» на указанных длинах волн. Для проведения исследований 

в качестве основных люминофоров были использованы галлий-алюминиевые 

гранаты (GAG:Ce) с максимумом излучения на длинах волн 562 и 580нм. В 

качестве дополнительных использовались органические люминофоры, а также 

светоконвертирующие материалы на основе перовскитов. На основе этих 

люминофоров создавались отдельные пленки с разной концентрацией исходных 

компонент, толщиной и составом. Для возбуждения использовался синий 

светодиод с максимум излучения на длине волны 458 нм. 

Результаты исследования показали, что используя дополнительный 

люминофор для изменения спектра излучения, можно увеличить индекс 

цветопередачи белых светодиодов CRI до  97, при этом частичный индекс R9, 
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который отвечает за красный цвет,  составлял величину, большую 90 (при 

коррелированной цветовой температуре менее  4500К). Используя разработанный 

метод определения перспективности люминофоров (патент Украины UA 60543), 

был определен диапазон КЦТ (3000 –7000К), в котором можно реализовать 

излучение белого цвета, используя комбинацию исследуемых люминофоров. 

Экспериментально удалось получить образцы с КЦТ: 3966К, 4962К, 5257К, 

5656К, 6100К и 7312К при CRI>90. При этом значение R9 не опускалось ниже 85.   
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В сучасних системах освітлення використовується високочастотне 

живлення (30-200кГц) розрядних джерел світла (РДС) за допомогою 

електронних пускорегулювальних апаратів (ЕПРА). Основна задача, яку 

вирішує ЕПРА як специфічна електротехнічна система – це високоякісне 

перетворення електроенергії промислової мережі в електроенергію, як правило, 

високочастотного живлення РДС при його високій енергоефективності та 

забезпеченні високої якості внутрішнього і/або звнішнього освітлення та 

керування ним. Важливою перевагою (крім багатьох інших) сучасних ЕПРА 

над електромагнітними ПРА є здатність регулювання робочої потужності РДС, 

а отже його світлового потоку (димінг), в широких межах, що дає змогу 

створювати сучасні системи автоматизованого керування освітленням.  

Оскільки РДС безпосередньо взаємодіє з вихідним каскадом ЕПРА, його 

регулювальні властивості визначаються цим каскадом. Вихідний каскад 

високоякісних ЕПРА виконують переважно як напівмостовий або мостовий 

резонансний інвертор напруги з послідовним резонансним  LC-контуром, в 

якому РДС як навантаження під’єднано паралельно до конденсатора. Такий LC-

контур на частотах, близьких до резонансу, відіграє роль джерела струму.  

Виконано теоретичні та експериментальні дослідження основних методів 

регулювання потужності РДС такими інверторами, а саме: 1) частотне 

регулювання шляхом зміни частоти комутації інвертора; 2) фазове регулювання 

шляхом зміни зсуву фази між першими гармоніками напруги та струму  

інвертора; 3) амплітудне регулювання  шляхом зміни напруги живлення 

інвертора; 4) ШІМ-регулювання шляхом зміни ширини прямокутних імпульсів 

інвертора.  

На основі нелінійної моделі люмінесцентної лампи (ЛЛ) в широкому 

діапазоні потужностей отримано основні характеристики ЕПРА як функції 

потужності лампи: 1) «керувальна змінна – потужність»; 2) чутливості 

потужності  лампи до керувальної змінної; 3)  границі часової затримки між 

імпульсами інвертора, які забезпечують комутацію його транзисторів при 

нульовій напрузі; 4) потужності підігрівання електродів лампи; 5) напруги 

запалювання РДС; 6) втрат у вихідному каскаді.  

Встановлено, що серед розглянутих методів  кращим є фазовий, оскільки 

він забезпечує майже лінійну регулювальну характеристику, найширший 

діапазон регулювання потужності (1 - 100% для ЛЛ), широкий інтервал 

затримки між відкритим та закритим станами транзисторних ключів, що 

обумовлює малі комутаційні втрати. Частотне регулювання характеризується 
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суттєвою нелінійністю, вужчим діапазоном регулювання потужності, а інші 

його характеристики зівпадають з характеристиками фазового регулювання.  

Амплітудне регулювання забезпечує близьку до лінійної регулювальну 

характеристику, але при малих потужностях характеризується зростанням 

комутаційних втрат. Крім того, при амплітудному регулюванні ускладнюється 

вузол корекції коефіцієнта потужності та зменшується його ККД. ШІМ-

регулювання забезпечує плавне регулювання потужності і є простим у 

реалізації. Показано, що на всі регулювальні характеристики суттєво впливає 

характеристичний опір інвертора, причому характер цього впливу не залежить 

від методу регулювання.  

Отримані результати можна поширити і на регулювання потужних РДС, 

таких як натрієві лампи високого тиску (НЛВТ) із врахуванням вужчого 

діапазону регулювання їх потужностей. Однак використання схемотехніки 

мостового, а тим більше напівмостового, інвертора для потужних РДС (1 кВт і 

вище) стає проблематичним через потужнісні обмеження компонентної бази 

силової електроніки, в першу чергу, транзисторів.   Для подолання цього 

обмеження пропонується застосувати схемотехніку секційних інверторів. 

Схема такого n-секційного інвертора (n – довільна кількість сецій) та діаграма 

імпульсів кожної з напівмостових резонансних секцій показані на рис.1. 

Проаналізовано загальний випадок n-секційного інвертора. Показано, що 

при синфазній роботі його n-секцій загальна  вихідна потужність інвертора 

пропорційна кількості його секцій.  Змінюючи фазові зсуви імпульсів живлення 

секцій, можна реалізувати регулювання потужності P в навантаженні інвертора 

в діапазоні від 0 до 100%. Потужність такого інвертора дорівнює: 
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де Е – напруга живлення інвертора, Z0 – характеристичний опір, Q – 

добротність коливальної системи інвертора, α – фазовий зсув відповідної секції, 

Ω – відносна робоча частота ЕПРА (відношення його робочої частоти до 

резонансної частоти).   
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На рис. 2 зображено регулювальну характеристику 4-х секційного 

інвертора як залежність його відносної активної потужності P від фазового 

зсуву (0 - 2π) однієї секції при синфазно працюючих інших секціях. Там же 

показано залежність реактивної потужності Q. 

Достоїнством секційного ЕПРА також є його 

високий ККД, обумовлений зменшенням втрат в 

транзисторах за рахунок розподілу загального 

струму між  його секціями.  

Результати досліджень можуть бути основою 

для проектування високоефективних ЕПРА з 

димінговими властивостями для живлення та 

керування РДС. 
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ОСОБЛИВОСТІ КОЛОРИМЕТРИЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ ДЛЯ 

СВІТЛОДІОДІВ 

 

Фотометрія побудована на функції відносної спектральної світлової 

ефективності  V , рекомендованої Гібсоном і Тіндаллом і прийнятої МКО в 

1924 р. Експерименти з функцією показали її узгодженість з людським 

колірним баченням за винятком довжини хвилі нижче 460 нм. У 1951 Джад 

запропонував модифікацію функції, яка не була прийнята, оскільки експерти 

вважали, що для білого кольору різниця буде настільки мала, що модифікація 

не має практичної цінності. МКО опублікував модифіковану функцію відносної 

спектральної світлової ефективності в 1990р. як функцію  МV  [1]. Рис.1 

ілюструє різницю між функцією  V  МКО 1924г. і модифікованою функцією 

МКО  МV . 

 
Рис.1 - Порівняння функції  V  МКО 1924 р. і модифікованої функції 

МКО  МV  

 

До недавнього часу більшість світлових вимірювань були виконані з 

використанням освітлення з широкою смугою спектра, для якої  V  1924 р. 

підходить добре, завдяки малій спектральній потужності в короткохвильовій 

області довжин хвиль. Таким чином, для світлотехнічних застосувань первинна 

 V  МКО функція довела адекватність. 
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В останні роки широко використовуються джерела світла з вузькою 

шириною спектра випромінювання. Їх найбільш часто можна спостерігати в 

колірних відео дисплеях і лазерних додатках, особливо це стосується 

світлодіодів. Світлові вимірювання короткохвильового світла, більш послідовні 

з людським баченням, могли б бути краще в цих цілях. 

Однак до теперішнього часу немає приладу офіційно відкаліброваного, 

здатного працювати з фотометричними величинами, заснованими на  МV , 

незважаючи на те, що вона повинна краще відповідати фотометричним 

величинам для джерела світла з високою синьою складовою. 

Різниця результатів вимірювань при використанні скоригованого під  V  

або  МV  приймача незначна, але помітна на прикладі червоного, зеленого і 

синього світлодіодів. 

Значно складніше виглядає ситуація, коли розглядаються колориметричні 

характеристики. Порівнюючи біле світло світлодіода типу RGB-LED зі світлом 

лампи розжарювання візуально і порівнюючи параметри двох цих джерел 

світла, спираючись на триколірну систему МКО 1931 можна отримати помітні 

різні значення. 

У 2006 році МКО опублікувала технічний звіт ТК 1-36, в якому функції 

складання кольорів (ФСК) отримані на основі базових характеристик колбочок. 

Розроблена колориметрична система L, M, S краще корелює з середньою 

спектральною чутливістю людського ока. Спектральні функції чутливості 

колбочок, виміряні в площині рогівки, представлені для 10 ° і 2 ° стандартних 

спостерігачів. 

Також представлено перетворення зі стандартних функцій складання 

кольорів (ФСК) системи RGB в базові L10-, M10- і S10-чутливості колбочок (S-

колбочки в області довжин хвиль від 390 до 505 нм), нормовані на 1нм при 

максимальних значеннях). 

У роботах Шанди, Гомбош і Шуті на основі проведених експериментів 

було виявлено, що криві складання системи L, M, S більше відповідають 

результатам візуального порівняння кольору джерел світла, ніж криві 

складання МКО 1931 р. Застосування базових ФСЦ істотно, в середньому на 

50%, зменшує похибку визначення координат кольоровості. Однак, вони не 

усувають всі відмінності між даними візуальних та інструментальних методів. 

У CIE 170-2:2015 визначена функція спектральної світлової ефективності 

базових функцій складання кольорів (базових ФСК) на основі характеристик 

колбочок як лінійної комбінації чутливих до довгохвильових і 

середньохвильових чутливостей колбочок для 2 ° і 10 ° спостерігачів. 

       . smlVF      (1) 

Для зіставлення з традиційними ФСК CIE представлені перетворення 

базових ФСК у вигляді XF, YF, ZF, а також координат кольоровості FFF zyx ,, . 

У визначенні кольору типових джерел білих світлодіодів існують 

похибки, якщо використовувати стандартного колориметричного спостерігача 

CIE 1931. За результатами технічних звітів МКО і ряду експериментів слід 

зробити висновок, що колориметрична система CIE 1931 потребує поліпшення, 
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можливо, за рахунок використання колориметричної системи CIE 2015 року, 

заснованої на фізіології людини для розрахунку колориметричних параметрів. 

Таким чином, мета даної роботи полягає в побудові колориметричної 

системи з урахуванням  МV , яка враховує синю область спектра. 

 

ОСОБЕННОСТИ КОЛОРИМЕТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ДЛЯ 

СВЕТОДИОДОВ 

Билык Е.В., Назаренко Л.А. 

 

FEATURES COLORIMETRIC MEASUREMENTS FOR LEDS 
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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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ИССЛЕДОВАНИЙ ОТВОДА ТЕПЛА ОТ СВЕТОДИОДНОГО ПРИБОРА 
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HEAT DISSIPATION FROM LED LIGHTING 
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УЛУЧШЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ДРАЙВЕРОВ 

СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ 

 

Расширение секторов использования светодиодов происходит благодаря 

снижению стоимости не только светодиодов, но и драйверов. Одним из 

важнейших путей повышения КПД устройства является улучшение 

эффективности импульсных преобразователей, используемых в источниках 

питания светодиодных светильников. Применение технологии коррекции 

коэффициента мощности (ККМ) является одним из важнейших аспектов при 

разработке эффективных и мощных сетевых источников питания. Во всех 

современных мощных источниках питания широко применяется активная 

коррекция коэффициента, кроме того такие источники питания должны 

обеспечивать возможность управления световым потоком (диммирование 

светового потока) светодиодов. 

Все многообразие решений можно свести к следующим случаям: 

1. Проектирование и изготовление собственного оригинального 

драйвера на основе интегральных схем по типу преобразования AC/DC или 

DC/DC применяемых контроллеров ШИМ. 

2. Выбор готового модульного драйвера (AC/AC или DC/DC). 

В первом случае учитываются особенности проектируемого светильника, 

его применения, места установки и т.д. Во втором случае обеспечивается в 

определенных рамках гарантированное качество решения технической задачи и 

высокой скорости выхода нового светодиодного изделия на рынок. Но есть ещё 

и экономический фактор. 

Современное производство связано с постоянным поиском уменьшения 

затрат на производство выпускаемых изделий. В связи с этим, часто возникают 

вопросы улучшения параметров и уменьшения стоимости данных изделий не 

методом замены их элементной базы на более дорогостоящую и современную, 

а например, методом нестандартной доработки схемы электрической 

принципиальной, которая в отличие от типовой приводит к дополнительному 

(иногда значительному) улучшению параметров изделия.  

При выборе ШИМ контроллера с ККМ для входного каскада 

светодиодного драйвера была выбрана микросхема L6562 производителя 
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STMicroelectronics. На данный момент она имеет наибольшую популярность у 

широкого круга производителей силовой электроники для светодиодной 

осветительной техники, как ШИМ контроллер с ККМ, в связи с простотой 

схемотехнической реализации, высокой надежностью и низкой стоимостью. 

Однако для получения высоких параметров эта микросхема рассчитана на 

применение при её подключении согласно типовой схеме не обеспечивающей 

гальванической развязки с напряжением сети 220V. 

В этой схеме L6562 работает в режиме однокаскадного обратноходового 

понижающего преобразователя с функцией коррекции  мощности. Однако в 

данном случае индуктор имеет полную 100%-ю загрузку и вся энергия, 

передаваемая в нагрузку, накапливается в его магнитном поле. В связи с этим 

был применен переходной режим работы корректоров коэффициента мощности 

– TransitionMode (TM) -  промежуточный режим  между непрерывным (CCM) и 

прерывистым (DCM), который позволяет минимизировать габаритные размеры 

индуктора и уровень излучаемых им помех. 

По причине того, что индуктор в данной схеме включения загружен 

полностью показатели значений токовой эмиссии согласно ДСТУ IEC 61000-3-

2:2004 оказались не очень высокого уровня. Значение коэффициента гармоник 

составило 22,8%. Для устранения этого недостатка была впервые предложена 

нестандартная коррекция RC цепи обратной связи, состоящей из элементов 

R11=0,51k, C11=1000pF. Значение емкости C11 было увеличено с 1000pF до 

39000pF, при этом было получено значение постоянной времени RC цепи – 

τ=RC=20µS. Данная коррекция привела к резкому уменьшению коэффициента 

гармоник значение которого теперь составляет 13,2%  и улучшению значения 

ККМ (Power Factor) 0,988 против 0,975. В схеме двухкаскадного драйвера 

диммирование светового потока осуществляется нестандартно. На вход 7 

второго ШИМ контроллера DA5 типа HV9961 подается прямоугольный 

импульсный сигнал с частотой от 500Гц до 1кГц. При помощи изменения 

скважности этого импульсного сигнала в пределах 0÷100% в этих же пределах 

изменяется величина светового потока светодиодов. Сглаживание пульсаций 

управляющего сигнала осуществляется интегральной цепочкой R32 (на схеме 

не указан, впаивается в отверстия входного разъема) номиналом 51 кОм и 

емкостью C29=10 мкФ. Новизна этого метода заключается в том, что 

подводимый к драйверу сигнал не является ни аналоговым, ни сигналом 

существующих стандартных цифровых интерфейсов.  По подводящему кабелю, 

представляющему из себя витую пару с уровнем ослабления синфазной помехи 

до 80дБ, проходит управляющий импульсный сигнал с фиксированной 

амплитудой 2,5 V. Аналоговое преобразование осуществляется внутри корпуса 

драйвера, что резко улучшает помехозащищенность и стабильность работы 

драйвера. Далее предложен метод осуществления функции управления 

световым потоком светодиодов для однокаскадных драйверов, не имеющих 

функции диммирования.  
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Для обеспечения в данной схеме функции линейного (аналогового) 

диммирования необходимо принципиальное изменение в цепи опорного 

напряжения. Идея заключается в следующем. В цепь опорного напряжения 

вместо подаются ШИМ импульсы со стандартного программируемого 

контроллера с постоянным размахам напряжения Uк=3,3V и постоянной 

частотой f=1000 Гц. В качестве такого контроллера была использована 

микросхема MK20DX256VLH7 фирмы FREESCALE. Частота ШИМ 

диммирования f=1000 Гц – const.  Для преобразования ШИМ сигнала 

контроллера управления в управляющее напряжение к  выводу 5 компаратора 

подключен конденсатор C29=10мкФ. В данной схеме удалось получить 

диапазон диммирования 10÷100%. При уровне выходного тока менее 10% 

проявилась нестабильность выходного тока драйвера  в связи с низким уровнем 

управляющего напряжения упрU  на выводе 5 компаратора DA4  iledупр RIU  , 

значение которого составляет при этом <15 мV. В этом случае  вход управления 

компаратора становится чувствительным к помехам, наводимым микросхемой 

драйвера ШИМ L6562. 

Таким образом, в результате анализа и приведенных расчетов получены 

схемотехнические решения, позволяющие улучшить существующие параметры 

микросхем ШИМ для стандартных драйверов для питания светодиодов, а также 

добавить в них дополнительные функции, не предусмотренные в режимах их 

работы. 
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ПРО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СВІТЛОДІОДНИХ 

СВІТИЛЬНИКІВ 

 

Прогрес в розробці потужних дозволив світлодіодам попасти в сферу  

інтересів світлотехніки і в скорому майбутньому повинні витіснити  застарілі 

джерела світла. Незважаючи на велику кількість пропонованих  світлодіодних 

світильників, в більшості випадків вони не мають  заявлених виробниками 

світлотехнічних характеристик і не забезпечують нормовані показники. В наш 

час світлова віддача світлодіодів досягла високих значень ( більш 180 лм/вт), 

проте в деяких світлових приладах на їх основі відносно невисокий ККД. 

Низький ККД пов’язаний з неправильним вибором режимів роботи 

світлодіодів, великими втратами в оптичній системі. В зв’язку  з цим актуальна  

є  задача дослідження компонентів світлового приладу  і їх вплив на  його 

енергоефективність. Серцем будь-якого світлодіодного приладу є світлодіод. 

Залежність параметрів світлодіодів від температури навколишнього 

середовища  - предмет вивчення багатьох наукових статей. При збільшені 

температури кристала різко знижується час життя світлодіоду. Відвід тепла, що 

виділяється світлодіодом, проходить через  тримач кристалу , лютоване 

з'єднання, друковану плату, ізолюючу теплопровідну перекладку або 

тепловідвідну пасту, корпус – радіатор у зовнішнє середовище. Така множина 

перехідних теплових опорів на шляху « світлодіод – оточуюче середовище » є 

основним недоліком конструкцій світлодіодних світильників. Всі розробники  

світлових приладів  намагаються мінімізувати ці опори. 

Можливість об’єднання на одній платі множини світлодіодів, монтаж 

компонентів за допомогою автоматизованих технологій лютування, високі 

теплові параметри -  все це в комплексі дозволяє створювати надійні 

високоефективні джерела світла. 

   Нові підходи до створення нових конструктивно – технологічних рішень 

дозволили розробити ряд   світлодіодних багатокристальних модулів для ламп 

побутового призначення.  

У  своєї  більшості   інформація, яка має місце в літературі та на сайтах 

виробників світлодіодів та світлотехнічних виробів має рекламних характер. 

Технічні характеристики що наводяться часто недостатньо обґрунтовані або 

представлені у вигляді недостатнім для використання спеціалістами.  Тому 

нами на базі устави LGF-C-42 рис. 1. для вимірювання світлотехнічних 

характеристик світлодіодів, яка за метрологічними характеристиками 

відповідає, як рекомендаціям МКО 127-2007, так і світовим вимогам, й  
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використання методу вимірювання потужних світлодіодів за потрібної 

температури p-n  переходу були отримані характеристики модулів рис. 2.  

 
Рис.1. Загальний вигляд гоніофотометра LGF-C-42 

 
Рис. 2   Світлові й спектральні характеристики модулів 

 
 Сучасний світлодіодний світильник складається із багатьох деталей. 
Нами розглянуто внесок кожного із складових частин в підвищенні 
ефективності світильника. Дослідження режимів роботи  світлодіодного 
світлового приладу і його компонентів є актуальною задачею  в зв’язку   з 
широким застосуванням світлодіодних світильників. Розумним представляється 
модульне вивчення, що дозволяє одержувати необхідних світловий потік 
шляхом збірки стандартних випромінюючих модулів і конструкції приладів 
різного дизайну і різної потужності. При цьому не існує єдиної методи, яка б 
дозволила виробникам під  задану потужність світильника одержати 
необхідний корпус світлового приладу. 

Отримані результати проведених за даним методом  при обраних 

режимах дозволяють зробити висновок, що світлотехнічні характеристики, 

конструкція світлодіодних модулів, обрані матеріали й технології виготовлення 

забезпечують або ні необхідний строк роботи джерел світла в умовах 

експлуатації. 
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КОЛОРИМЕТРІЯ СВІТЛОДІОДІВ 
 

Колориметричні вимірювання з використанням матричних фоточутливих 

елементів базуються на отриманні інформації у вигляді масивів даних і 

проведенні розрахунку координат кольоровості по зображеннях отриманих 

поверхонь. Сигнал на виході фотокамери у вигляді триколірного зображення 

несамосвітнього об’єкта залежить від спектральної характеристики відбивання 

або пропускання вимірювального об’єкта та спектру випромінювання джерела 

світла, яке його освітлює, а також від спектральної чутливості матричного 

фотоперетворювача. Тому вихідний сигнал триколірного зображення освітленої 

поверхні у системі RGB можна представити у вигляді: 
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де  e   − функція спектрального розподілу потоку випромінювання джерела 

світла;  

    − спектральний коефіцієнт відбивання поверхні несамосвітнього 

об’єкта;  

 SR  ,  SG  ,  SB   − спектральні чутливості відповідно R, G, та B 

елементів матричного фотоперетворювача. 

Вимірювання спектрального розподілу напівпровідникових джерел світла 

проводили на автоматизованій інформаційно-вимірювальній установці на базі 

спектрофотометра СФ-46 [1]. Блок-схема даної установки представлена на рис. 

1.  

Світловіддача світлодіода фокусується на вхідну щілину монохроматора 

спектрофотометра СФ-46, і розкладається в спектр за допомогою вгнутої 

дифракційної решітки попадаючи на фотоелектричний перетворювач (ФЕП), в 

якості якого використовувалась фотометрична головка ФД №96ГС02 на базі 

фотодіода ФД-288 В. 

Сигнал від ФЕП підсилюється диференційним підсилювачем У7-6 і 

подається на АЦП комп’ютера. Зміна довжини хвилі монохроматора 

здійснюється за допомогою крокового електроприводу (ЕП), який керується 

персональним комп’ютером (ПК). 

mailto:kaf_es@tu.edu.te.ua
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Отриманий сигнал виправлявся на чутливість фотоприймача і 

записувався в базу даних ПК. 

Спектральні характеристики досліджуваних джерел світла 

представлялись у відносних одиницях: 
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де  S   − спектральна чутливість давача сигналу;  
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 − максимальне значення спектральної характеристики. 

 

 
 

Рис. 1. Блок-схема експериментальної установки 

 

За допомогою даної установки проведено вимірювання спектрального 

розподілу напівпровідникових джерел світла різних потужностей та спектрів 

випромінювання.  

Координати кольору X, Y, Z та кольоровості x, y, z досліджуваних 

світлодіодів визначали за формулами: 
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де      , ,x y z    − функції питомих координат кольору системи XYZ. 

 

 

 

 

Освітлювач 

СФ-46 

ЕП 

ФЕП ПС АЦП 

ПК 
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Таблиця 1 

Результати колориметричного розрахунку білих світлодіодів 
Потужність, 

напруга x y z u v Tc1 Tc2 d1 d2 Tk 

Р=0,2 Вт, 

U=2,5 В 0,2804 0,2835 0,4361 0,1920 0,2912 90 100 0,0024 -0,0011 10328,2172 

Р=1,0 Вт, 

U=3,0 В 0,3188 0,3397 0,3416 0,1980 0,3165 150 175 0,0051 -0,0046 6131,7997 

Р=10,0 Вт, 

U=24,0 В 0,2693 0,2799 0,4507 0,1851 0,2886 80 90 0,0009 -0,0028 12138,3711 
 

 

КОЛОРИМЕТРИИ СВЕТОДИОДОВ 

Андрийчук В.А., Криль Р.Б., Осадца Я.М. 

 

COLORIMETRY OF LIGHTNINGS  
Andriychuk V., Dr., Prof.; Kril R.; Osadtsa Y., Ph.D. 
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СВІТИЛЬНИКИ КОМБІНОВАНОГО ОСВІТЛЕННЯ 

 

Були розроблені і запропоновані нові конструкції світильників 

перевідбитого світла на основі планарних світловодів, що дозволяє 

використовувати їх як для загального, так і для місцевого освітлення. 

Запропоновані конструкції дозволяють змінити перерозподіл світлового 

потоку таким чином, що це збільшує його в нижню, округлену частину. При 

цьому бокова частина світильника випромінює розсіяне затишне фонове 

освітлення, а округлена частина створює спрямоване, більш потужне 

випромінювання. Це розширює діапазон використання світильників такого 

типу, а саме, дозволяє використовувати світильники одночасно у якості 

індивідуального освітлювача робочого місця і для менш інтенсивного 

освітлення приміщення, що призведе в підсумку до економії електроенергії. 

Підвищується ефективність використання таких світильників для роботи в 

офісі, учбових закладах, при проведенні точних робіт, тощо. 

 

СВЕТИЛЬНИКИ КОМБИНИРОВАННОГО ОСВЕЩЕНИЯ 

Литвиненко А.С. 
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ СВЕТОДИОДОВ 

 

Увеличение производства электроэнергии, в связи с ростом его 

потребления, на данном этапе приводит к серьезным экологическим 

проблемам.  

Это предопределило бурный рост светодиодной техники, в частности, 

новых конструкций светодиодов и световых приборов на их основе. 

В докладе рассматриваются не традиционные конструкции, расширяющие 

возможности их использования для решения различных задач светотехники. 

Были предложены конструкции, позволяющие формировать выходящее 

из светодиода излучение в точку за полимерным корпусом с заданным углом 

расходимости излучения.  

Светодиоды предложенной конструкции не требуют дополнительной 

оптики для сведения излучения в точку и могут быть использованы в качестве 

источников света, например, для упрощения ввода излучения в световод, в 

качестве источника света в различных оптико-механических приборах на 

светодиодной основе и т. д.  

Конструкции могут быть полезны в плане упрощения процесса 

конструирования различных приборов и улучшения их технических 

характеристик.  

Другая конструкция позволяет суммировать излучение нескольких 

кристаллов и направлять его по одному оптическому пути. В конструкции 

можно использовать излучающие кристаллы разной цветности. Управляя 

включением светодиодов, можно получать на выходе устройства излучение 

разной цветности и интенсивности. 

 Устройство может найти применение при разработке сигнальных 

прожекторов и прожекторов для декоративной подсветки, при разработке 

мощных и узконаправленных светофоров (например, железнодорожных), в 

качестве источника света при конструировании полноцветных светодиодных 

экранов, при разработке наружного освещения и т.д. 

Еще одна конструкция светодиода, благодаря особому исполнению 

корпуса и расположению кристалла в нем, позволяет выводить излучение в 

двух направлениях. 

Конструкция светодиода с выводом излучения в двух направлениях 

расширяет возможности при конструировании, ведет к экономии ресурсов, 

например, при разработке оптико-электронных пар. 

Светодиоды такой конструкции могут быть полезными при 

высокоточных измерениях, где часть излучения используется для поддержания 

необходимых параметров светового потока и т. д. 
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Представленные оригинальные конструкции светодиодов расширяют 

сферу использования и возможности таких СД. Они могут быть полезны при 

конструировании световых и оптико – электронных приборов, в качестве 

источника света полноцветных светодиодных экранов, при разработке 

уличного освещения и т.д. 
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УСТАНОВКА ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕКТРІВ 

НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ДЖЕРЕЛ СВІТЛА В ІМПУЛЬСНОМУ РЕЖИМІ 

РОБОТИ 

 

Існує цілий ряд технічних завдань, для вирішення яких використовуються 

імпульсні джерела світла. Напівпровідникові джерела світла характеризуються 

мінімальним часом післясвічення, що робить їх перспективними джерелами 

світла в імпульсному режимі. Для дослідження спектральних характеристик 

світлодіодів була розроблена та змонтована експериментальна установка блок 

схема якої приведена на рисунку 1. 

Дослідна установка із спектрографа ИСП-51,матричного пристрою 

зарядового зв’язку (ПЗЗ) та персонального комп'ютера (ПК), дозволяє 

проводити реєстрацію спектру для джерел світла в імпульсному режимі. Такий 

спосіб реєстрації зводить до мінімуму похибки зумовлені розбіжністю енергій 

імпульсів та температурою джерела світла. Обробка та збереження  результатів 

проводиться автоматично за допомогою АЦП та ПК, що дозволяє оперативно 

проводити дослідження. 

Для подачі світлового імпульса світлодіодного джерела світла подається 

сигнал із персонального комп’ютера на блок живлення який синхронізовано з 

генератором імпульсів ГІ.  

Для реєстрації спектра 

випромінювання використана 

лінійка типу DL100-05AUJK. Дана 

лінійка складається з 1728 

фотоелементів та має ефективну 

довжину 215 мм, що дає 

можливість отримувати 

зображення з роздільною 

здатністю 8 dpi. Початок 

зчитування відбувається після 

подачі короткотривалого імпульсу на цифровий вхід лінійки. Після чого 

сформований генератором прямокутних імпульсів ГІ сигнал зчитує значення 

напруги на фотоелементах. Вихідний аналоговий сигнал за допомогою аналого-

цифрового перетворювача (АЦП) передається на комп’ютер для подальшої 

обробки. Після чого цикл зчитування може повторюватися.  

Градуювання ПЗЗ лінійки по довжині хвилі випромінювання 

здійснювалося по лініях випромінювання ртуті та неону. Для цього 

використовувалася лампа ДРГС-12.  

 
Рис. 1. Функціональна схема дослідної 

установки. 

mailto:kaf_es@tu.edu.te.ua
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Робоча значення експозиції для даної ПЗЗ лінійки становить 5 ms, що 

дозволяє проводити реєстрацію спектра випромінювання, як в стаціонарному, 

так і в одноімпульсному режимі.  
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СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ: ВЫБОР НОРМИРУЕМЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК 

 

В настоящее время осветительные установки (ОУ) со светодиодными 

источниками света (СД ИС) находят все большее применение, как для 

наружного освещения городов, так и для освещения жилых, общественных 

помещений  и в качестве аварийного освещения в промышленных установках. 

В связи с этим возникает  необходимость решения ряда вопросов, связанных с 

выбором нормируемых показателей освещения для ОУ с различными типами 

источников света (ИС). При проектировании ОУ в качестве нормируемых 

количественных характеристик  используют освещенность (для искусственного 

освещения помещений) и яркость дорожного покрытия (для наружных ОУ). 

Также регламентируется и ряд качественных характеристик: показатели 

ослепленности и дискомфорта, пульсации светового потока, спектральные 

характеристики оптического излучения.     

Необходимо учитывать, что в нормативных документах нормируемая 

освещенность Ен приводится для освещения с помощью разрядных ИС. Для 

освещения с помощью ламп накаливания  Ен  выбирается на одну ступень 

ниже. Учитывая, что яркость  СД ИС сопоставима с яркостью ламп 

накаливания, целесообразно провести исследования о влиянии нормируемой 

освещенности на зрительный аппарат при освещении светодиодными лампами.  

При расчете ОУ применяется коэффициент запаса, который зависит от 

срока службы и спада светового потока ИС. Светодиодные лампы имеют очень 

незначительный спад светового потока и  гораздо больший, чем остальные ИС 

срок службы. Очевидно, что коэффициент запаса в этом случае должен быть 

снижен. 

Световые приборы на основе СД обладают сильным слепящим 

действием, поскольку в их корпус помещают до 50 СД, которые являются 

практически точечными  ИС. В настоящее время влияние СД на зрительный 

аппарат изучено недостаточно. Слепящее действие оценивается показателем 

ослепленности, который нормируется в зависимости от точности зрительных 

работ и яркости ИС. При его расчете используется коэффициент 

неэквивалентности  «а», который изменяется от 0,9 до 1,6 для разных типов ИС. 

Для СД ИС его значение не установлено. Применение точечных ИС приводит к 

повышению показателей ослепленности и дискомфорта ОУ, неравномерности 

распределения светового потока, что затрудняет создание заливающего света. 

Для защиты от блескости и снижения показателя дискомфорта  МКО 
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устанавливает минимальный защитный угол в зависимости от яркости ИС. При 

яркости ИС более 500 кд /м2 он должен быть более 30 град.  

Спектральный состав излучения ИС влияет на условия работы органа 

зрения. Для его характеристики используются цветовая температура Tцв и 

индекс цветопередачи Rа.  В нормативных документах допускается снижение 

нормируемой освещенности на одну ступень при использовании ИС с Rа ≥ 80. 

В зависимости от нормируемой освещенности  и требований к 

цветоразличению даются рекомендации по выбору Rа и Tцв . Чем выше значение 

Ен  и требования к цветоразличению, тем больше Tцв и Rа. Изложенное ни в 

коей мере не умаляет достоинств светодиодного освещения, но при 

проектировании ОУ со СД ИС необходимо тщательно исследовать все 

указанные особенности.  

 

СВІТЛОДІОДНЕ ОСВІТЛЕННЯ: ВИБІР ХАРАКТЕРИСТИК, ЩО 

НОРМУЮТЬСЯ 

Гуракова Л.Д., Іоффе К.І., Баландаєва Л.Г. 

 

LED LIGHTING: SELECTED NORMAL CHARACTERISTICS 

Gurakova L., Ioffe K., Balandaeva L. 
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ВЛИЯНИЕ УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ И 

ПРОДУКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ КУЛЬТУР 
 

В докладе показано, что к настоящему времени накоплен значительный 

экспериментальный материал о биологических эффектах, которые оказывают 

УФ-излучение на сельскохозяйственные культуры. 

Спектральный состав излучения влияет на множество физиологических 

процессов в растениях и этой проблеме посвящено огромное количество 

исследований. Большинство из них относится к области фотосинтетически 

активной радиации (ФАР) в диапазоне длин волн 380-710 нм. Что касается 

ультрафиолетового излучения УФ-области, далекой красной и инфракрасной 

(ИК) то их роль для развития и продуктивности сельскохозяйственных культур 

в закрытом грунте исследованы на наш взгляд недостаточно. Поэтому данная 

проблема на сегодня является актуальной. 

Целью настоящей работы является анализ и систематизация результатов 

исследований действия УФ-излучения на физиологию растений, их 

продуктивность, цитофизиологические реакции, трансдукцию сигналов 

активации механизмов защиты и другие биологические эффекты, а также 

определение целесообразности применения его при выращивании светокультур 

в закрытом грунте.  

Развитие растений на протяжении всего жизненного цикла регулируют 

фоторецепторы. Растения способны различать почти все характеристики 

излучения – длину волны, продолжительность облучения, направление, 

используя при этом три основных класса фоторецепторов, «узнающих» разные 

длины волн. Функционально взаимосвязанные эти фоторепторы запускают 

программы развития растений и координируют циркадные ритмы их 

биологических процессов суточным солнечным циклам. 

В докладе сделаны выводы о целесообразности применения УФ-А и УФ-

В излучения в облучательных установках для выращивания растений в 

закрытом грунте и развитие исследований, направленных на оптимизацию 

применения УФ-излучения для повышения продуктивности конкретных 

культур. 

 Проведенный аналитический обзор литературных источников показал, что 

кроме видимой части спектра оптического излучения, интенсивность 

многих физиологических процессов, формирование растений и 

продуктивность культур существенно определяется длинноволновым и 

средневолновым ультрафиолетом. 

 Длинноволновое УФ-излучение в небольших дозах (несколько процентов 

от общего потока (ФАР) полезно для большинства растений. Оно 

стимулирует синтез некоторых веществ, задерживает «вытягивание» 
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растений, стимулирует рост, повышает продуктивность культур. Синее и 

УФ-А излучение поглощает криптохромы и фототропины. Криптохромы 

участвуют в регуляции деэтиолоизации, настройке циркадных ритмов и 

индукции цветения. Криптохромы контролируют также биосинтез 

антоцианов и каратиноидов, устичную проводимость, играют решающую 

роль в ответных реакциях на свет высокой интенсивности ведущий к 

окислительным повреждениям. Фототропины влияют на такие ответные 

реакции растений как движение хлоропластов, фототропизм и открытие 

устьиц, а также участвуют в ряде процессов, оптимизирующих 

интенсивность фотосинтеза и стимулируют рост. 

 Средневолновое УФ-излучение (УФ-В) в малых дозах при определенных 

условиях приносит положительные результаты при выращивании в 

закрытом грунте. Можно добиться ускорения роста, увеличения размеров 

плодов, цветения в более ранние сроки. Фоторецепторы в области УФ-В 

(280-300нм) – это ядерный белок UVR8. Физиологическая роль UVR8 

связана с изменением экспрессии генов, акклиматизацией и устойчивости 

к УФ-В излучению, ингибированием роста гипокотиля. Воздействие УФ-

В излучения формирует более прочные и жесткие листья, компактную 

форму растений, увеличивает концентрацию эфирных масел в травах, 

повышает устойчивость к воздействию коротковолнового УФ-излучения. 

 Коротковолновое излучение обладает способностью разрушать и изменять 

биологические молекулы, поэтому УФ-С является опасным для растений. 

УФ-С излучение вызывает также фотолиз воды, образуя свободные 

радикалы и перекись водорода, который окисляет и разрушает молекулы, 

что приводит к отмиранию живых клеток. Однако для отдельных растений 

при использовании очень малых доз излучения этого диапазона можно 

получать положительные результаты, касающиеся скорости их роста. 

Наиболее чувствительной мишенью УФ-С является ДНК, которое 

поглощает излучение с максимумом около 260 нм. В облученных клетках 

могут возникнут мутации, а также образоваться разрывы нитей ДНК и 

сшивки ДНК с белками. 

 Негативное влияние на растение может вызывать также повышенный 

уровень УФ-В облучения. УФ-В облучение может подавлять рост и 

развитие растений, оказывать генотоксичные эффекты на мерисистему, 

влиять на опыление и снижать семенную продуктивность, а также 

осложнять некоторые болезни растений.  

 На основании полученных результатов можно сделать вывод, что 

облучательные установки для выращивания растений в закрытом грунте 

должны содержать долю УФ-излучения в длинноволновой и 

средневолновой области спектра, доля которого не должна превышать 3-

4% от уровня ФАР, при этом для конкретных культур она должна 

уточняться. 

 Одним из направлений исследований применительно к созданию 

облучательных установок для теплиц необходимо расширить изучение 
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влияния УФ-радиации на продуктивность различных культур, повышение 

их устойчивости к болезням и к другим внешним воздействиям. 

 

 

INFLUENCE OF UV RADIATION ON DEVELOPMENT AND PRODUCTIVITY 

OF VARIOUS CROPS 

Semenov A., Kozhushko G., Sakhno Т. 

 

ВПЛИВ УФ-ВИПРОМІНЮВАННЯ НА РОЗВИТОК І ПРОДУКТИВНІСТЬ 

РІЗНИХ КУЛЬТУР 

Семенов А.А., Кожушко Г.М., Сахно Т.В. 
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АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ОЦІНКИ ЯКОСТІ НАНЕСЕННЯ 

СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАКІВ НА ЗАХИЩЕНІ ВИДИ ПАПЕРУ 

При виготовленні різних видів захищеного паперу зі спеціальними знаками 

виникає необхідність оперативного контролю за якістю нанесення цих знаків. В 

роботі розглянуто можливості створення методів та критеріїв оцінки якості 

нанесення спеціальних знаків на основі цифрової обробки сканованих 

зображень паперових зразків. При цьому оцінка якості зображення може бути 

виконана на підставі суб’єктивних експертних оцінок або кількісних 

розрахунків за допомогою спеціальних математичних методів. В роботі 

пропонується варіант кількісного розрахунку якості виготовлення спеціальних 

знаків на основі порівняння характеристик досліджуваних зразків з еталонними 

або такими, які відповідають високій якості згідно експертних висновків. 

Процедура обробки зображень та комп'ютерного аналізу полягає у 

виконанні ряду операцій з метою перетворення зображення у форму, зручну 

для візуального або машинного аналізу [1, 2]. Результатом обробки є створення 

двовимірних масивів даних. Використовувані на практиці методики обробки 

результатів оптичного сканування, номенклатура характеристик просвіту 

паперу і способи візуалізації нерівномірності макроструктури істотно різняться. 

В якості джерела інформації в наших дослідженнях використано оптичний 

сканер із заданим розрізненням, який дозволяє отримати зображення «на 

просвіт» в прохідному світлі. Коливання яскравості оброблюваних точок 

дозволяють аналізувати неоднорідність структури зразка на основі зіставлення 

просторового розподілу яскравостей точок зображення.  

Аналіз особливостей зображення виконано за допомогою сегментації 

зображення та пошуку внутрішніх контурів об’єктів – ділянок зображення, на 

яких має місце перепад яскравостей. Найбільш відомими є два види сегментації 

- сегментація за яскравістю для бінарних та сегментація за колірними 

координатами для кольорових зображень. 

В роботі використано наступний алгоритм обробки зображень. Початкове 

зображення перетворюємо в напівтонове, а далі за допомогою функції 

BW=edge(I, method, tresh, direction) виділяємо контури спеціальних знаків, що 

містяться в досліджуваних зразках. Функція повертає бінарне зображення BW 

того ж розміру, що й розмір напівтонового зображення I. Можливі варіанти 

методів - 'sobel', 'prewitt', 'roberts', 'log', 'zerocross', 'canny'. Для кожного з 

методів можна додатково задавати параметри tresh, які встановлюють порогові 

рівні, що визначають приналежність точки контуру об’єкта. Додатковий 

параметр direction визначає, які границі будуть встановлюватися і може 

набувати значень: 

- 'horizontal' – виділення горизонтальних границь; 
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- 'vertical' - виділення вертикальних границь; 

- 'both' - виділення границь у всіх напрямках (використовується також у 

випадку, коли параметр direction не визначено). 

У програмному середовищі Матлаб розроблено програму для оцінки якості 

нанесення спеціальних знаків. Для зручності користування створено графічний 

інтерфейс користувача (GUI), який дозволяє:  

- вводити необхідну початкову інформацію про об’єкти дослідження (назви 

і місцезнаходження графічних файлів зображень, роздільну здатність 

сканованих зображень, пкс/дюйм); 

- обирати для аналізу необхідні фрагменти зображень, вказуючи розміри 

цих частин початкових зображень та відступи по горизонталі та вертикалі 

нижніх лівих кутів фрагментів від вибраних точок зображень (в пкс); 

- вводити коефіцієнти коригування порогових рівнів (при необхідності); 

- отримувати ряд параметрів і характеристик зображень, які дозволяють 

робити висновки про якість нанесених спеціальних знаків. 

На екран монітору виводяться зображення досліджуваного зразка та зразка 

відмінної якості (еталону) для порівняння. Наступним кроком є «обрізка» 

початкових зображень таким чином, щоб зручно було обробляти області зі 

спеціальними знаками. При виборі області обробки зображення доцільно 

використовувати в якості реперних спеціальні точки, які позиціонуються по 

відношенню до знаків з допуском ± 0,5 мм. Розмір області обробки може бути 

змінено в ручному режимі. На основний екран виводиться графічна інформація 

у вигляді початкових та оброблених зображень, розраховані параметри 

досліджуваних зразків та кнопки управління. 

Підкреслення особливостей та виділення внутрішніх контурів зображень 

виконується за допомогою обробки спеціальними фільтрами. При цьому 

порогові рівні обираються автоматично та виводяться на екран. Для підсилення 

або послаблення переходів яскравостей між сусідніми точками зображень 

можна задати коефіцієнти коригування окремих фільтрів. 

Після виконання команди на розрахунок на екран виводиться інформація 

про мінімальні, максимальні, середні рівні яскравостей фрагментів ображень та 

співвідношення між ними, а також коефіцієнти неоднорідності, пропускання та 

контрастності зображень. В додаткових вікнах виводяться гістограми та 2d- і 

3d-представлення розподілу яскравостей точок зображень, контури спеціальних 

знаків, отримані при різних методах їхнього встановлення, порівняльний 

розподіл середніх значень яскравостей зображень. 

Суб’єктивний характер оцінювання на основі візуального порівняння 

оброблених зображень у багатьох випадках дозволяє достатньо коректно 

оцінювати якість нанесення спеціальних знаків на паперові носії. Проте, 

можливість порівняння кількісних показників зображень може усунути цей 

суб’єктивний момент. В роботі розглядаються варіанти порівнянь зразків 

зображень за допомогою системи підсумкових балів, які нараховуються в 

залежності від певних параметрів зображень. При цьому аналізуються 

нормовані гістограми розподілу яскравостей зображень у прохідних променях, 

розподіл середніх значень яскравостей зображень у вертикальних та 
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горизонтальних напрямках, оцінюються внутрішні контури спеціальних знаків 

та об’ємні моделі представлення яскравостей точок зображень. 

Отримана інформація може бути збережена у вигляді окремих графічних 

та mat-файлів і використана для подальшої обробки. 
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СУЧАСНІ МЕТОД ДІАГНОСТИКИ ЖИВЛЕННЯ РОСЛИН 

 

Для контролю за ростом, розвитком та формуванням врожайності 

використовують різноманітні методи діагностики. Одна з розповсюджених 

діагностик -   ґрунтова діагностика. Така діагностика дозволяє визначити запаси 

доступного та мінерального азоту (сума азоту амонія та азоту нітратів) у ґрунт, 

вміст рухливих з’єднань фосфору, калія та інших елементів. По даним аналізів 

ґрунтової діагностики  встановлюють забезпечення рослин поживними 

речовинами.  Між вмістом азоту та хлорофілу у литтях існує тісна кореляційна 

залежність. Інтенсивність зеленого окрасу листя залежить від вмісту хлорофілу, 

що вказує на забезпечення рослин азотом. Азот відноситься до елементів, які 

найчастіше знаходяться в мінімальному об’ємі, а його регулювання на основі 

діагностики має дуже важливе значення, так як надлишок або його недолік у 

ґрунті може призвести до зниження урожайності сільськогосподарських 

культур і погіршенню якості продукції. Методи рослинної діагностики азотного 

живлення рослин, які застосовували раніше, засновані на визначенні вмісту в 

рослинах нітратного або загального азоту з застосуванням хімічних реактивів 

(тканеве діагностування по В.В.Церлінг, листова діагностика та ін.). Традиційні 

методи потребують часу на відбір рослинних проб та їх хімічний аналіз. 

Методи фотометричної діагностики позбавлені цих недоліків і дозволяють , при 

їх достатній відпрацьованості, за короткий час виявити потребу рослин у 

азотному живленні. 

Розвиток теоретичних уявлень про азотне живлення рослин і поява науково-

технічних можливостей діагностувати його рівень, дозволяють створювати 

технологічні методи та прийоми. В основі діагностики азотного живлення 

рослин фотометричним методом полягає залежність кількості  забезпеченості 

рослин азотом від вмісту хлорофіла в листі рослин, тобто його фотоактивності 

(флуоресценції).  Тому вихідним принципом діагностичної фотометрії є 

визначення в листях або посівах в цілому  інтенсивності флуоресценції. 

Фотометри , що працюють на принципі визначення концентрації хлорофіла в 

листку рослин, вказують на величину так званого вегетаційного індексу(NDVI).  

Для реалізації виявлених діагностичних показників в цілях оптимізації азотного 

живлення рослин застосовуються роботизовано машини (агрегати), які здатні 

по заданій програмі вносити на посіви необхідні дози азотних мінеральних 

добрив у вигляді вегетаційних підкормок. Вимірюючи фотометрами рівень 

відбитого від рослин сонячного або штучно наведеного світла , визначають 

залежність вмісту зеленого пігменту хлорофіла, тому що саме азотне живлення   
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має вплив на концентрацію хлорофіла в рослинах і їх фотосинтезуючих 

органах. Фотометрія відноситься до  опосередкованих  методів діагностики 

азотного живлення рослин, сконструйовані відповідним чином і відкалібровані 

фотометри дають можливість з достатньою точністю визначити потребу рослин 

в азотному «кормі». Висока статистична та біологічна  достовірність показників 

доз азотних добрив служить науковою основою діагностики.  Це дозволяє 

відмовитися від складних і трудоємних , а також небезпечних для здоров’я 

ручних операцій рослинної діагностики. 

 Важливе значення має і економічна сторона застосування азотних 

добрив, оскільки мінеральні добрива і азотовмістовні органічні добрива по 

вартості їх закупівлі, транспортування та застосування в наш час складає до 30 - 

50% собівартості продукції рослинництва. Об’єм виробленої продукції, 

пов’язаний з урожайністю культур, її собівартість відноситься до економічних 

категорій. Крім того, якість отриманої сільськогосподарської продукції, як 

правило, також є важливим економічним критерієм  при продажах. Таким 

чином, точне діагностування і внесення доз азотних добрив при обробці 

культури для оптимізації їх азотного статусу з економічної точки зору є 

пріоритетним технологічним прийомом.  
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