
 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

імені О.М. БЕКЕТОВА 
 

Навчально-науковий інститут енергетичної, інформаційної та транспортної 

інфраструктури 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Фізика і техніка світлодіодів  

 

 

вид дисципліни вибіркова ВК П1.4 

семестр 2-й 

кількість кредитів ЄКТС 5 

форма підсумкового 

семестрового контролю 

Диференційний залік 

мова викладання, навчання 

та оцінювання 

українська 

 

для здобувачів вищої освіти: 

рівень вищої освіти другий (магістерський)  

галузь знань 14 Електрична інженерія  

спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 

освітня програма  Світлотехніка і джерел світла, 

Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 

форма навчання Денна 

  

 

 

 

 

2022 – 2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК  



Розробник: 

Олена ЛЯШЕНКО, канд.техн. наук, доцент, доцент кафедри 

 Світлотехніки і джерел світла                                                         _______________ 
                                                  підпис  

 

 

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри Світлотехніки і джерел світла 

                                          

Протокол від « 30 » червня 2022  року № 8 

 

 

Робоча програма навчальної дисципліни відповідає освітнім програмам 

«Світлотехніка і джерела світла», «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» 
 

 

Керівник групи забезпечення  

Олександр СЕНЕЦЬКИЙ, доктор технічних наук,  

старший науковий співробітник, доцент кафедри альтернативної  

електроенергетики та електротехніки                                               _______________ 
                                                                  підпис  

 

Заступник директора ННІ ЕІТІ 
 

Світлана ЗАКУРДАЙ, канд. техн. наук, доцент                            _______________ 
                                                                  підпис  

 

 
  



 

 

1. Мета дисципліни 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Фізика і техніка світлодіодів» є 

формування системи теоретичних знань і практичних навичок з використання 

світлодіодної техніки при проєктуванні сучасних світлових приладів. 

  

  

2. Міждисциплінарні зв’язки 
 

 Вивчення цієї дисципліни безпосередньо спирається на базові знання зі 

спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». 

 

3. Результати навчання 
 

Програмний 

результат навчання 

Методи 

навчання 

Форми 

оцінювання 

Результати навчання 

за дисципліною 

ВРН 4. 

Застосовувати 

теоретичні знання і 

практичні навички 

вимірювання і 

розрахунку 

характеристик 

світлодіодних 

джерел світла при 

проєктуванні 

світлових приладів 

і систем. 

Словесні, 

наочні, 

практичні 

усне або 

письмове 

опитування: 

письмовий 

контроль 

(контрольні 

роботи); 

диференційний 

залік 

 

Застосовувати 

отримані теоретичні 

знання, наукові і 

технічні методи та 

вимірювальні 

технології для 

вирішення науково-

технічних проблем і 

задач, пов’язаних з 

дослідженням, 

розробкою, 

модернізацією, 

супроводженням 

реалізації проектів і 

подальшої 

експлуатації 

світлодіодних 

світлотехнічних 

комплексів в цілому 

та їх окремих 

елементів 
  

 

4. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1 Фізика і техніка світлодіодів 

 

Змістовий модуль 1 Білі світлодіоди. Колірна якість білих світлодіодів. 



 Розглядаються теоретичні основи роботи світлодіодів, їх технічні 

характеристики і конструктивні особливості. 
 

Змістовий модуль 2 Тепловий менеджмент білих світлодіодів. 

Розглядаються експлуатаційні питання, повязані з температурним режимом 

роботи світлодіодів в світлових пристроях   

 

Змістовий модуль 3 Стандарти світлодіодного освітлювання. Індекс 

кольоропередачі. 

 

Розглядаються питання нормування і вимірювання характеристик світлодіодів 

та світлових приладів на їх основі. 

 

5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 

«Фізика і техніка світлодіодів» 

 

Змістові модулі  
Кількість годин 

усього лек. практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ (семестр 2) 150 16 32 - 102 

Змістовий модуль 1 45 6 10 - 29 

Змістовий модуль 2   45 4 12 - 29 

Змістовий модуль 3 45 6 10 - 29 

Підсумковий семестровий контроль 15 - - - 15 
 
 

 

6. Теми лекцій  

 

Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

Змістовий модуль 1 

Світлодіоди: 

характеристики, області 

застосування,  

принцип дії 

Порівняльний аналіз світлодіодів з 

іншими типами джерел світла. 

Області застосування світлодіодів. 

Принцип дії СД 

2 

Конструкції 

світлодіодів 

Кристали. Корпуси. Світлодіодні 

модулі або кластери. 

2 

Кут виведення 

випромінювання 

Люмінофори. Джерела 

білого світла на основі 

світлодіодів 

Створення білого світла за 

допомогою світлодіодів різної 

кольоровості. Світлодіоди білого 

світіння на основі люмінофорів. 

Технології виготовлення 

світлодіодів і світлодіодних модулів 

2 

Змістовий модуль 2 

 Вплив температури на 

характеристики і 

Тепловий опір. Теплова модель. 

Аналіз кінцевих елементів. 

2 



відведення тепла 

світлодіодів 

 

Вимірювання температури кристала. 

Обчислення температури кристала 

за тепловим опором. Проблема 

відводу тепла. Тепловий дизайн. 

Внутрішній тепловий менеджмент. 

Зовнішній тепловий менеджмент.  

Схеми живлення та 

керування 

світлодіодами 

 

Схеми підключення світлодіодів.  

Живлення ланцюжків. Світлодіодні 

пристрої керування. Широтно-

імпульсна модуляція.  Електронне 

забезпечення світлодіодних 

освітлювальних систем 

2 

Змістовий модуль 3 

Нормативні документи 

України та світу щодо 

характеристик 

світлодіодів і 

світлодіодних 

пристроїв та систем.  

Стандарти і норми, що 

регламентують характеристики 

світлодіодів, а також пристроїв і 

систем на їх основі. Метрологія 

світлодіодних освітлювальних 

приладів 

2 

Метрологічне 

обладнання для 

вимірювання їх 

характеристики 

Спектрорадіометри. 

Гоніофотометри. Засоби 

вимірювання електричних 

параметрів світлодіодних 

освітлювальних систем. 

Тепловізійні засоби вимірювання. 

4 

 

7. Теми практичних занять 

 

Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

Змістовий модуль 1 

Принцип дії 

світлодіодів 

Світлодіоди і їх місце в сучасному 

світі. Електролюмінесценція. 

Оптичні і електричні властивості 

світлодіодів. Класифікація 

світлодіодів. 

2 

Конструкції 

світлодіодів і 

технології їх 

виготовлення 

Аналіз вартісних показників, 

основних параметрів матеріалів і 

типових плат для світлодіодних 

модулів 

4 

Кут виведення 

випромінювання 

Визначення кута виводу 

випромінення. Визначення 

ефективності зв’язку світлодіод – 

оптичне волокно. 

2 



Люмінофори Особливості технології формування 

люмінофорних шарів у СОВ 

світлодіодних модулях . 

2 

Змістовий модуль 2 

Тепловий менеджмент 

світлодіодів 

Тепловий дизайн. Внутрішній 

тепловий менеджмент. Зовнішній 

тепловий менеджмент. Приклад 

симуляційної методології. 

Визначення характеристик 

теплового стоку. 

6 

Електричні ланцюжки 

світлодіодів 

Схеми живлення світлодіодів. Схеми 

підключення групи світлодіодів 

різної потужності. 

6 

Змістовий модуль 3 

Фотометрія 

світлодіодів 

Характеристики світлодіодів. 

Властивості світлодіодів.  

Вплив температури на 

випромінювання. 

Технологічні відхилення. 

Вимірювання просторових і 

спрямованих параметрів.  

Вимірювання усередненої сили 

світла СД.  

Використання спектрорадіометра. 

Вимірювання світлових потоків. 

Методи вимірювання потоку 

Спектральні вимірювання. Концепція 

спектрального розподілу.  

Застосування ламбертівських 

відбивачів у світлодіодах 

6 

Методи дослідження 

світлотехнічних 

характеристик 

світлодіодів 

Методи досліджень світлотехнічних 

характеристик окремих світлодіодів 

типу А і типу В. Методи вимірювань 

кривих сил світла, визначення  

світлових потоків. 

2 

Світлодіодні 

світильники 

Вибір оптичної системи.  

Проблеми вибору потужних 

світлодіодів.  

Методика розрахунку світильника на 

основі світлодіодів. 

Взаємозв’язок вхідних і вихідних 

параметрів світлодіодної системи 

Термін служби світлодіодів 

2 

 

 



8. Теми лабораторних занять 

 

не передбачені 

 

9. Індивідуальне завдання (ІЗ) 

 

не передбачені 

 

10. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 

 

Методи поточного контролю: 

- усне або письмове опитування. 

 

Методи модульного контролю: 

- письмове опитування або тестування у віртуальному освітньому середовищі 

на платформі MOODLE.  

 

Методи підсумкового контролю: 

- диференційний залік: письмові відповіді на 2 запитання або тестування у 

віртуальному освітньому середовищі на платформі MOODLE. 

 

 

Структура навчальної дисципліни і розподіл балів 

 

Змістові модулі 

Максимальна кількість балів 

усього 

практ. лаб. самостійна робота 

завдання модульний 

контроль 

МОДУЛЬ  100 40 - 15 45 

Змістовий модуль 1 20 10 - 5 5 

Змістовий модуль 2   30 15 - 5 10 

Змістовий модуль 3   20 10  5 5 

Індивідуальне 

завдання 

- - - - - 

Підсумковий 

семестровий 

контроль 

30 - - - 30 

 

 

 

 

 

 

 

 



Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 

 
 

Види завдань та засоби контролю 

 

Розподіл 

балів 

Змістовий модуль 1 20 

Практичне завдання № 1 Принцип дії світлодіодів (усне опитування ) 2 

Практичне завдання № 2 Конструкції світлодіодів (письмове 

опитування ) 

2 

Практичне завдання № 3 Технології виготовлення світлодіодів (усне 

опитування) 

2 

Практичне завдання № 4 Кут виведення випромінювання (письмове 

опитування ) 

2 

Практичне завдання № 5 Люмінофори для світлодіодів (усне 

опитування) 

2 

Завдання до самостійної роботи №1 (письмова робота за теоретичним 

матеріалом) 

5 

Завдання до змістового модуля 1 (тестування у віртуальному 

середовищі Moodle) 

5 

Змістовий модуль 2 30 

Практичне завдання № 6 Тепловий дизайн (усне опитування) 3 

Практичне завдання № 7 Внутрішній тепловий менеджмент 

(письмове опитування) 

2 

Практичне завдання № 8 Зовнішній тепловий менеджмент (усне 

опитування) 

3 

Практичне завдання № 9 Схеми живлення світлодіодів (письмове 

опитування  ) 

2 

Практичне завдання № 10 Схеми підключення групи світлодіодів 

різної потужності (усне опитування) 

3 

Практичне завдання № 11 Електронне забезпечення світлодіодних 

освітлювальних систем (усне опитування) 

2 

Завдання до самостійної роботи №2 ( письмова робота за 

теоретичним матеріалом)  

5 

Завдання до змістового модуля 2 (тестування у віртуальному 

середовищі Moodle) 

10 

Змістовий модуль 3  

Практичне завдання № 12 Методи вимірювання потоку світлодіодів 

(усне опитування) 

1 

Практичне завдання № 13 Спектральні вимірювання світлодіодів 

(усне опитування) 

2 

Практичне завдання № 14 Вплив температури на випромінювання 

світлодіодів (письмове опитування) 

2 

Практичне завдання № 15 Методи дослідження світлотехнічних 

характеристик світлодіодів (усне опитування) 

2 



Практичне завдання № 16 Взаємозв’язок вхідних і вихідних 

параметрів світлодіодної системи (письмове опитування) 

2 

Завдання до самостійної роботи №3 (письмова робота за теоретичним 

матеріалом) 

5 

Завдання до змістового модуля 3 (тестування у віртуальному 

середовищі Moodle) 

5 

Підсумковий семестровий контроль – екзамен (в одній з двох 

форм) 

30 

І. Письмовий 30 

Теоретичне питання 1 15 

Теоретичне питання 2 15 

ІІ. Підсумковий тест – тестування у віртуальному освітньому 

середовищі на платформі MOODLE 
30 

Всього за модулем  100 
 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

100-бальна шкала 
Рівень 

компетентності 

Чотирибальна 

шкала 

диференційний залік 

90-100 високий відмінно 

82-89 
достатній добре 

74-81 

64-73 
середній  задовільно 

60-63 

35-59 
низький незадовільно 

0-34 

 

 

11. Методичне забезпечення 

 

1. Дистанційний курс Фізика і техніка світлодіодів [Електронний ресурс]. – 

Режим доступа : https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=899 

2. Фізика і техніка світлодіодів: навч. посібник / Л.А. Назаренко,  

А.І. Колесник; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : 

ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 255 с.  

 

 

12. Рекомендована література 

Базова 

1. Карась В.І., Назаренко Л.А., Карась І.В. Світлодіоди: фізика, технологія, 

застосування : навчальний посібник. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 227 с. 

https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=899
https://eprints.kname.edu.ua/61227/
https://eprints.kname.edu.ua/5740/
https://eprints.kname.edu.ua/5740/


2. Kolesnyk A. I. The research of thermal characteristics of the LEDs / A. I. 

Kolesnyk, L. A. Nazarenko // Lighting engineering and power engineering. – 2016. – No. 

46 (2). – P. 27–30. 

3.  Основи радіометрії та фотометрії: монографія / Л. А. Назаренко, В. М. 

Сорокін // Харків : Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – ХНУМГ 

ім. О. М. Бекетова, 2014. – 352 c. 

4. А. І. Колесник, Д. О. Усіченко, Л. А. Назаренко. Спектральні і фотометричні 

методи контролю параметрів світлодіодних джерел випромінювання, Журнал 

нано- та електронної фізики. – 2019. – № 1 (11). – с. 01002 (6сс).  
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12. Обладнання,  устаткування, програмні продукти 

 

1. Комплекс для визначення абсолютної спектральної чутливості фотометрів 

(передавання одиниці потужності оптичного випромінювання). 

2. Комплекс для вимірювання світлотехнічних характеристик світлових приладів та 

джерел світла. 

3. Комплекс для вимірювання світлотехнічних характеристик світлодіодів. 

4. Комплекс для вимірювання світлового потоку. 

5. Компьютер R-line c проц.Intel Cel 6540. 

https://eprints.kname.edu.ua/51909/1/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F-522222_%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=jnef_2019_11_1_4
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=jnef_2019_11_1_4
http://umj.metrology.kharkov.ua/article/view/224279

