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ПЛЕНАРНІ ДОПОВІДІ 
УДК 047.44::021.261[642.78:340.136] 
Андрій Гайда  
Державне підприємство Український світлотехнічний інститут, Україна 
 

ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ СВІТЛОТЕХНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ЗГІДНО З 
ВИМОГАМИ ТЕХНІЧНИХ РЕГЛАМЕНТІВ 

 

З 01.01.2012р. вступив у дію Технічний регламент безпеки низьковольтного 
електричного обладнання. В зв’язку з цим з Переліку продукції, що підлягає 
обов’язковій сертифікації в Україні, затвердженого наказом Держстандарту України        
№ 28 від 01.02.2005р. було вилучено розділ 2 «Світлотехнічна продукція і 
комплектувальні вироби до неї». Відповідно до цих змін, світлотехнічна продукція 
повинна відповідати вимогам Технічних регламентів, чинних в Україні. В доповіді 
подано законодавчу і нормативну бази, описані модулі оцінки відповідності, 
порядок проведення і документальне оформлення процедур оцінки відповідності 
світлотехнічної продукції і комплектувальних виробів до неї. 
Ключові слова. 

Технічний регламент, модуль оцінки відповідності, орган з оцінки 
відповідності, ООВ, сертифікат відповідності, декларація про відповідність. 
 
Andriy Hayda 
State Enterprise Ukrainian Light-Technical Institute 
 

ASSESSMENT OF CONFORMITY LGHTING PRODUCTS UNDER 
REQUIREMENTS OF TECHNICAL REGULATIONS 

 

From 01.01.2012. the technical regulation of safety low voltage electrical equipment 
entered in .In this regard, the list of products subject to mandatory certification in Ukraine, 
approved by the State Standard of Ukraine № 28 from 01.02.2005. Part 2 "lighting 
products and component parts to it" was removed. According to these changes, lighting 
products must meet the requirements of technical regulations in force in Ukraine. The 
report provides legislative and regulatory framework, describes modules of conformity 
assessment procedures for documenting and conformity assessment procedures of lighting 
products and component parts to it. 
Keywords. 

Technical Regulations, module of conformity assessment, conformity assessment 
agency shall, certificate of Conformity,  Declaration of Conformity. 

Основні законодавчі акти України, які регулюють політику держави у сфері 
оцінки та контролю відповідності продукції: 

 Закон України «Про підтвердження відповідності»; 
 Закон України «Про захист прав споживачів»; 
 Закон України «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки 

відповідності»; 
 Закон України «Про загальну безпечність нехарчової продукції»; 
 Закон України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової 

продукції». 
Чинні законодавчі акти України, які встановлюють вимоги до 

світлотехнічної продукції.: 
 Технічний регламент безпеки низьковольтного електричного обладнання, 

затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29.10.2009 р.                 
№ 1149; 
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 Технічний регламент електромагнітної сумісності обладнання, 
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009р. № 
785; 

 Технічний регламент етикетування ламп побутового використання 
стосовно ефективності споживання електроенергії, затверджений 
постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2008р. № 1144; 

 Технічний регламент обмеження використання деяких небезпечних 
речовин в електричному та електронному обладнанні, затверджений 
постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 р. № 1057; 

 Технічний регламент обладнання та захисних систем для застосування в 
потенційно вибухонебезпечному середовищі, затверджений постановою 
Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 р. № 898. 

          Таблиця 1 
Модулі оцінки відповідності 

Модуль Опис модулів 
А внутрішній контроль виробництва 

А1 внутрішній контроль виробництва і контрольовані випробування продукції 
А2 внутрішній контроль виробництва і контрольовані випробування продукції                                                  

через довільні проміжки часу 
C відповідність типові за результатами внутрішнього контролю                                                        

виробництва 

C1 відповідність типові за результатами внутрішнього контролю                    
виробництва та випробування продукції 

C2 
відповідність типові за результатами внутрішнього контролю                                                 
виробництва та випробування продукції через довільні                                   
проміжки часу 

D 
відповідність типові забезпеченням належної якості                                                      
виробництва (сертифікована система управління якістю                                                        
виробництва, контролю та випробувань готової продукції) 

E 
відповідність типові забезпеченням належної якості продукції                                        
(сертифікована система управління якістю фази виробництва                                                   
готової продукції) 

F 
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відповідність типові за результатами перевірки продукції                                                 
(випробування кожного зразка продукції або контролюванням                                                            
і випробуванням із застосуванням методу випадкового відбору                                                                               
та видача сертифіката відповідності) 

D1 забезпечення належної якості виробництва (сертифікована система управління                                                           
якістю виробництва, контролю та випробувань готової продукції) 

E1 
забезпечення належної якості остаточного контролю та випробування                                               
продукції (сертифікована система управління якістю фази виробництва готової                                                    
продукції) 

F1 
установлення відповідності продукції за результатами перевірки                                
(випробування кожного зразка продукції або контролюванням і випробуванням 
із застосуванням методу випадкового відбору та видача сертифіката 
відповідності) 

G відповідність одиниці продукції (видача сертифіката відповідності за                                                               
результатами випробувань) 

H цілковите забезпечення якості 
H1 цілковите забезпечення якості та перевірка проектування 
Модулі – це комплекси уніфікованих процедур оцінки відповідності, які 

обираються виробниками відповідно до специфіки своєї продукції і організації 
виробництва, а також згідно з вимогами пункту 5  Технічного регламенту модулів 
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оцінки відповідності. Технічний регламент модулів оцінки відповідності встановлює 
шістнадцять модулів: (див. табл.1). Для реєстрації   декларації   про   відповідність   
заявник  подає  до центрального  органу   виконавчої   влади   у   сфері   технічного 
регулювання оформлену відповідно до вимог,  установлених технічним 
регламентом, декларацію про відповідність». У п. 2.1 «Тимчасового порядку обліку 
декларацій про відповідність та надання інформації щодо облікованих декларацій 
про відповідність», затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 6 
березня 2009 р. N 99 (далі тимчасовий порядок), сказано: «За дорученням 
центральних органів виконавчої влади у сфері технічного регулювання декларації 
підлягають обліку в органах з оцінки відповідності…».  

Алголритм дій виробника світлотехнічної продукції чи його уповноваженого 
представника при проведенні процедур оцінки відповідності: 

1. Виробник обирає модуль оцінки відповідності. 
Модулі застосовуються з урахуванням принципів відповідно до п. 5 Технічного 
регламенту модулів оцінки відповідності.  

Рекомендовані ДП УСІ аспекти для уповноважених представників: 
 хто складає і завіряє декларацію про відповідність (виробник, його 

уповноважена особа, постачальник, імпортер тощо); 
 рівень документального підтвердження повноважень від виробника 

продукції; 
 умови договорів (контрактів) між виробниками та уповноваженими особами, 

постачальниками та імпортерами тощо; 
 умови дії доручення, наданого виробником повноважному представнику. 
2. Подає заяву до вибраного ООВ відповідно до вимог Технічних регламентів 

або за формою, встановленою ООВ. До заяви додається комплект 
документів згідно з вимогами Технічних регламентів.  

3. Складає відповідно до вимог Технічних регламентів декларацію про 
відповідність і завіряє її печаткою. Всі примірники декларацій надаються 
ООВ для реєстрації (після нанесення відмітки про реєстрацію один 
примірник декларації залишається в ООВ). Надає взірці продукції для 
проведення випробувань (якщо це передбачено модулем). 

4. ООВ проводить процедури оцінки відповідності відповідно до вибраного 
модуля і чинного законодавства України (експертиза документів, 
випробування продукції, сертифікація тощо), реєструє декларацію (або 
аргументовано відмовляє провести реєстрацію). За вибором виробника 
випробування проводяться акредитованою випробувальною лабораторією 
самого виробника або призначеного органу. 

5. За позитивними результатами процедур оцінки відповідності виробник або 
його уповноважений представник наносить маркування національним 
знаком відповідності на кожний окремий зразок продукції, який відповідає 
вимогам застосовуваних технічних регламентів. Якщо перевірки і 
випробування проводяться призначеним ООВ, виробник або його 
уповноважений представник наносить за згодою ООВ ідентифікаційний 
номер цього органу на кожний зразок продукції. 



ПЛЕНАРНІ ДОПОВІДІ 
 

8 
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Филипп Говоров доктор технических наук, профессор 
Профессор Харьковской национальной академии городского хозяйства, Украина 
Президент Украинского комитета освещения 
 

ИСТОРИЯ СВЕТОТЕХНИКИ: РЕАЛЬНОСТЬ И ВЫМЫСЛЫ 
 

В  статье представлена  исторические аспекты украинской светотехники, как 
неотьемленной части мирового процесса. Отмечена роль в нем отечественный и 
зарубежных специалистов.   

Электрический свет, лампа, светотехника, опыт, исследования 
 
Filip Govorov 
 

HISTORY OF LIGHTING: REALITY AND FICTION 
 

The article presents the historical aspects of Ukrainian lighting as part of the world 
neotemlennoy process. The role it domestic and foreign experts. 

The electric light bulb, lighting technology, experience, research 
 

Генерирование искусственного света является одним из величайших 
достижений человечества. Его изобретение имело настолько большое значение, что 
способствовало массовому применению электричества, развитию промышленности, 
быта, транспорта и др. Сегодня невозможно представить себе мир без 
электрического освещения. Оно стало неотьемленной частью всех систем 
жизнедеятельности человека. 

Его значение стало заметным еще на Всемирной выставке в Париже в 1881 г., 
когда Томас Альве Эдисон впервые представил свою систему электрического 
освещения. Это сразу же возбудило огромный интерес к электрическому 
освещению. Электрический свет стал бурно завоевывать все сферы жизни общества. 
Он стал использоваться на вокзалах, рудниках, заводах, офисах, ресторанах, 
гостиницах и т.д. Наиболее широкое распространение электрический свет получил в 
общественном секторе. В жилом секторе его применение сдерживалось высокой 
стоимостью электроэнергии и ламп. В дальнейшем изобретение дуговых и других 
типов электрических ламп (исследования акад. Петрова В.В., Яблочкова П.Н. и др.), 
а также совершенствование типов и конструкции ламп накаливания (работы Г. 
Гебеля,  
Д. Свана и др.) позволило в значительной степени расширить область применения 
электрического света за счет существенного снижения его стоимости. 

В настоящее время роль электрического освещения вышло далеко за 
первоначальные рамки. Стали учитываться более глубинные медико-биологические, 
эстетические, эргономические и другие показатели.  Сегодня свет проник во все 
сферы человеческой деятельности и стал неотъемленной частью всей нашей жизни. 
В то же время в истории светотехники остались еще немало белых пятен. 

Одним из наиболее важных вопросов является вопрос авторства. В первую 
очередь это относится к изобретению лампы накаливания. Формально изобретение 
лампы накаливания связывается с именем Эдисона. В то же время первые опыты с 
лампами накаливания, были поставлены еще в 1801г. Тернардом, который 
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установил, что нагревая электрическим током тонкую металлическую спираль 
можно заставить ее светиться. В 1802г. этот опыт   повторил Дэви, но уже на 
платиновой проволоке  которая имела гораздо большее свечение. Далее были опыты 
Джабарта с угольными стержнями1838г.,  и опыты Граве с платиновой спиралью  
(1860г.), опыты Стейка со спиралью из иридия (1848г.),  Робертса с ретортными 
угольными электродами (1852г.) и др. Период с 1865 по 1869г отмечен работами 
Адамса по впайке электродов в стекло. Существенно продвинуть работы над 
лампами накаливания позволили исследования, проведенные в период с 1872 по 
1874г. академиком Лодыгиным А.Н. 

Заслуга же Эдисона состояла в доведении конструкции лампы накаливания до 
состояния, при котором стало возможным ее широкое применение. Именно 
благодаря этому, автор тысячи девяноста изобретений Томас Альве Эдисон стал 
известным, как один из создателей электрической лампы.  В этом, кстати, не малая 
заслуга поддержавшего его  финансиста П. Моргана, благодаря которому Эдисон 
смог открыть свою фирму «Эдисоновское общество освещения», получить 
громадное финансирование и на его основе «открыть электрической лампе двери в 
большой мир».  Поэтому, отдавая должное заслугам Эдисона не следует забывать о 
том огромном вкладе, который внесли в светотехнику великие российские ученые 
Петров А.В., Лодыгин А.Н., Вавилов С.И., Яблочков П.Н. и другие. Не до конца 
изученым  остаются также  вклад в развитие светотехники всемирно известного 
украинского ученого, большого патриота Украины, одного из плеяды величайших 
ученых человечества второй половины ХІХ столетия, Ивана Пулюя. Здесь также 
много не ясного. Это касается его первенства в исследовании процессов в 
газоразрядных трубках, измерения механического эквивалента теплоты, его 
первенства в исследовании «холодного света», телефонных станций, переносных 
ламп, а также его наиболее важного изобретения, касающегося прохождения « χ» 
лучей  и процессов в околокатодной области. Тем не менее, ни по одному из 
исследований авторство за И Пулюем не было закрепленно. В частности, приоритет 
точного измерения механического  эквивалента теплоты был отдан  американскому 
физику Г. Ровленду, первенство исследования природы катодных лучей приписано 
Рентгену и т.д. В то же время именно И. Пулюй во всей полноте изучил природу 
катодных лучей и впервые разработал конструкцию трубки,  имеющей признаки 
современных, так называемых «рентгеновских трубок», которые до сих пор 
используются во всем мире и не заслужено носят имя Рентгена. 

Таким образом отечественная, в том числе, украинская светотехника имеют 
свою, не совсем совпадающую с официальной, историю, богатый научный и 
практический опыт. Ее творцы внесли свой значительный вклад в мировую 
светотехнику и  современникам есть чем гордиться. 

 Более того, достоиный вклад в современную украинскую светотехнику внесли 
известные украинские ученые-светотехники, такие как Г.Б. Бухман, К.К. Намитоков 
и др. Значительный вклад в развитие светотехнической отрасли в Украине внесли 
также такие ее деятели, как Д.Т. Медведев – основатель и первый президент 
Всесоюзной ассоциации наружного оосвещения «Союзсвет», директор АО 
«Корпорация «Ватра» Р.Ю. Яремчук и др. Задача сегодняшних поколений – 
сохранить и приумножить их достижения. 
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ЕНЕРГО- ТА РЕСУРСОЕФЕКТИВНА СИСТЕМА ЖИВЛЕННЯ 

 ТА КЕРУВАННЯ ПОТУЖНІСТЮ РОЗРЯДНИХ ДЖЕРЕЛ СВІТЛА 
БАГАТОЛАМПОВОГО СВІТИЛЬНИКА 

  
Запропоновано принцип побудови системи високочастотного живлення та 

керування потужністю розрядних джерел світла багатолампового світильника на базі 
дискретно-неперервного методу регулювання. Система побудована за 
однокаскадною структурою, яка об’єднує коректор коефіцієнта потужності та N 
резонансних інверторів. 

Ключові слова: розрядне джерело світла, високочастотне живлення, 
резонансний інвертор, регулювання потужності. 

 
Anatoliy Lupenko  

ENERGY AND RESOURCE EFFECTIVE SYSTEM OF DISCHARGE LIGHT 
SOURCES OPERATION AND CONTROL IN MULTILAMP  INSTALLATIONS 

 
The new approach to design of  high-frequency operation and power control system 

for  discharge multilamp light installations is proposed. N resonant inverters and power 
factor corrector are combined in single-stage structure. High efficiency, high power quality 
and N active switches saving are achieved in proposed system. 

Key words: discharge lamp, high-frequency operation, resonant inverter, power 
control.    

 
В освітлювальних системах із широким діапазоном регулювання (від 100% до 

15%) світлового потоку розрядних джерел світла суттєво зменшується ККД системи 
при малих значеннях їх потужності. Це обумовлено відносним зростанням частки 
потужності, яка розсіюється катодами РДС, у загальній потужності, споживаній 
системою. 

Для суттєвого підвищення ККД пропонується принцип побудови системи 
високочастотного живлення N-лампових світильників з дискретно-неперервним 
регулюванням потужності РДС та корекцією коефіцієнта потужності (ККП). Він 
полягає у наступному. 

1. Якщо потужність у процесі регулювання може забезпечуватися меншою, 
ніж N, кількістю ламп, то надлишкові лампи вимикаються. При цьому усуваються 
непродуктивні витрати потужності на підігрівання катодів надлишкових ламп, що 
підвищує к.к.д. системи. 

2. Оскільки мінімальною багатоламповою структурою є двохлампова, то 
максимальний діапазон зміни потужності кожної із ламп світильника приймемо 
0,5 0P , де 0P  – «корисна» потужність лампи, яка дорівнює її номінальній 
потужності лампи мінус потужність розсіювання її катодів. 

3. Весь діапазон регулювання потужності світильника розбиваємо на N 
інтервалів потужності. В межах кожного інтервалу регулювання потужності є 
неперервним, а зміна інтервалів здійснюється дискретно шляхом відключення 
живлення чергової лампи. При цьому протяжність першого інтервалу, на якому 
ввімкнена одна лампа, дорівнює ΔP= 0P /2, а решта (N-1) інтервалів, де ввімкнено 
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більше за одну лампу, мають одинакову протяжність ΔP= 0P . Тоді потужність 

світильника буде  регулюватися в межах від 0,5 0P  до N 0P . 
4. Для підвищення ресурсоекономності пропонується структуру системи 

реалізувати за принципом однокаскадності, об’єднавши ККП та високочастотні 
інвертори напруги із одним спільним для всіх вузлів основним (ведучим) 
інвертором, активні ключі якого використовуються як у ККП так і у ведених 
«напівінверторах».  

Ф  C
0 

Напівкаскад  
 

ККП 

МКБК 

Основний 
резонансни
й інвертор 

1 
S  

S  

HL1 

«Напівінвер-
тор» 2 

S
  

«Напівінвер-
тор» N 

S
  

В  

HL2 HLN
 

 
Структура системи живлення і регулювання РДС яка реалізує даний метод 

наведена на верхньому рисунку. Дана структура є подальшим розвитком принципу 
побудови однокаскадних структур, які об’єднують у собі коректор коефіцієнта 
потужності (ККП) та резонансний інвертор напруги, навантажений лампою. 
Основний резонансний інвертор 1 є центральним вузлом системи, який інтегрує 
функції інвертора, ККП, та ведучого інвертора для ведених «напівінверторів» 2÷N. 
«Напівінвертори» виконані також за напівмостовою схемою, але вони мають у 
своєму складі лише один активний ключ S (нижній). Цей ключ також приймає 
участь у роботі ККП, комутуючи струм дроселя ККП, зменшуючи , таким чином, 

надструми нижнього ключа S основного 
інвертора. Роль верхнього ключа 
«напівінверторів» відіграє верхній ключ 
основного інвертора. Таким чином, даний 
підхід дає змогу зекономити N активних 
ключів та їх драйверів, що суттєво зменшує 
вартісні показники системи. Роботою 
системи керує мікропроцесорний блок 
керування МКБ. 

Вказаний принцип реалізовано на 
основі знижувального, підвищувального та 
інвертуючого перетворювачів напруги, які 
реалізують функції ККП. 

Залежності ККД для 4-лампового 
світильника від його відносної потужності 

(при відносній потужності, споживаній катодами, δе=0,1) наведено на нижньому 
рисунку (1 і 2 відповідно для неперервного та дискретно-неперервного 
регулювання). При мінімальній потужності світильника досягнуто суттєвого 
збільшення  ККД (від 0,56 до 0,84).  
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА ПРИ РАБОТЕ В 
УСЛОВИЯ СВЕТОДИОДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 

                     
Представлены данные экспериментальных физиолого- гигиенических 

исследований влияния светодиодных излучений на функциональное  состояние 
организма добровольцев. Проведено два этапа исследований - в условиях 
лаборатории и на производстве. Прослежены пути адаптации исследованных систем. 
Сделаны выводы.  

Ключевые слова: светодиоды, экспериментальные исследования, зрительный 
анализатор.  

V.G. Martirosova 
THE FUNCTIONAL STATE OF THE ORGANISM WORKING UNDER LED 

LIGHTING CONDITIONS 
 
Presented data of experimental physiological- hygienic studies of the effects of LED 

emission on the functional state of the body of volunteers. The research had two parts- in 
the lab and under the working condition. The ways of adaptation of the studied systems 
were traced. Conclusions made. 

Keywords: LED, experimental studies, the visual analyzer. 
 

Проведены физиолого-гигиенические исследования по изучению влияния 
светодиодных источников света (СДИС) на организм человека. Изучены 
гигиенические характеристики СДИС. Экспериментальные исследования, целью 
которых было изучение реактивности организма работающих на воздействие 
светодиодного излучения, проведены в 2 этапа.  Исследовалось состояние некоторых 
основных систем организма - зрительной, сердечно-сосудистой и центральной 
нервной систем с помощью применения  разработанного комплекса методов 
психофизиологических исследований.  Первый этап исследований проводился  в 
условиях экспериментальной лаборатории в течении двух недель ( СДИС с цветовой 
температурой 4100⁰К и 6400⁰К) с участием добровольцев,  которые на протяжении 
2.5 часов непрерывно работали   со специально разработанными и отпечатанными 
тестовыми таблицами с объектами на уровне порогового различения. С помощью 
тестовых заданий для непрерывной зрительной работы изучалась текущая 
зрительная работоспособность испытуемых. Показатели физиологических функций 
регистрировались перед началом исследований, через полтора часа и через два с 
половиной часа работы с тестами. Второй этап исследований проводился в 
помещении офиса в течение четырёх месяцев работы офисных служащих. 
Физиологические  исследования проводились в динамике рабочего дня и на 
протяжении рабочей недели после недельной, месячной, 2.5 месячной и 4 месячной 
работы при освещении СДИС 6400⁰К.  Все  экспериментальные исследования 
выполнялись в условиях световой среды, обеспечиваемой осветительными 
установками, рассчитанными по интенсивности и  равномерности освещения 
рабочего места и окружающей среды системами общего освещения с помощью 
светодиодных ламп, разработанных институтом физики полупроводников НАНУ, 
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которые были установлены в лаборатории и в офисе для проведения исследований. 
Одновременно у испытуемых изучались субъективные ощущения условий 
освещения и комфортности световой среды.   

На основании анализа полученных данных установлены закономерности 
изменений физиологических функций в зависимости от  цветовой температуры 
светодиодных источников света (4100⁰К и 6400⁰К) в условиях лабораторного 
эксперимента. Установлено, что зрительная работоспособность в период 
наблюдения у испытуемых при СДИС с цветовой температурой 6400⁰К достигает 

высокого уровня медленнее, чем с СДИС 4100⁰К, но при этом удерживается 
стабильно и длительно. При многофакторном воздействии условий труда на 
офисных работников при работе с СДИС установлено, что на фоне субъективного 
удовлетворения световой средой у офисных работников наблюдалось колебание 
функций физиологических систем, отражающих состояние адаптационных 
механизмов, на протяжении всего периода наблюдения, уровень которых 
стабилизировался к концу четырёх месяцев наблюдений. Разработаны 
предварительные рекомендации по применению светодиодных источников света на 
производстве.              
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ПРОБЛЕМИ ФОТОМЕТРІЇ 
 

В доповіді розглянуті сучасні проблеми фотометрії, пов’язані з появою 
світлодіодів і перевизначення кандели 
Ключові слова: кандела, світлодіод, перевизначення, нанотехнології 
 
L. Nazarenko 

THE PROBLEMS PHOTOMETRY 
 

In report is described modern problems of photometry, due light-emitted diodes and 
redefinition candela. 

Key words: candela, LED, redefinition, nanotechnology. 
 
Впровадження енергозберігаючих освітлювальних технологій у відриві від 

надійних і достовірних методів вимірювання освітлювальних приладів неможливе. 
Всі, хто приймає участь в рішенні задач освітлення і впровадженні сучасних 

енергозберігаючих систем, повинні мати уявлення про стан метрологічного 
забезпечення фотометрії (радіометрії) і перспективах його розвитку. 

Сучасні тенденції в розвитку енергозберігаючого освітлення визивають 
необхідність створення нового парку фотометричних приладів удосконалення 
старих і створення нових методів і засобів метрологічного забезпечення світлових 
вимірювань. 

Перехід до надпровідникових джерел світла проходить бурхливо і 
лавиноподібно у всьому світі. Відповідно, переглядаючи вимоги до світлових 
приладів зі світлодіодами, розробляються нові стандарти та методи визначення їх 
світлових і колірних характеристик. 

Основу рішення цих задач складають достовірні вимірювання фотометричних 
і спектрорадіометричних характеристик (світлових і колірних) освітлювальних 
приладів зі світлодіодами. В 2012 році повинен вступити в силу ДСТУ, присвячений 
методам вимірювань фотометричних характеристик світлодіодів, розроблений на 
основі аутентичного перекладу публікації МКО 127-2007 „LEDs Measurement”. 
Сутність однієї із основних вимог в ньому – при вимірюванні світлових параметрів 
світлодіодів і світлових приладів з ними необхідно використовувати фотометричну 
головку з високою якістю коригування під функцію )(V   при цьому 
використовуючи поправочний коефіцієнт K . 

Сьогодні основні одиниці системи вимірювання SI піддаються перегляду з 
точки зору їх зв’язку з фундаментальними фізичними сталими [1], і кандела не є 
винятком. 

Недавні досягнення, отримані у галузі управління і рахування індивідуальних 
фотонів, а також в області створення однофотонних джерел, виглядають 
багатообіцяюче. Слід очікувати найближчим часом створення потоків 
випромінювання з точно встановленими числом фотонів за секунду, що дозволить 
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отримати безпрецедентну прецизійність вимірювань. Більш того, можливість 
надійного маніпулювання індивідуальними фотонами сприятиме розвитку нових 
типів приладів, які у свою чергу, вимагають подальшого розвитку метрології для 
створення нових, заснованих на квантових принципах, методів калібрування та 
відповідних еталонів. З цих міркувань передбачається перевизначення кандели в 
термінах фотонних одиниць. Це перевизначення розглядається як невеликий, проте 
корисний і необхідних крок у напрямку майбутнього розвитку фотометрії, 
радіометрії та кандели в квантовому світі. Наприклад, галузі нанотехнологій і 
квантової комунікації, що виникають, забезпечують нові технології. У тойже час це 
вимагає розробки нових метрологічних підходів для надійного проведення 
вимірювань на рівень наношкал. Передбачення бурхливого прогресу цих технологій 
вимагає випереджаючого розвитку точних вимірювань, прив’язаних до СІ, що 
використовують квантові радіометричні одиниці. Технологічна революція може 
призводити до нових реалізацій одиниць на квантовій основі з покращеною 
точністю. 

 
1. Zwenkels J.C. et. al. Photometry, Radiometry and „the candela”: evolution in the classical 

and quantum world // Metrologia, - 2010, Vol. 47., p. 15. 
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СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗОВНІШНЬОГО 
ОСВІТЛЕННЯ 

 
Робота присвячена визначенню фотометричних характеристик джерел світла 

при присмерковому освітленні. Метод розрахунку еквівалентної яскравості дозволив 
провести оцінку світлової ефективності джерел світла за умови їх використання в 
зовнішньому освітленні. 

Ключові слова: фотометричні характеристики, сучасні джерела світла. 
 
Stanislav Ovchinnikov, Oleksii Sirobaba 

THE MODERN APPROACH TO EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF 
OUTDOOR ILLUMINATION 

 
Article is devoted to determination of photometric descriptions of light sources at 

twilight illumination. The method of equivalent brightness allowed to determine the 
estimation of light sources efficiency in outdoor illumination condition. 

Keywords: photometric descriptions, modern light sources. 
 

У системі освітлення нашої країни ще застосовуються освітлювальні 
установки на основі застарілих джерел світла. Крім вкрай неефективного 
використання енергії, ці освітлювальні установки не позбавлені інших негативних 
чинників і представляються енергетично та економічно неефективними. З іншого 
погляду, все більше розкривається потенціал сучасних джерел світла: 
люмінесцентних ламп, світлодіодів, натрієвих ламп малої потужності, галогенних і 
металогалогенних  ламп нового покоління. Необхідність їхнього впровадження в 
систему освітлення очевидна, але вимагає більш глибокого, професійного 
осмислення.  

Наймасовішими і надзвичайно енергоємними в зовнішньому освітленні є 
установки для освітлення вулиць і доріг. Застосування сучасних джерел світла в цих 
установках відкриває перспективи зниження енергоспоживання системи освітлення. 

Сьогодні, при оцінці зовнішнього освітлення, використовують світлові 
величини, встановлені для світлоадаптованого ока – нормалізовану функцію 
відносної спектральної світлової ефективності випромінювання для денного зору 

)(V , яка узгоджена Міжнародною комісією по освітленню. Проте при малих рівнях 
яскравості функція )(V  зазнає значні зміни в порівнянні з денним зором. Величина 
найбільш інформативна в присмерковому діапазоні адаптації зору – еквівалентна 
яскравість eкL , також базується на функції відносної спектральної світлової 
ефективності випромінювання, але для присмеркового зору ),( eкeк LV  . Зміст 
поняття еквівалентної яскравості полягає в тому, що вона характеризує присмеркову 
світлову ефективність випромінювання, стосовно стандартного випромінювання. 
Під стандартним мається на увазі випромінювання абсолютного чорного тіла з 
температурою 2046 К. 

Нами розроблений метод розрахунку еквівалентної яскравості, в якій 
функція ),( eкeк LV  , моделюється з використанням елементарних нормалізованих 
функцій ефективності випромінювання для трьох кольоросприймаючих рецепторів 
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людини. Для знаходження еквівалентної яскравості необхідно лише розв’язати 
рівняння: 

]')0568,0log105,0log025,0log0412,0()1,0log194.0log1.0(

)985,0log073,0log091,0log033,0[()(
232

23
max
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де ',, XLL нд - ефективні потоки випромінювання (св.Вт/Вт), що розраховуються за 
нормалізованими кривими МКО )(),('),(  xVV  відповідно. Під світловим ватом 
варто розуміти ефективний потік випромінювання без обліку максимальної світлової 
чутливості.  

 
Рис. 1. Еквівалентна яскравість джерел світла за умов однакової фотометричної 

яскравості 
Для оцінки ефективності джерел світла в зовнішньому освітленні порівняємо 

еквівалентну яскравость дорожнього покриття для різних рівнів фотометричної 
яскравості. Рисунок 1 ілюструє значну розбіжність світлової ефективності для 
розглянутих джерел світла (1 – ДнаТ, 2 – МГЛ, 3 – СД 3500К, 4 – СД 5600К, 5 – СД 
6500К), що відкриває перспективи більш раціонального використання світлової 
енергії.  

При порівнянні світлової віддачі ДС для присмеркового зору чітко видно,  
що для ДНаТ вона знижується більш ніж на 5% в порівнянні зі світловою віддачею 
для денного зору , в той час як для СД  6500К  вона підвищується більше ніж на 15% 
для рівня яскравості 0,8 кд/м2. 

З табл. 1 видно, що економія світлового потоку, а відповідно й 
електроенергії, за умов використання СД та МГЛ при забезпеченні того ж самого 
зорового сприйняття будуть різними для кожного рівня яскравості. Згідно з 
розрахунковими даними, для вулиць категорій В при застосуванні СД  з колірною 
температурою 6500 К можливо економити по світловому потоку від 30% до 46%.  

Таблиця 1 
Категорія 
об’єкту за 

 освітленням 
Середня яскравість покриття, 

кд/м2 ДС Економія за світловим 
потоком 

ДНаТ (-4%) - (-11%) 
МГЛ 9% - 23% 

СД 3500 9% - 22% 
СД 4500 16% - 40% 

 
А-В 

 
1,6 - 0,8 

СД 6500 18% - 46% 
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ФИЗИКА ПРОЦЕССОВ СВЕТОИЗЛУЧЕНИЯ В LED МИКРОДИСПЛЕЯХ НА 

ОСНОВЕ НАНОПОРИСТОГО КРЕМНИЯ 
 
 В докладе рассмотрены физические процессы светоизлучения в структурах 

нанопористый кремний-алюминий, используемых при формировании пассивно-
адресуемых микродисплеев высокого разрешения для видеопроекционных 
устройств персонального типа. 

Ключевые слова: светоизлучение, микродисплей, нанопористый кремний. 
 

А.Smirnov, professor, P.Posnyak, А.Stsiapanau, Е.Мukha 
Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics,  
Minsk, Republic of Belarus 

PHYSICS OF LIGHT EMITTING PROCESSES IN LED MICRODISPLAYS 
BASED ON NANOPOROUS SILICON 

 
Physical processes of light emission in nanoporous silicon-aluminum structures 

using in passive addressed high resolution microdisplays for near-to the-eye 
videoprojectors will be discussed. 

Кey words: light emission, microdisplay, nanoporous silicon. 
 

Электролюминесценция кремния с квантовой эффективностью ~ 10-8 впервые 
была получена в 50-х годах прошлого века. В дальнейшем было обнаружено, что 
создание массива квантовых точек или нитей путем самоформирования кремниевых 
наноструктур в процессе электрохимической обработки в растворах плавиковой 
кислоты, значительно повышает эффективность электролюминесценции /1/.  

Светоизлучающие микродисплеи на основе нанопористого кремния имеют ряд 
преимуществ перед  жидкокристаллическими и характеризуются /2,3/:  

• технологической совместимостью с КМОП-технологией;  
• высокой стабильностью и длительным сроком службы;  
• сплошным близким к белому спектром излучения;  
• высоким пространственным разрешением (размер пикселей менее 1010 

мкм); 
•  невысоким рабочим напряжением (<12 В);  
• воспроизводимой ВАХ с высокой крутизной;  
• наносекундным временным откликом;  
• высокой рабочей плотностью тока (до 8000 A/см2 в импульсном режиме).  
 Малое время отклика и работа при больших плотностях тока позволяют 

реализовать эффективное мультиплексирование  и, в итоге, создать недорогие  
высоко-информативные  пассивно-матричные микродисплеи. Например, если 
плотность рабочего тока  J достигает 7000 A/cm2, активная площадь A2 составляет 
66 мм,  прило-женное напряжение V=8 В, то внешняя энергетическая 
эффективность  η составляет 0.3 %, а излучаемая световая мощность 0.2 мВт и 
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возможно достижение  уровня мультиплексирования M = ( J VηA2)/W =302400, что 
соответствует VGA-формату.  Для 10 мс цикла, временной отклик пикселя должен 
быть ~ 30 наносекунд, что легко достигается в кремниевых светоизлучающих 
диодах. При таком уровне мультиплек-сирования возможно прямое отображение 
видео информации (как в электронно-лучевых трубках) без промежуточных схем  
запоминания и специфических драйверов.  

Нами для создания высокостабильных светодиодов традиционно используется 
электродная система Al – Al2O3  поверх нанопористого кремния. Технологически эта 
система формируется путем напыления алюминия и последующим анодированием 
через фоторезистивную маску. Основным преимуществами данной технологии 
являются: 

•  использование низкотемпературных процессов; 
• вакуумная очистка слоя нанопористого кремния в процессе напыления Al; 
•  полная изоляция слоя нанопористого кремния от внешних воздействий 

сплошной пленкой Al – Al2O3. 
Внешний вид кристалла микродисплея приведен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Внешний вид кристалла микродисплея 

Светоизлучающие пассивно-матричные  микродисплеи на основе описанных 
светодиодов становятся реальными конкурентами на рынке устройств отображения 
информации персонального типа. Однако физические процессы, происходящие в 
подобных структурах, еще недостаточно изучены, оптимизация светодиодов идет 
путем «проб и ошибок», а полученные результаты далеко не всегда уверенно 
воспроизводятся. 
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СТАН І ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СВІТЛОДІОДНОЇ СВІТЛОТЕХНІКИ В 
УКРАЇНІ 

 
Представлені результати розробок світлодіодної освітлювальної техніки при 

виконанні Державної цільової науково-технічної програми «Розробка і впровадженні 
енергозберігаючих світлодіодних джерел світла та освітлювальних систем на їх 
основі». Обговорюються фізико-технологічні принципи створення як самих 
світловипромінюючих напівпровідникових структур, так і основних елементів 
освітлювального приладу. Обговорюються питання метрології світлодіодних 
освітлювальних систем. Наводяться приклади впровадження розробок в вуличне 
освітлення, бюджетну та промислову сфери, транспорт, житлово-комунальне 
господарство, художньо-декоративне оформлення вечірніх міст. 

Демонструється метод комерціалізації результатів науково-технічних розробок 
на прикладі створення публічного акціонерного товариства «Українська лізингова 
компанія «Укрсвітлолізинг». 
 
V.Sorokin, professor 
V.Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, NAS of Ukraine 
 

STATUS AND TRENDS OF  LED LIGHTING TECHNIQUE  IN UKRAINE 
 

The results of developmentsof LED Lighting Technique  at implementation of 
Government Program on LED Lighting are presented. Physical and technological 
principles of creation of LED and LED Lighting systems are discussed.  Examples of 
application of lighting systems in street illumination, budgetary and industrial spheres, 
transport, housing and architecture demonstrated. 

The method of results commercialization of scientific and technical developments is 
demonstrated on the example of creation of public joint-stock company the «Ukrainian 
leasing company «Ukrsvitlolizing». 

 
Державна політика у сфері впровадження енергозбірігаючих світлодіодних 

освітлювальних систем в різні сфери господарства має сприяти  досягненню 
істотних результатів в області макроекономіки, екології, поліпшенню якості життя і 
соціального розвитку та створити передумови до переходу суспільного виробництва 
до вищих технологічних укладів.   

Характеризуючи макроекономічні показники, слід зазначити, що до 2020 року 
за умови переходу національної економіки на виключно світлодіодне освітлення по 
найскромніших прогнозах може бути досягнута економія електроенергії в об'ємі 36,7 
млрд. кВт годин, що еквівалентно при тарифі (5 центів за кВт год.) близько 2 млрд. 
$. Така економія електроенергії може забезпечити потенційну можливість 
зменшення встановленої потужності на 8,9 млн.кВт, що відповідає вивільненню 11 
блоків теплових електростанцій або 5 блоків АЕС. З ергономічної точки зору це 
дозволяє зменшити викиди вуглецю в атмосферу на 5,3 млн.т., а заміна компактних 
люмінесцентних ламп в кількості 100 млн. шт. на еквівалентні світлодіодні 
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виключить можливість використання у виробництві ламп (наприклад, 
люмінесцентних)  2,5 т ртуті та заощадити кошти на її  утилізацію.  

Державна цільова науково-технічна програма «Розробка і впровадження 
енергозберігаючих світлодіодних джерел світла та освітлювальних систем на їх 
основі», що стартувала в 2009 році, ставить за мету  впровадження сучасних 
високоефективних світлодіодних освітлювальних систем. Об'єднання науки, 
виробництва і фінансового сектора для цих цілей здійснюється в рамках науково-
технологічного інноваційного кластера, створеного при виконанні завдань і заходів 
програми. Вже в 2011 році підприємствами України спільно з інститутами НАН 
України були реалізовані пілотні проекти впровадження світлодіодної 
освітлювальної техніки для вуличного освітлення, об'єктів житлово-комунального 
господарства, для бюджетної і виробничої сфер. Освоєно виробництво і випущена 
перша дослідна партія (5 тис. шт.) українських світлодіодних ламп потужністю від 4 
до 10 Вт для заміни ламп розжарювання потужністю від 40 до 75Вт. Натурні 
випробування ламп планується провести в метрополітенах  Києва і Харкова. Вуличні 
світильники з початку 2012 року пройдуть натурні випробування (впродовж 12-18 
місяців) на центральних вулицях Києва, Харкова і Донецька. Апробація 
світлодіодних ЖКГ- світильників (більше 6 тисяч штук) пройде в житловому секторі 
цих же міст.  

Одним із завдань Програми в 2012 році є створення національної лізингової 
компанії «Укрсвітлолізинг» з метою сприяння реалізації державної політики у сфері 
виробництва і впровадження сучасної високоефективної освітлювальної техніки, 
забезпечення істотного скорочення споживання електроенергії на освітлення, а 
також розвитку виробництва світлодіодної техніки і впровадження її шляхом 
передачі користувачам всіх форм власності на умовах лізингу пристроїв і систем 
світлодіодного освітлення, надання виробничих послуг, організація технічного 
обслуговування  

Державна політика  у сфері  виробництва і впровадження світлодіодної 
світлотехніки полягає в прискореному переході всього комплексу господарських 
суб'єктів всіх форм власності із старих систем освітлення на нові енергозберігаючі. 
Цей перехід, який повинен відбутися за 3-4 роки, дозволить заощадити споживачам 
до 2/3 витрат коштів на освітлення, запобігти негативним економічним наслідкам від 
зростання тарифів на електроенергію і істотно підвищити якість і комфорт 
освітлення.  

В роботі приводиться аналіз шляхів підвищення енергоефективності. 
Розглядаються питання оптимального конструювання складових світлодіодного 
освітлювального приладу (світлодіода, системи термостабілізації, електронної схеми 
керування, оптичної системи). 

Особливу увагу приділено метрологічному забезпеченню сучасної 
світлодіодної освітлювальної техніки та розробці українських стандартів, 
гармонізованих з міжнародними стандартами. 

Наводяться організаційно-економічні механізми, які стимулюють масштабний 
перехід на світлодіодне освітлення. 
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Ю.Терещенко 
Технічний директор Світлові Технології, Україна 
 

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ СВІТЛОДІОДНОГО ОСВІТЛЕННЯ ВІД МГК 
СВЕТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Світлодіодне освітлення стає повсякденною реальністю. Световые Технологии 

працює за прямими договорами на поставку з провідними виробничими компаніями 
світлодіодів - Gree, Bridgelux, Samsung, LG, Seoul Semiconductor, Nichia, та інші. 

Подано ключові особливості технології освітлення світлодіодними лампами та 
їх порівняння з аналогами HID, отримані в незалежній лабораторії. 

Ключові слова: світлодіодне освітлення, світлова віддача, кольоропередача, 
термін служби, енергоефективність, світлодіоди, LED світильники, безпека 
низьконапруговогого обладнання, електромагнітна сумісність 

 
Tereshchenko Yurii 
Technical Director, Lighting Technologies, Ukraine 

 
STRATEGY OF LED LIGHTING DEVELOPMENT FROM LIGHTING 

TECHNOLOGIES 
 
LED lighting becomes a daily reality. Lighting Technologies is working under direct 

agreements for the supply with leading LEDs production companies - Gree, Bridgelux, 
Samsung, LG, Seoul Semiconductor, Nichia, and others. 

Key features of Lighting Technologies LED lamps and their comparison to HID 
analogues obtained in independent laboratory. 

Keywords: LED light, luminous efficiency, color reproduction, lifetime, energy 
efficiency, LEDs, LED lamps, safety of low voltage equipment, electromagnetic 
compatibility 

 
Світлодіодне освітлення на наших очах перетворюється на повсякденну 

реальність. Динаміка зростання  світового ринку виробництва світлодіодів вражає 
своїми темпами. За маркетинговими дослідженнями стабільне зростання ринку 
світлодіодів протягом 2007-2012 р.р. становить понад 20 % на рік, а за 
оптимістичними прогнозами в найближчі роки очікується подвоєння світових 
обсягів виробництва LED. На думку фахівців компанії Zumtobel до 2020р. четверта 
частина всіх освітлювальних систем матимуть LED начиння. 

Високі темпи розповсюдження LED-технологій зумовлені більш ніж 
переконливими досягненнями в найважливіших параметрах твердотільного 
освітлення, передусім за показниками світлової віддачі, кольоропередачі та терміну 
служби. За оцінками спеціалістів компанії Cree, провідного виробника світлодіодів, 
тільки світлодіоди протягом минулого десятиліття змогли значно підвищитися в 
рейтингу світлової віддачі, за рахунок чого витіснили з лідируючих позицій 
традиційні джерела світла за показниками енергоефективності. Саме світлодіоди цієї 
компанії перші подолали психологічний бар’єр світлової віддачі 200 лм/вт і 
продовжують лідерство по цьому параметру на світовому ринку. 

Позитивно оцінюючи здобутки науковців і практиків з виготовлення 
напівпровідникових кристалів, зважаючи на зростаючий попит споживчого ринку на 
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енергоефективні освітлювальні прилади, оснащені якісними світлодіодами з 
довготривалим терміном служби та непримхливими до умов експлуатації, 
міжнародна компанія Световые Технологии з минулого року приступила до 
серійного виробництва LED світильників на власній виробничій базі. 

Цьому передувала значна підготовча робота. Необхідно зазначити, що 
світлодіодні модулі застосовувалися в світильниках ТМ Световые Технологии, 
зокрема зовнішнього і архітектурного освітлення, і раніше. Проте, минулого року 
було переглянуто організаційну структуру, створені відповідні підрозділи  в 
технічній дирекції і на виробництві. Значну увагу приділено вивченню 
світлодіодного ринку, як споживачів кінцевого продукту – світильників, так і 
постачальників комплектувальних виробів, у тому числі, світлодіодів і 
напівпровідникових кристалів. Зокрема, сьогодні ми працюємо  за прямими 
договорами постачання з провідними світовими компаніями-виробниками 
світлодіодів – Gree, Bridgelux, Samsung, LG, Seoul Semiconductor, Nichia та іншими. 

Результатом цієї співпраці стало створення нового покоління сучасних 
світлових приладів з світлодіодними джерелами світла з відмінними якісними 
характеристиками, передусім за показниками енергоефективності, світлової віддачі, 
кольоропередачі, надійності і терміну служби. Наші світлодіодні світильники 
можуть застосовуватись для загального освітлення як зовні, так і всередині 
приміщень, призначені для торгівлі офісу, виробництва, у тому числі, так званих 
«чистих» приміщень, клінічних лікарень, лікарняних палат та інше. Продукція 
пройшла відповідні дослідження в акредитованих лабораторіях і отримала дозвіл на 
використання, зокрема на відповідність вимогам українського законодавства в галузі 
безпеки низьконапругового обладнання та електромагнітної сумісності. 

Основні характеристики LED світильників ТМ Световые Технологии та їх 
порівняння з аналогами на газорозрядних лампах, отримані в незалежних 
лабораторних дослідженнях, наводяться в презентації, яка пропонується учасникам 
конференції. 

Різноманітну науково-технічну та довідкову інформацію можна отримати 
також на сайті компанії – www.ltcompany.com, у тому числі на українській сторінці 
сайту. 
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УДК 551.510.534:621.383.52:004.9 
Борис Шабашкевич, к.т.н., Юрій Добровольський, к.т.н., Василь Юр’єв 
Науково-виробнича фірма «Тензор», Україна 
  
БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ  КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИЙ  ФОТОМЕТР ДЛЯ  

ВИМІРЮВАННЯ  ПАРАМЕТРІВ  СВІТЛОВОГО  СЕРЕДОВИЩА 
 
На основі аналізу вимог нормативної документації щодо вимірювання 

параметрів світлового середовища запропонований багатофункціональний 
комп’ютеризований фотометр для вимірювання освітленості, яскравості, 
енергетичної освітленості та коефіцієнту пульсації – параметрів, які характеризують 
природні і штучні джерела випромінювання видимого діапазону, в тому числі 
світлодіоди. 

Ключові слова. Фотометр, освітленість, яскравість, коефіцієнт пульсації  
 

Boris Shabashkevich, Yurij Dobrovolskiy 
MULTIFUNCTION  COMPUTER-ASSISTED  PHOTOMETER  is  FOR  

MEASURING  of  PARAMETERS  of  LIGHT  ENVIRONMENT 
 

Based on the analysis of documentation requirements for measuring of light 
environment parameters, we propose the multifunctional computerized photometer for 
measuring light, brightness, energy lighting and coefficient of pulsation, that are created by 
natural and artificial light, including light diodes. 

Keywords. Photometer, luminosity, brightness, coefficient of pulsation  
 
Як відомо, спектральний склад випромінювання видимого діапазону визначає 

біологічні ефекти, що протікають в організмі людини. Зважаючи на те, що 
шкідливими можуть бути не лише потоки оптичної енергії високої інтенсивності і 
потужності, а і досить слабкі випромінювання, актуальною постає проблема більш 
точного і досконалого вимірювання малих значень освітленості та яскравості, 
створюваних видимим світлом, для забезпечення контролю умов праці та 
технологічних процесів. 

Нагальність вирішення цього питання зумовлена також вимогами низки 
стандартів України [1], Росії [2], та Білорусі [2, 3] які визначають мінімальні 
значення освітленості (0,2 лк) та яскравості (яскравість освітлення доріг та будинків  
починаючи з 0,2 кд/м2 для вулиць місцевого значення), що потрібно контролювати 
на робочих місцях як у приміщеннях так і зовні них. Окрім того у [1] встановлена 
максимально допустима питома  потужність загального штучного освітлення від 8 
до 50 Вт/м2. 

У нормативній документації, яка діє в Україні, немає чітко сформульованих 
вимог до засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), призначених для вимірювання 
освітленості при атестації робочих місць. У ДСТУ [2] лише вказано, що люксметри 
повинні мати спектральну похибку не більше ± 10 % в той час, коли ця похибка є 
лише однією із складових, що входять у величину меж основної припустимої 
відносної похибки вимірювання освітленості. 

Зазвичай, параметри люксметрів, які використовуються для вимірювання 
освітленості при атестації робочих місць, забезпечують вимірювання освітленості в 
діапазоні 1–105 лк з межами основної припустимої відносної похибки вимірювання  
(4–10) %. Але відомо, що максимальна освітленість, існуюча у звичайних умовах на 
поверхні Землі на середніх широтах у полудень не перевищує 105 лк, а мінімальна 
від повного Місяця не перевищує 0,2 лк. З іншого боку, будівельні норми  
регламентують освітленість робочих місць від 0,2 до 5000 лк [1]. В той же час існує 



                 IV Міжнародна науково-технічна конференція 
          „Світлотехніка й електроенергетика: історія, проблеми, перспективи” 

 

25 

потреба у калібруванні джерел світла, здатних створювати освітленість до 2,5∙105 лк 
з відповідними межами основної припустимої відносної похибки вимірювання. 

Виходячи з вище наведеного в НВФ «Тензор» розпочато розробку 
багатофункціонального комп’ютеризованого фотометра для вимірювання параметрів 
світлового середовища, який відповідає сучасними нормативним вимогам. Прилад 
розробляється на основі серійного фотометра ТЕС 0693 і зберігає усі його 
метрологічні характеристики.  

Фотометр призначений для вимірювання світлової та енергетичної 
освітленості, що створюється природними і штучними джерелами випромінювання, 
в тому числі світлодіодами і які розташовані довільно від голівки фотометричної; 
яскравості самосвітних та несамовипромінюючих протяжних об'єктів та коефіцієнта 
пульсації світлових потоків випромінювання. 

Базові параметри приладу наступні: похибка корекції спектральної 
характеристики фотометричної голівки відповідає Іму класу перетворювачів 
світлового випромінювання і не перевищує 3 % у видимому діапазоні спектра та 0,5 
% - а ультрафіолетовому та інфрачервоному. 

Діапазон вимірювання освітленості 10-1 - 2105 лк. Основна відносна похибка 
при вимірюванні освітленості, створеної джерелом типу А в діапазоні освітленості 
від 10 до 2,5∙105 лк, не виходить за межі ± 5 % у і не виходить за межі ± 10 % - в 
діапазоні освітленості від  0,1 до 10 лк. 

Діапазон вимірювання яскравості 10 – 2,5∙105  Кд/м2 при межах основної 
відносної похибки  12 % та 0,1 – 10  Кд/м2 - при межах основної відносної похибки 
 20 %. 

Діапазон вимірювання  коефіцієнту пульсації 1 - 100 % в діапазоні частот 40 - 
300 Гц з величиною абсолютної похибки вимірювання, не більше 2 %. У приладі 
передбачена функція встановлення інтервалу часу вимірювання коефіцієнту 
пульсації. 

Діапазон вимірювання енергетичної освітленості 10-1 - 2∙103 Вт/м2. Основна 
відносна похибка вимірювання не виходить за межі ± 10 %. 

Програмне забезпечення фотометра містить модулі управління вимірів 
вихідних сигналів з сенсорів випромінювання (вимірювальних головок), 
математичної обробки даних і зберігання їх в пам’яті та спряження з персональним 
комп’ютером через послідовний/паралельний порт. Кількість даних, що 
зберігаються у енергонезалежній пам’яті не більше 10000. Передача даних 
забезпечується за допомогою гнучкого кабелю та/або безпровідною системою 
зв’язку (наприклад Bluetooth). Інтерфейс для обробки даних у ПК передбачає 
створення таблиць з результатами вимірювання та побудову графіків за 
результатами вимірювання як засобами власного програмного забезпечення, так і 
засобами Microsoft Excel. Передбачається також створення програмного 
забезпечення для тестування приладу на стадії його підготовки до атестації. 

Завершення розробки передбачається у жовтні цього року. 
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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

СЕКЦІЯ А – ДЖЕРЕЛА СВІТЛА. ОСВІТЛЮВАЛЬНІ ТА 
ОПРОМІНЮВАЛЬНІ УСТАНОВКИ. СВІТЛОТЕХНІЧНІ ВИМІРЮВАННЯ. 
КОМП’ЮТЕРНІ МЕТОДИ У СВІТЛОТЕХНІЦІ 

 
УДК 628.971.6; 621.327.2; 535.249.2 
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РОЗРАХУНОК СВІТЛОВОГО ПОЛЯ НЕТОЧКОВИХ ДЖЕРЕЛ 
СВІТЛА 

 
Проведено розрахунок світлового поля для компактної люмінесцентної лампи 

і запропоновано метод розрахунку світлових приладів з неточковими джерелами 
світла. 

Ключові слова: компактна люмінесцентна лампа, світловий вектор, 
освітленість, яскравість, світловий прилад. 

 
Volodymyr Andriychuk, Sergiy Potalitsyn 
Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University, Ukraine 
 

CALCULATION OF THE LIGHT FIELD OF UNPOINT LIGHT SOURCE 
 

The calculation of the light field is conducted for a compact luminescent lamp and 
the method of calculation of light devices is offered with the unpoint sources of light. 

Keywords: compact luminescent lamp, light vector, luminosity, brightness, light 
device. 

 
Для економії електроенергії в вуличному освітленні сільської місцевості та 

приміських районів можна використовувати компактні люмінесцентні лампи, які 
забезпечують нормовану середню горизонтальну освітленість згідно з ДБН. 
Оскільки в зовнішньому освітленні в основному використовуються світлові прилади 
з лампи ДНаТ, постає задача розрахувати світловий прилад для КЛЛ, який би 
забезпечував необхідний світловий розподіл на дорожньому покриті. Для 
досягнення поставленої мети проведено аналіз світлового поля, що створюється 
колбою компактної лампи. 

Розрахунок модуля та напрямку світлового вектора, що є основною 
характеристикою світлового поля, зручніше всього проводити шляхом визначення 
його ортогональних проекцій. Одним із способів вирішення цієї задачі є 
інтегрування по поверхні випромінювача виразів ортогональних проекцій світлового 
вектора, створюваного елементарною ділянкою поверхні випромінювача (рис. 1). Як 
випливає з визначення світлового вектора, ці проекції будуть дорівнювати: 
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  - кут між нормаллю до елемента поверхні dA  і відстанню l ; 
L  - яскравість елемента dA ; 
l  - відстань від елемента dA  випромінювача до досліджуваної точки 

світлового поля O ; 
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x , y , z  - направляючі кути між вектором d  та осями координат Ox , 
Oy , Oz  відповідно. 

Світловий вектор, який створюється всією поверхнею A  випромінювача, 
визначається інтегралом: 

( )X Y Z
A A

d d i d j d k        
    

 

  
Рисунок 1 Рисунок 2 

Найбільш простий розрахунок ортогональних проекцій світлового вектора 
для джерела світла (рис. 2) отримаємо в тому випадку, коли вісь симетрії 
випромінювача паралельна з віссю OX  і знаходиться на деякій висоті H  від 
площини XOY . 

Оскільки радіус гвинтової трубки КЛЛ набагато менший від відстані ib  до 
точки спостереження O  для спрощення розрахунків ми можемо представити колбу 
люмінесцентної лампи у вигляді криволінійної рівнояскравої прямої. Тому в полі 
лінійного випромінювача інтегрування по поверхні можна замінити інтегруванням 
по довжині випромінювача. Для цієї мети виділимо в довільній точці елементарну 
ділянку однорідного випромінювача довжиною dl . Проекції на осі координат 
світлового вектора, який створюється і-м елементарним випромінювачем довжиною 
dl  в точці О, яка знаходиться на відстані ib  визначаються: 
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Проекція світлового вектора 


на нормаль N до елемента поверхні дорівнює 
її освітленості E . Тому для розрахунку освітленості, що створює світловий прилад 
з КЛЛ, в деякій точці вуличного покриття, визначили величину і напрямок 
світлового вектора в цій точці або розв’язали протилежну задачу - задаючи потрібне 
значення освітленості в деякій точці визначали необхідний світловий прилад, який 
би міг забезпечити це значення. 

Такий метод розрахунку дозволяє з досить високою точністю визначити 
розподіл світлової енергії, а також для неточкових джерел світла спроектувати 
світлові прилади, які забезпечують необхідний світловий розподіл на освітлювальній 
поверхні. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ФОТОКАМЕР У СВІТЛОТЕХНІЧНИХ 

ВИМІРЮВАННЯХ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ 
  

В роботі подано основні положення використання цифрових фотокамер як 
пристроїв для вимірювання світлотехнічних параметрів зовнішнього освітлення. 
Наведено модель системи: світний об’єкт – фотокамера для вимірювання 
освітленості та яскравості горизонтальних поверхонь.   

Ключові слова: цифрова фотокамера, освітленість, яскравість, матричний 
фотоперетворювач  
 
Volodymyr Andriychuk, Yaroslav Osadtsa, Sergiy Potalitsyn  
Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University, Ukraine 
 

THE USE OF DIGITAL PHOTOCAMERAS IN LIGHTNING TECHNOLOGY 
MEASURINGS OF EXTERNAL ILLUMINATION  

 
The substantive provisions of use of digital photocameras as built on for measuring 

of  lightning technology parameters  of external illumination are resulted in these theses. 
The model of the system: a luminous object - photocamera for measuring of luminosity and 
brightness of horizontal surfaces is resulted. 

Keywords: digital photocamera, luminosity, brightness, matrix transformer of light  
 

Широке впровадження енергозберігаючих установок зовнішнього освітлення 
вимагає оперативного і точного контролю їх світлотехнічних параметрів. Для 
вирішення поставленого завдання в якості вимірювальних пристроїв пропонується 
використати цифрові фотокамери. Перевагами такого типу пристроїв є 
оперативність фотометрії великомасштабних об’єктів, отримання реальної картини 
розподілу освітленості та яскравості, доступність для масових вимірювань. 

В попередніх роботах розглядається математична модель системи: світний 
об’єкт – фотокамера. В даній моделі (рис. 1) положення фотокамери 1 вибирали 
таким чином, щоб її оптична вісь була перпендикулярною до світної поверхні (2), 
яскравість якої підпорядковується закону Ламберта.  

Для даного випадку яскравість L  та освітленість елемента E  світної поверхні 
визначали за формулами: 
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де ME  – освітленість матричного фотоперетворювача в зоні зображення елемента 
світної поверхні;  – коефіцієнт пропускання оптичної системи фотокамери; . .в оS  – 
площа вхідного отвору об’єктива фотокамери;   – коефіцієнт яскравості поверхні. 

При проведенні вимірювань світлотехнічних характеристик освітлення 
фасадів споруд, пам’ятників, пішохідних алей необхідним є врахування довільного 
розміщення світних поверхонь. Для даного випадку яскравість та освітленість 
елемента світної поверхні визначили за формулами: 
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Рис. 1. Модель системи: світна поверхня – фотокамера 

З даних формул видно, що визначення освітленості та яскравості світних 
об’єктів зводиться до визначення освітленості ME  матричного оптичного 
перетворювача та кута 1 . 

Для визначення ME  проводили градуювання фотокамери з матричним 
оптичним перетворювачем. Результатом градуювання є отримання залежності 
яскравості зображення в залежності від освітленості матричного фотоперетворювача 

 MY f E . 
Для визначення освітленості та яскравості горизонтальних поверхонь 

(пішохідні доріжки, паркові алеї) фотокамеру розміщували так, щоб її оптична вісь 
була паралельною досліджуваній поверхні.  
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Рис. 2. Модель системи: світна поверхня – фотокамера для вимірювання 
світлотехнічних параметрів горизонтальних поверхонь 
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По отриманих зображеннях та їх Y -координатах, згідно градуювальних кривих 
визначали освітленість ME  матричного перетворювача, і будували криві розподілу 
освітленості та яскравості по дослідних поверхнях. 
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ЕЛЕКТРОННИЙ  БАЛАСТ НА ОСНОВІ П’ЄЗОТРАНСФОРМАТОРА  

 
У доповіді розглянуто будову та  роботу ЕПРА на основі 

п’єзотрансформатора поперечно-поперечного типу в схемах стартерного ввімкнення 
люмінесцентних ламп. 

Ключові слова: люмінесцентна лампа, п'єзотрансформатор. 
 
I.Belyakova, V.Medvid, V.Piscio, O.Shkodzinskyy 

ELECTRONIC BALLAST BASED ON PIEZOTRANSFORMER 
 

In the paper the structure and operation of ballasts based on cross-type piezo 
transformer for fluorescent lamp  has been considered. 

Keywords: fluorescent lamp, a piezoelectric transformer. 
 

При розробці високочастотних електронних пускорегулюючих апаратів 
(ЕПРА) для зменшення їх габаритів та підвищення їх надійності зручно 
використовувати  п'єзоєлектричні трансформатори (ПТ). Проте п'єзотрансформатори  
є високочастотним резонансними пристроями параметри котрих змінюються від 
зміни навантаження. Тому виникає задача побудови та аналізу електронних баластів 
на основі ПТ. 

Баласт, що розглядається побудований для живлення від джерела постійного 
струму, яка може використовуватись в освітлювальних пристроях транспортних 
засобів. У цьому випадку вимоги до форми споживаного струму комплектом ЕПРА–
люмінесцентна лампа не є такими критичними, як при живленні від мережі 220 В, 50 
Гц.  

Принцип дії запропонованого ЕПРА дії базується на використанні схем 
автоколивального генератора на базі ПТ, що реалізує амплітудний спосіб керування. 
Запропонована авторами конструкція ЕПРА з ПТ струму, блок-схема  якого 
представлено на рис. 1. є значно простішою і конструктивно і технологічно за 
пристрої, побудовані з застосуванням багатовимірних способів керування. 

 
 

Рис. 1.  Блок-схема НПРА стартерного типу на базі ПТ струму: 1- 
частотозадаючий елемент; 2- формувач імпульсної напруги; 3- вихідний 

транзисторний каскад; 4- пристрій затримки; 5- пристрій захисту; 6- 
п’єзотрансформатор струму; 7- блок управління станом геркона; 8- геркон 
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Пристрій складається із частотозадаючого елемента 1, формувача імпульсної 
напруги 2, вихідного транзисторного каскаду 3; пристрою затримки 4; пристрою 
захисту 5; п’єзотрансформатор струму 6,  блоку управління станом геркона 7 та 
геркона 8.  В свою чергу п’єзотрансформатор містить 4 електроди: вхідний 1 , 
вихідний 2 , спільний 3 та електрод зворотного зв’язку 4. 

Коротко опишемо роботу схеми. Після подання напруги живлення Uж 
автогенераторна схема формувача 2 починає генерувати послідовності імпульсів, 
частота яких вибирається більшою за першу гармоніку резонансної частоти 
п’єзотрансформатора.  

На виході формувача 2 формуються дві послідовності імпульсів, зсунутих по 
фазі на 180 º, із паузою в часі між ними, що забезпечує мінімальні динамічні втрати 
потужності на транзисторах вихідного каскаду і дозволяє уникнути протікання 
струму через вихідні транзистори підсилювача 3 в момент їх перемикання. Отримані 
імпульси підсилюються транзисторним підсилювачем потужності 3 і подаються на 
вхідний електрод п'єзотрансформатора 6, що збуджує коливання в ПТ у тому числі і 
на потрібній гармоніці.  

Напруга з вихідного електрода ПТ, близька за формою до синусоїди подається 
на люмінесцентну лампу (ЛЛ). 

Після запуску коливань синусоїдна вихідна напруга електрода зворотного 
зв’язку ПТ поступає на вхід - частотозадаючого елемента. Частотозадаючий елемент 
виділяє  із спектра частот потрібну частоту коливань, задає положення робочої точки 
на амплітудно-частотній характеристиці  ПТ та забезпечує максимальну 
ефективність роботи як самого ПТ, так і всього ЕПРА. Сигнал із виходу 
частотозадаючого елемента 1 синхронізує роботу автогенераторної схеми формувача 
2 таким чином, щоб частота вихідних коливань співпала із резонансною частотою 
ПТ.  

Пристрій захисту 4 використовується  для блокування роботи автогенератора 2 
у випадку виникнення аварійних режимів, до котрих відносять довготривалі режими 
короткого замикання та холостого ходу у колі лампи. В обох випадках виникає 
загроза руйнування п'єзотрансформатора через значні внутрішні механічні 
напруження. 

Датчиком, який визначає обидва аварійні режими, є вихідна напруга секції 
зворотного зв'язку. Відомо, що у аварійних режимах ПТ струму, амплітудне 
значення напруги електрода зворотного зв'язку ПТ у декілька разів більше ніж у 
робочому режимі. Амплітудне значення даної  напруги виділяється пристроєм 
затримки 4 і через заданий час подається на пристрій захисту 5.  Пристрій затримки 
4 обмежує часовий проміжок, протягом  якого відбувався попередній підігрів 
електродів лампи та тривалість режиму запалювання ЛЛ. 

Попередній нагрів електродів ЛЛ реалізується за допомогою схеми на основі 
геркона 8 в пусковому колі ЛЛ, що керується блоком 7.  

ЕПРА з ПТ розроблено для ЛЛ потужністю 18 Вт при живленні від джерела 
постійної напруги 80 В. ККД  ЕПРА, становить 85 %. Він  використовує плоску 
одношарову конструкцію ПТ струму (п’єзокераміка ЦТС-35) розміром 110 мм х 50 
мм х 2 мм. ПТ працює на 2-й моді коливань по ширині з частотою 72 кГц. 
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КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СВІТЛОФОРМУЮЧИХ СИСТЕМ 
СВІТЛОДІОДНИХ «ЛАМП-РЕТРОФИТІВ» 

 
Наводяться результати дослідження та комп’ютерного моделювання 

світлоформуючих систем світлодіодних ламп-«ретрофітів». Розглянуто оптичні 
параметри, викладено основні критерії до моделювання світлорозсіювачів, форма 
яких основана на використанні геометричних  властивостей кривих другого порядку.  

Показано розроблені варіанти конструкцій світлоформуючих систем 
світлодіодних ламп-«ретрофітів» та їх порівняльні  характеристики. 

Ключові слова: Світлодіод, комп’ютерне моделювання, світлодіодна лампа, 
світлорозсіювач 
 
Olexandr Galynskyi 
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COMPUTER MODELING BY LIGHT FORMED ELEMENTS OF «RETROFIT» 
LED LAMPS 

 
The results of research and computer modeling for the light formed systems of 

«retrofit» LED lamps. We consider optical parameters, set out the basic criteria to 
modeling the light-scatterers, whose shape is based on the use of geometric properties of 
curves of second order. 

Displaying the variant structures of the light formed systems «retrofit» LED lamps, 
and their comparative characteristics. 

Keywords: LED, Computer modeling, Led-lamp, light-scatterer 
 
Однією з найважливіших проблем при використанні сучасних світлодіодних 

ламп є застосування арматури світильників, що були розраховані на лампи 
розжарювання. Саме тому найбільш популярним та перспективним форм-фактором 
світлодіодних ламп  є «ретрофіт», тобто форма, найбільш схожа на лампу 
розжарювання. 

Але в світлодіодних лампах місце розташування та світлорозподіл світлодіодів 
відмінний від місця розташування та світлорозподілу тіла накалювання лампи 
розжарювання. Тому конструкція світлоформуючих систем світлодіодних ламп 
повинна забезпечити перерозподіл світла світлодіодів та захистити користувача 
лампи від ефекту точкової яскравості світлодіодів, який негативно впливає на зір 
людини, якщо цей захист не забезпечує конструкція використаного світильника.  

Рішенням цієї проблеми є застосування світлоформуючих систем з 
перерозподілом світла, що використовують геометричні  властивості кривих другого 
порядку.  

Мета даної роботи полягала в моделюванні та розробці конструкцій 
світлоформуючих систем світлодіодних ламп-«ретрофітів» з використанням в 
аналітичних моделях геометричних  властивостей кривих другого порядку. Такі 
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світлоформуючі системи дозволяють створити світлорозподіл світлодіодної лампи 
найбільш подібний до світлорозподілу лампи розжарювання. 

Давно відомо про оптичні властивості конічних перетинів, зокрема – параболи: 
промені від точкового джерела, розташованого у фокусі, відбившись від поверхні 
параболоїда, виходять паралельним пучком. Використання цієї властивості параболи 
дозволяє отримувати найбільшу концентрацію випромінювання в необхідних 
напрямках простору, або перерозподіл світла. 

Дія еліпсоїдних відбивачів, поверхня яких утворена в результаті обертання 
частини еліпса навколо його осі, важлива  властивість збирати в одному з фокусів всі 
відбиті промені, що вийшли з іншого фокусу.  

Еліпсоїд обертання забезпечує найбільшу концентрацію випромінювання 
джерела в одній точці на осі або області, якщо джерело випромінювання 
відрізняється від точки. 

Саме тому для аналітичного моделювання світлоформуючих систем 
світлодіодних ламп була використана аналітична модель на основі параболоїда, 
еліпсоїда та ін. 

Було проведено моделювання конструкцій світлорозсіювачів на основі різних 
варіантів виконання  параболоїдів, еліпсоїдів та ін. Для моделювання 
світлорозподілу використовували розрахунки трасування 500000 променів світла в 
заданому діапазоні спектру світлодіодів, з використанням тестових екранів  з  
розмірами 80 х 80 см на відстані 30 см від світлодіодних ламп під різними кутами.  

Результати моделювання оцінювались за наступними критеріями:  
1. Кращим вважався той результат, де було зафіксовано зменшення максимуму 

та збільшення мінімуму освітлення тестового екрану під час проходження світла від 
світлодіодів та світлоформуючих елементів. 

2.  Кращим вважався результат збільшення кутів світлорозподілу світлодіодної 
лампи.  

Спираючись на результати моделювання, було розроблено варіанти 
конструкцій світлоформуючих елементів, які відповідають поставленій задачі 
забезпечення світлорозподілу світлодіодної лампи найбільш подібниго до 
світлорозподілу лампи розжарювання. 
В процесі виконання цієї  роботи було розроблено моделі та критерії для оцінювання 
результатів моделювання світлоформуючих елементів світлодіодних ламп на основі 
конічних перетинів: параболоїду та еліпсоїду. Проведено комп'ютерне моделювання 
параметрів для вибору світлоформуючих елементів за розробленими критеріями та  
проведено вибір найбільш ефективних варіантів. Розроблено конструкції 
світлоформуючих системи світлодіодних ламп-«ретрофітів».   
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СВІТЛОДІОДНІ БАГАТОКОЛЬОРОВІ БЛОЧНО-МОДУЛЬНІ 
ІЛЮМІНАЦІЙНІ СИСТЕМИ  

 
Розглядаються питання створення нових типів ілюмінаційних систем для 

художньо-декоративного оформлення вечірнього міста. Обґрунтовуються методи 
проектування та приводяться результати створення реальних блочно-модульних 
багатокольорових ілюмінаційних систем, що встановлюються в м.Києві. 
Обговорюються питання впливу ілюмінації на емоційний стан людини. 
 

О. Galinskiy, V. Sorokin*,  O. Oliynik   
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LED MULTICOLOR MODULAR ILLUMINATION SYSTEM 
 

The problems of creation of new types of LED illumination systems are discussed. 
Construction methods are grounded and results of real illumination systems implemented 
in Kyiv are demonstrated. The questions of influence of illumination on the emotional state 
of man come into a question. 

 

З появою і масовим застосуванням світлодіодних світлотехнічних систем 
завдання створення ілюмінаційних об'єктів стає все більш актуальним, оскільки 
неправильно розроблені, виготовлені, налаштовані і встановлені світлодіодні 
ілюмінаційні системи, у тому числі і динамічні, можуть викликати роздратування і 
відчуття дискомфорту у пішоходів, шкодити водіям автомобілів і псувати навіть 
добре продумане архітектурно-світлове середовище міста. 

Оскільки ілюмінацію можна зарахувати до основних елементів, що формують 
світловий простір вечірнього міста, змістовність і форми реалізації ілюмінаційних 
систем є визначальними факторами, які впливають на естетичне сприйняття 
ілюмінаційних об'єктів. При цьому надзвичайно важливе значення набуває 
неповторність і оригінальність світлоколірних рішень. Саме такий підхід створює 
можливість формування нових естетично значущих компонентів ілюмінації, які 
дозволяють відрізняти вечірній Київ або вечірню Москву від вечірніх Парижа, 
Лондона, Нью-Йорка, або Пекіна. Цей підхід заснований на образності систем 
ілюмінації, що враховує сформовані національні та культурні особливості та 
традиції, що виражаються в характері форм, візерунків і колірних комбінацій, 
притаманних певній території або певним подіям. 

На жаль, сучасні методи аналізу світлотехнічних ілюмінаційних систем не 
дозволяють оцінювати емоційний вплив на людину світлової системи в цілому. Тому 
при розробці світлотехнічних ілюмінаційних систем бажано враховувати фактори, 
що впливають на глядача. 

Для виключення почуття зорового дискомфорту у спостерігача, ілюмінаційний 
об'єкт не повинен сприйматися як набір яскравих світлових точок. Крім того, 
необхідно враховувати дальність видимості і дальність розрізнення, а також ефект 
іррадіації [1]. Ці параметри важливі при визначенні розмірів формоутворюючих 
елементів ілюмінаційних систем. Явище іррадіації необхідно враховувати не тільки 
щодо точкових джерел світла. Для систем ілюмінації, які складені з елементів 
відображення, явище іррадіації проявляється в тому, що з певної відстані поля 
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іррадіації перекривають одне одного, і елементи ілюмінаційної системи зливаються 
в одну пляму. Ефект іррадіації залежить від яскравості джерел, що 
використовуються в системі, і посилюється з її збільшенням. За даними досліджень 
[1, 2], впевнено розрізняти світлові елементи, тексти і знаки можна при відстані між 
елементами, видимому в діапазоні кутів 1'50"- 2'45". 

При розробці світлотехнічних ілюмінаційних систем необхідно, щоб 
яскравість статичних світлоколірних елементів відповідала яскравості підсвічування 
навколишніх будівель, об'єктів. Такі елементи не повинні виділятися, а повинні 
підкреслювати єдиний світлоколірний простір вечірнього середовища [3,4,]. 

Для кращого художньо-емоційного зорового сприйняття об'єктів відносно 
малих розмірів з точки зору нейрофізіології і психології переважно використовувати 
елементи з яскраво вираженою симетрією. Такі елементи можуть служити основою 
для побудови ілюмінаційних систем на модульному принципі.  

При проектуванні світлоколірних ілюмінаційних систем необхідно 
враховувати психофізіологічні особливості зорового сприйняття людини. Механізм 
впливу візуалізації на людський організм ще остаточно не розкритий. Над цією 
проблемою працюють багато наукових організацій, у тому числі в Україні.  

При створенні динамічних багатокольорових світлодіодних ілюмінаційних 
систем важливо враховувати результати нових досліджень, що пов'язують 
емоційний стан людини з характеристиками світлового середовища. Цікаво 
відзначити, що сплеск емоційних відчуттів тим сильніше, чим несподіваніше зорове 
сприйняття. Воно знижується з часом звикання до нього. Проблема реакції людини 
на світлове середовище може в різних груп людей відрізнятися і найкращий 
результат досягається при регулюванні цих параметрів. 

Враховуючи наведене, був розроблений  ілюмінаційний об’єкт для 
розташування на опорах освітлення на вулиці Героїв Крут в м. Києві (Рис.1). 
Світлотехнічні образи розроблялися на основі світлодіодних елементів типу 
«кристал».  Чотири модулі були об’єднані у блоки,  на основі яких було синтезовано 
остаточний дизайн – образ об’єкту. Зовнішній вигляд вулиці Героїв Крут з 
розробленими конструкціями показано на Рис.2. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОБЕЗЗАРАЖУВАННЯ ВОДИ В ПРОЦЕСІ 

БУТИЛЮВАННЯ 
 

Розроблена технологія обеззаражування води в процесі бутилювання, яка 
дозволяє уникнути використання хімічних засобів дезинфекції, як води так і 
упакування.  

Ключові слова: вода, ультрафіолет, знезараження, бутилювання, бактерії. 
 

Berlіnova LV, Semenov AO. 
THE IMPROVEMENT OF DISINFECTION WATER DURING PROCESS 

BOTTLED 
 
The technology water disinfection bottled in the process, which avoids the use of 

chemical disinfectants as water and packaging. 
Keywords water, UV, disinfection, bottled, bacteria. 
 
Забезпечення населення якісною водою одна із актуальних проблем, яка 

потребує ефективного рішення. На сьогоднішній день споживачі надають перевагу 
бутильованій воді. Та процес отримання і подачі населенню якісної питної води 
залежить від ряду факторів, основними з яких є: стан водних джерел, санітарно-
технічний рівень систем водопостачання на підприємствах і безпосередньо сам 
процес бутилювання. 

У виробництві бутильованої води використовують різні її види, добуті із 
різноманітних джерел, в тому числі із струмків, свердловин і комунальних джерел 
водопостачання. Незалежно від джерела походження або мети застосування, воду 
перед її подальшим використанням необхідно підготувати [1].  

На сьогоднішній день УФ-опромінення – це основний елемент рішення 
задачі знезараження при підготовці питної води із різних джерел водопостачання [2]. 

Після розливу в пляшки кількість життєздатних мікроорганізмів швидко 
збільшується, досягаючи за 3-7 діб 104 – 105 КУО/мл. Кількість бактерій, і їх 
метаболічна активність прямо пропорційні відношенню площі поверхні до об’єму 
ємності, в якій зберігається вода. Це пояснюється тим, що присутні в малих 
концентраціях поживні речовини абсорбуються і концентруються на поверхні, таким 
чином стають більш доступними для бактерій. Кількість життєздатних 
мікроорганізмів на поверхні ПЕТ-бутелів і на ПЕВТ-кришок варіює від 11 до 632 
КУО/см2. [3,4].  

Миття тари перед розливом не завжди є дієвим заходом, особливо при 
багаторазовому її використанні. Дезинфіканти, які при цьому використовуються 
частково залишаються на стінках бутелів і можуть впливати на органолептичні 
властивості води. Тому проблема, яка розглядається в є актуальною. 

Метою даної роботи є розробка та дослідження технології бутилювання води 
без використання хімічних дезинфікаторів, які здатні змінювати структуру води, та 
фізико-хімічні властивості. 

За основу технологічного процесу нами обрано спосіб знезараження УФ-
опроміненням з використанням установок розроблених НТЦ ПУЕТ. Розроблена, 
нами, технологія дозволяє здійснювати обеззараження тари і води одночасно в 
процесі бутилювання.  

Послідовність знезараження води, пластикових бутелів та кришок для 
герметизації бутелів наступна: 

1. Вода яка розливається в бутелі пропускається через установку 
знезараження типу УБЗВ-60. (Установка бактерицидного знезараження питної води 
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– пропускна здатність води до 5000 л/год; опроміненість лампи в інтервалі довжин 
хвиль 220-280 нм на відстані 40 мм становить 70 Вт/м2; номінальне значення 
бактерицидного потоку лампи – 13,5 Вт. 

2. Після попереднього знезараження за допомогою установки УБЗВ-60 
вода через пластикові трубки подається для заповнення бутелів в які перед 
заповненням вводиться опромінювачі ОБІС-15  для знезараження поверхні бутеля. 
(Опромінювач бактерицидний з індивідуальним баластом та вмонтованим 
стартером: потужність лампи – 15 Вт; бактерицидний потік – 3,80 Вт). Одночасно 
може заповнюватись декілька бутелів. 

3. Після короткочасного опромінення (~5÷10 с) внутрішньої поверхні 
бутеля подається вода для його наповнення. В процесі наповнення опромінювачі 
функціонують і проходить додаткове опромінення води і внутрішньої поверхні 
бутеля. Доза УФ випромінення яку отримує поверхня бутеля складає не менше 150 
Дж/м2, а вода в бутелі не менше 400 Дж/м3. 

4. Одночасно з наповненням бутеля проводиться знезараження поверхні 
кришок для герметизації бутелів на спеціальному конвеєрі оснащеному, 
розробленим нами, опромінювачем поверхонь та повітря типу УБЗП-15.  

5. Після знезараження води та кришок бутелі герметизуються і поступають 
на наступну технологічну операцію. 

Схема установки для знезараження 
внутрішньої поверхні бутелів та води в процесі 
розливу показано на рис. 1. 

Проведені нами мікробіологічні 
дослідження, обробленої води по даній 
технології і необробленої води (базовий зразок), 
доводять, що КУО/см2 зменшуються на 80-90% 
залежно від структури виду мікроорганізмів, 
присутніх у воді, і їх відсоткової частки. Дані 
результати підтверджені санітарним висновком. 
Розглянута в цій роботі технологія 
бактерицидного знезараження питної води УФ-
променями в процесі її бутилювання дозволяє 
зберегти природні органолептичні властивості 
води, забезпечити бактеріологічну безпеку і 
продовжити термін зберігання води у 
відповідності з вимогами ДСанПІН 2.2.4-171-10. 
В наступних роботах кафедра непродовольчих 
товарів ПУЕТ планує проведення дослідження 
по знезараженню води в залежності від дози 
випромінювання, температури, товщі шару та 

терміну зберігання води. 
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Рис. 1. Схема установки для 
знезараження води та тари в 

процесі бутилювання: 
1 – корпус установки УБЗВ-60; 2 – 

бутель; 3 – опромінювач ОБІС-15; 4 
– трубка для подачі води; 5 – 

вихідний патрубок; 6 – вхідний 
патрубок; 7 – лампа-опромінювач 

ДРБО-60. 



СЕКЦІЯ  А 
 

38 

УДК 621.382.2 
А. А.Борискина, аспирант, Ю. А.Пильщикова, аспирант, 
О. Ю Коваленко., д.т.н., доцент 
ФГБОУ ВПО «Мордовский госуниверситет им Н. П. Огарева», Россия 

 
УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ СВЕТОДИОДНОГО СВЕТИЛЬНИКА 

 
В результате экспериментальных исследований спектра светодиодов был 

изобретен светильник с тепло-белыми, красными и желтыми светодиодами 
улучшенной цветопередачи. 

светодиод, цветность,  индекс цветопередачи, спектр источника света 
 

Boriskina A. А., Pilshikova U. A., Kovalenko O. U. 
INCREASING COLOR-RENDERING INDEX A LAMP WITH A LIGHT 

EMITTING DIODE 
 
This article about research of chromaticity of chromaticity of light-emitting diodes.   

In  lamp was invented  diodes of warm-white, red and yellow color. 
a light, a chromaticity, color rendition an index, light source a range 
 
Тепло-белый свет является наиболее предпочтительным при использовании 

для освещения жилых помещений. Случайным образом отобранные тепло-белые 
светодиоды были исследованы с помощью светомерного шара (D=2 м), 
спектрофотоколориметра PMS-50 (производитель – EVERFINE) и получены 
значения координат цветности х = 0,4065, y = 0,4358, коррелированной цветовой 
температуры Тцв = 3700 К, индекс цветопередачи составил 56. Данные светодиоды 
не обеспечивают приемлемой цветопередачи. В связи с этим было решено 
использовать цветные светодиоды для снижения цветовой температуры до 2300 К и 
увеличения индекса цветопередачи выше 80, что соответствует требованиям к 
освещению жилых помещений. 

С этой целью был изготовлен опытный образец светодиодного светильника, 
включающий тепло-белые, желтые и красные светодиоды. Светодиоды каждого 
цвета размещены в матричном порядке равномерно на плате. При этом 
предусмотрена возможность отдельного включения и отключения каждой группы 
цветности светодиодов, каждая из которых имеет свой регулятор тока. Были 
получены следующие характеристики опытного образца х = 0,4988, y = 0,4180, Тцв 
= 2300 К, Ra = 83,5. На рисунке приведены спектры излучения системы, 
сформированной из тепло-белых светодиодов и совокупности тепло-белых, красных 
и желтых светодиодов. 

 
а)                                                                          б) 

Рисунок 1 – Спектры излучения системы, сформированной их тепло-белых 
(а) и тепло-белых, красных и желтых светодиодов (б) 
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ВИКОРИСТАННЯ СВІТЛОДІОДІВ ДЛЯ СВІТЛОКУЛЬТУРИ РОСЛИН 
                                            

В роботі показані переваги застосування cвітлодіодів для світлокультури 
рослин, що дозволяє вважати їх в теперішній час перспективними джерелами світла 
у даній галузі. 

Ключові слова: світлодіод, випромінювання, фотосинтез, світлокультура. 
 
Mariia Gnatovych 
THE USING OF LIGHT-EMITTING DIODES FOR PLANTS’ LIGHTCULTURE 

 
Using of light-emitting diodes for lightcultures shoves its advantages, so we can 

consider light-emitting diodes as perspective sources of light in this research area.  
Key words: light-emitting diode, radiation, photosynthesis, lightculture. 

 
Рослини в природній обстановці завдяки адаптивній геометричній структурі 

листків (їхньої орієнтації в просторі) змушені в той же час ефективно 
використовувати кожний листок усього лише кілька годин протягом дня; при 
закономірних змінах опроміненості листок, не маючи можливості «стежити» за 
Сонцем, протягом більшої частини дня знаходиться не в оптимальних радіаційних 
умовах. До того ж і криві світлового розподілу змінюються при цьому не завжди в 
кращу для листка сторону. Це особливо позначається на листках нижніх ярусів 
рослини, що знаходяться в посіві як при великих, так і при малих рівнях 
опроміненості.  

Важливу роль для процесів фотосинтезу і морфогенезу має спектральний 
склад випромінювання. Згідно літературних даних окремі області спектру 
випромінювання чинять такий вплив на рослини: 

280-320 нм – шкідлива дія випромінювання; 
320-400 нм – регуляторна дія випромінювання, необхідно кілька відсотків від 

сумарного випромінювання; 
400-500 нм – випромінювання необхідне для фотосинтезу та фоторегуляції; 
500-600 нм – корисне для фотосинтезу оптично щільних листків, листків 

нижніх ярусів, густих посівів завдяки високій проникній здатності; 
600-700 нм – яскраво виражений вплив на фотосинтез, розвиток рослин; 
700-750 нм – яскраво виражена регуляторна дія, необхідно лише кілька 

відсотків у загальному спектрі; 
1200-1600 нм – поглинається внутрішньо- і міжклітинною водою, збільшує 

швидкість теплових біохімічних реакцій. 
Використання СД в світлокультурі рослин є надзвичайно перспективним у 

зв'язку з їх високою світловою віддачею, тривалим робочим ресурсом, можливістю 
регулювання спектру випромінювання (червоне світло необхідне для росту 
кореневої системи, дозрівання плодів, цвітіння, а синє - для розвитку листя і росту 
рослин). Однак для цього необхідно провести аналіз впливу світлового 
випромінювання на ріст і розвиток рослин (з урахуванням композиції 
застосовуваних світлодіодів, впливу спектральних характеристик, їх поєднання, 
інтенсивності випромінювання, видових і сортових особливостей рослин), а також 
оптимізувати конструктивні й технологічні параметри блоку освітлення. 

В роботі показано методи побудови та оптимізації параметрів 
опромінювальної установки на базі світлодіодів з різним спектральним розподілом. 
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РОЗРАХУНОК ТЕПЛОВОГО РЕЖИМУ ПОТУЖНИХ СВІТЛОДІОДІВ  
НА ОСНОВІ НІТРИДУ ГАЛІЮ 

 
Побудована модифікована теплоелектрична модель світлодіода. Розрахована 

температура перегріву активної зони світлодіода в залежності від потужності, та 
інтенсивності теплообміну з оточуючим середовищем.  

Ключові слова. Світлодіод, світловий потік, активна зона, термостабілізація 
 
V. Zakordonets, N. Kutuzova 
THE CALCULATION OF HEAT REGIME OF POWERFUL LEDs  

BASED ON NITRIDE HALIUM 
 

The modificated heat-electric model of LED was built. Temperature of the active 
zone of LED was calculated in dependence on the power and intensivity of heat exchange 
with the surrounding.  

Key words.  LED, light current, active zone, thermostabilization.  
 
Для збільшення світлового потоку світлодіода (СД) потрібно збільшувати 

величину робочого струму. Однак це неминуче приводить до збільшення 
температури активної зони до температур більших ніж 120…125°С. Екстремальні 
теплові режими приводить до зменшення яскравості свічення і зміщення робочої 
довжини хвилі світлодіода, що негативно впливає на якість кольоропередачі. В 
зв’язку із цим особливої актуальності набуває забезпечення адекватного теплового 
режиму світлодіода. Для розв’язку цієї проблеми необхідно удосконалювати якість 
матеріалу світлодіодної гетероструктури. В той же час вдало сконструйований 
тепловідвід вже на сучасному етапі розвитку напівпровідникових технологій 
дозволить збільшити робочий струм і вихід світла існуючих СД.  

Вплив тепла Джоуля на світлотехнічні характеристики СД вже 
досліджувався ряді теоретичних та експериментальних робіт. Зокрема були знайдені 
залежності перегріву активної зони гетероструктури від густини струму і 
температури оточуючого середовища. Однак, при цьому задавалися адіабатичні 
умови другого роду на бічних гранях структурних елементів СД, що значно 
спрощувало теплову модель і приводило до значних похибок в оцінці перегріву 
активної зони. Метою роботи є створення уточненої теплоелектричної моделі СД. 
Для розрахунку теплового режиму СД в якості базової розглядалася 
теплоелектрична модель напівпровідникової структури на базі нітриду галію, 
оскільки структури GaN для сучасної світлотехніки є найбільш перспективними. 
Була розв’язана система рівнянь теплопровідності і термогенерації  
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  ggeg Ujq  1 ,      (2) 

де 2,1i  номер діодної структури i  характеристичний коефіцієнт i-тої структури 

діода, )( 0TTii   - температура перегріву, gq  - густина теплового потоку, e  - 
зовнішня квантова ефективність, gU  – пряма напруга на СД, gj  – густина струму.  
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В результаті розв’язку системи рівнянь доповненої граничними тепловими 
умовами третього роду на бічних гранях, отримана температура перегріву активної 
зони гетероструктури. 
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де   ggeg IUP  1  і tR1 - теплова потужність і тепловий опір СД, 

22  ll  безрозмірний параметр, який визначає інтенсивність теплообміну 
торцевої поверхні тепловідводу з середовищем, 2l  - довжина , 22l   - приведена 
довжина, 2  -   коефіцієнт теплопровідності і tR2  - тепловий тепловідводу.  
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Рис. Залежність температури перегріву від приведеної довжини тепловідводу 

для СД потужністю P=1.2 Вт при різних значеннях параметра δ. Суцільна лінія – 
для δ=3 10-2, штрих-пунктирна – для δ=4 10-2, пунктирна – для δ=5 10-2. 

 
Показано, що збільшення світлового потоку можна досягти шляхом 

збільшення робочого струму світлодіода при одночасній термостабілізації його 
активної зони. При цьому величина перегріву активної зони світлодіода можна 
зменшувати збільшуючи приведену довжину, площу поперечного перерізу і 
теплопровідність тепловідводу. Зокрема, при фіксованій довжині тепловідводу 
зменшенню температури активної зони сприяють великі значення коефіцієнта 
теплообміну тепловідводу з оточуючим середовищем, та його коефіцієнта 
теплопровідності. Дані рекомендації щодо застосування таких тепловідводів для 
каналізації тепла із замкнутого об’єму світлодіодної лампи з щільною упаковкою 
потужних світлодіодів за її межі.  
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ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМ ВІДВОДУ ТЕПЛА ДЛЯ  СВІТЛОДІОДНИХ ЛАМП 

Приводяться експериментальні результати дослідження кінетик температури в 
характерних точках і світлового потоку світлодіодних ламп на основі потужних 
білих світлодіодів LUW W5AM Golden Dragon plus / OSRAM.  

Ключові слова: Потужний білий світлодіод, світлодіода лампа, світловий 
потік, тепловий опір, теплові навантаження,  температура p-n переходу. 

Roman Zelinskyy, Phd;  Victor Sorokin, Professor 
 V.Lashkarev Institute of Semiconductor Physics, NAS Ukraine 

CHARACTERISTICS OF THE HEAT SINK FOR LED LAMPS 

Experimental results of temperature kinetics and light flux deviation for LED lamps 
with different types of heat sink and white power LED are represented.  

Keywords: white LED, LED lamp, luminous flux, thermal resistance, thermal 
loadings.  

Оскільки сучасні світлодіоди мають припустиму температуру р-п-переходу 
+85...+125 °С, питання охолодження й відводу зайвого тепла і зниження теплових 
навантажень були, є й завжди будуть актуальними для забезпечення оптимальних 
умов роботи світлодіодних ламп (СДЛ). В пропонованій роботі шляхом вивчення 
кінетики температури в характерних точках та кінетики світлового потоку СДЛ 
розглядаються особливості систем відводу тепла і температурної стабілізації 
потужних білих світлодіодів (СД) і СДЛ на їх основі. 

Для досліджень використовувались експериментальні зразки СДЛ із п’яти 
потужних білих СД  LUW W5AM ,  припаяних на друкованій платі з алюмінієвим 
теплопровідним шаром (MCPCB). Для створення надійного теплового контакту між 
друкованою платою і радіатором використовувались термопаста типу КТП-8, 
епоксидний термоклей, терморезина.  Досліджувались різні конструкції систем 
зниження теплових навантажень на основі радіаторів із сплаву алюмінію (АС), 
теплопровідної пластмаси (ТПП) і теплопровідної кераміки (ТПК). 
Експериментальні зразки СДЛ живились постійним струмом величиною 350мА  від 
високоточного джерела струму. Температура   в характерних точках СДЛ 
вимірювалась за допомогою багатоканальної системи термопар YF500 з точністю 
1оС і тепловізійної камери Flir SC305 з точністю 2оС, а світловий потік 
контролювався за допомогою фотометричної сфери в комплекті з  
спектрорадіометром HAAS 2000.  Всі виміри проводились при температурі 
оточуючого середовища Т=20оС. 

В роботі встановлено кінетики температури   в характерних точках і 
світлового потоку СДЛ на основі потужних білих світлодіодів LUW W5AM   при 
використанні радіаторів з різними тепловими опорами, теплопровідних клеїв, 
теплопровідної резини, теплопровідної пластмаси, теплопровідної кераміки.  За 
експериментальними даними розраховано спад світлового потоку F в процентному 
відношенню до початкового значення в процесі безперервної роботи 
експериментальних зразків СДЛ впродовж однієї години для всіх розглянутих 
теплових рішень. Через складність безпосереднього виміру температури р-п 
переходу TJ для всіх теплових рішень, що розглядаються в роботі, цей параметр було 
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оцінено шляхом використання моделі внесеного теплового опору. Для цього  
вимірювались прямий струм IF , пряма напругу VF,  температура точки пайки TP і 
температура навколишнього середовища TA. За допомогою цих значень і теплового 
опору світлодіода  RthJ-P обчислювалась температура р-п переходу за відомою 
формулою: 

TJ = TР+(IFxVFx RthJ-P ).           
Відповідні результати розрахунків  подані в таблиці. 
N 

п/п 
Експериментальний зразок СДЛ 

 
δF=F/F, % TJ, oC 

1 5СД+ радіатор із АС  S= 700 см2(термопаста ) 0,5 52,2 
2 5СД+ радіатор АС  S=210 см2(термопаста ) 1,3 54,8 
3 5СД+ радіатор із АС  S=210 см2 (епоксидний клей) 1,4 59.7 
5 5СД+ радіатор із АС  S=210 см2 (терморезина) 1,5 60.7 
6 5СД+ радіатор із АС  S=210 см2 (без пасти) 1,7 61.5 
7 5СД+ радіатор із ТПП  S= 160 см2(термопаста ) 2,0 63,6 
8 5СД+ радіатор із ТПК S=205 см2(термопаста ) 2,0 63,0 
9 5СД+ радіатор з тефлону S=94 см2 (термопаста ) 12,0 92,0 

З даних, приведених вище можна зробити наступні висновки: 
 всі теплові рішення, які розглянуті в роботі  гарантують, що обмеження для 

величини температура р-п переходу TJ =85оС  не будуть перевищені, за 
виключенням радіатора із тепло непровідного тефлону; 

 можна стверджувати, що всі варіанти систем охолодження (за виключенням 
тефлонового радіатора) забезпечать термін роботи світлодіодів в СДЛ, який 
відповідає задекларованому в специфікації на світлодіоди фірмою-виробником; 

 оскільки для всіх теплових рішень, струм світло діодів не перевищує 
номінального (350 мА),  це  мінімізує зниження світлового потоку світлодіода 
через самонагрівання, а також зменшує зниження світлової віддачі згодом; 

 всі теплові рішення в принципі можуть забезпечити  роботу при більш високих 
струмах (не перевищуючих допустимі), що приведе до одержання  більшого  
світлового потоку від кожного світло діода і СДЛ в цілому; 

 при більш високих температурах оточуючого середовища є можливість 
нормальної роботи СДЛ з температурами  р-п переходу світлодіодів, що не 
перевищують допустиму.  

Слід особливо відмітити результати досліджень при використанні радіаторів 
із ТПП і ТПК. Два  проценти падіння світлового потоку від початкового при 
температурі р-п переходу TJ =63оС  і температурі оточуючого середовища Т= 20оС 
говорить про перспективність застосування ТПП і ТПК при створенні СДЛ.  

Зазначимо також, що використання ТПК може мати деякі переваги в 
порівнянні з використанням інших матеріалів для створення систем оптимізації 
теплових навантажень і температурної стабілізації світлодіодів, оскільки існує 
можливість оптимізації конструкції таких систем шляхом відмови від друкованої 
плати із MCPCB. При цьому світлодіоди можна буде паяти безпосередньо на 
керамічний радіатор, створивши попередньо на його поверхні необхідний рисунок із 
мідної плівки. Це повинно призвести до зменшення теплового опору системи 
відводу тепла в цілому.   
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ОПРОМІНЮВАЛЬНА УСТАНОВКА З КОЛИВНИМ РУХОМ 

ОПРОМІНЮВАЧА ДЛЯ БАГАТОЯРУСНИХ ВУЗЬКОСТЕЛАЖНИХ 
ТЕПЛИЦЬ  

 
Запропоновано опромінювальну установку змінного опромінення з коливним 

рухом опромінювача на базі світлодіодів, проведено порівняльний аналіз 
ефективності опромінювальних установок з розрядними та напівпровідниковими 
джерелами випромінювання. 
 Ключові слова: опроміненість, випромінювач, світлове поле, світлокультура. 
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IRRADIATOR WITH HESITATING RUH OF IRRADIATOR  

FOR MANY-TIER NARROW-SHELVING HOTHOUSES 
 
The irradiation irradiators with hesitating motion of irradiator with hesitating 

motion of irradiator on the base of light-emitting diodes is offered; the comparative 
analysis of efficiency of irradiators with discharge and light-emitting diodes is conducted 

Key words: irradiations, irradiator, light field, light culture.  
 

Вирощування рослин у багатоярусних стелажних теплицях є ефективним 
технологічним процесом завдяки значному енергостисканню об’єму теплиці, 
інтенсифікації процесу вирощування культур, отримання високих якісних та 
кількісних продукційних показників [1].  

При такій технології світлокультури велике значення має забезпечення 
рівномірного рівня опромінення всієї робочої площини для запобігання теплового 
тиску на рослини, нерівномірності розвитку рослин різних ярусів. Оптимальним 
рішенням є використання змінного опромінення на основі установки з коливним 
рухом опромінювачів [2].  

Перспективними джерелами для світлокультури рослин на даний час є 
напівпровідникові випромінювачі, які володіють мінімальним енергоспоживанням, 
екологічною безпекою, високим ККД, великим терміном служби, широким 
діапазоном робочих температур, великою варіативністю спектрального діапазону, 
електричною безпекою, можливістю встановлення на малих відстанях до рослин, 
малою вагою, малими експлуатаційними витратами.  

Нами запропонована опромінювач, що містить 30 світлодіодів білого 
кольору свічення OSRAM Golden Dragon LCWW5AM-JZKY-4R9T, розміщених у 6 
рядів по 5 джерел світла в кожному. Світлодіоди кожного ряду зміщені на кут 5º 
відносно осі світлового приладу: 3, 4 ряди - 0º, 2, 5 ряди – ±5º, 1, 6 ряди – ±10º, що 
дозволяє збільшити концентрацію випромінювання світлового приладу. Довжина 
опромінювача – 1 м, ширина – 0,55 м. Опромінювач закріплений на висоті 2,5 м. 
Один прилад розрахований на опромінення 2,6 м2 робочої площини.  

Для розрахунку опромінення вибраної площини використана розроблена 
програма автоматизованого розрахунку [3], за допомогою якої можна задавати 
окремо координати кожного джерела світла чи окремих груп джерел. Результати 
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розрахунку приводилися у вигляді графіків однакових значень відповідного 
параметра поля для множини точок, розташованих на заданій поверхні. На рис.1 
приведено криві однакових значень рівня опромінення в заданих точках. По осях 
графіків відкладено порядкові номери елементів розбиття вибраної площадки. 

   

 
а)      б) 

Рисунок 1 – Криві рівної опроміненості площини росту рослин при  =70º 
(а) і  =30º (б) 

 
Було проведено порівняння використання опромінювальних установок з 

розрядними і напівпровідниковими джерелами випромінювання. Оцінку проводили 
по значенню середнього рівня опроміненості робочої площини за один прохід 
опромінювача, що припадає на 1 Вт споживаної потужності опромінювальної 
установки. Встановлено, що ефективність установки змінного опромінення на базі 
світлодіодів складає 0,71 лк/Вт, на базі ДНаТ – 0,48 лк/Вт.  
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МЕТОД ТА УСТАНОВКА ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛОВОГО ОПОРУ p-n–
ПЕРЕХІД – КОРПУС 

 
Розроблено установку для діагностики теплового опору p-n –перехід – корпус 

потужних світлодіодів та описано методику дослідження, які дозволяють отримати 
інформацію про теплові характеристики чіпа та конструктивних частин світлодіода. 

Ключові слова Тепловий опір p-n – перехід-корпус, світлодіод, температурна 
релаксація 

 
Ya.Ya.Kudryk 
METHOD AND DEVICE FOR THE INVESTIGATION OF JUNCTION-TO-CASE 

THERMAL RESISTANCE  
 

We developed a device for the investigation of the junction-to-case thermal 
resistance of power LEDs and described the methodology of analysis that provides 
information about the thermal characteristics of chip design and LED’s parts.  

Keywords: junction-to-case thermal resistance, power LED, thermal relaxation 
 

Створення новітніх енергозберігаючих джерел світла є одним із перспективних 
напрямків сучасної світової науки і технології, розвиток якого неможливий без 
метрологічного забезпечення. Нами розроблено установку для діагностики 
теплового опору p-n –перехід – корпус потужних світлодіодів та описано методику 
дослідження, які дозволяють отримати інформацію про теплові характеристики чіпа 
та конструктивних частин світлодіода. 

Будову установки для дослідження теплового опору світлодіодів подано на 
рис. 1. Установка складається із комп’ютера (ПК) з вбудованим двоканальним 
цифроаналоговим (ЦАП) та аналогоцифровим (АЦП) перетворювачами, виносного 
блока (ВБ), що містить перетворювач напруга-струм (V/I) та буферний підсилювач 
напруги (2) і термостата (TC). Терморегуляція термостата автоматична і обмежена 
знизу кімнатною температурою Tmin=Troom+5 К. Діапазон струмів 0-5 А з кроком 1.25 
мА; Діапазон напруг 0-10 В з кроком 2.5 мВ; Діапазон тривалостей імпульсу від 8 
мкс з кроком 2 мкс; Точність термодатчика 0,1 К, точність дотримання температури 
0.3К 

У випадку, коли є кілька областей з різними константами теплової релаксації 
ththth CR , кінетику розігріву світлодіода описують багатоланковою схемою [1]:  


























n

i ith
i

tTT
1 ,

exp1


    (1) 

де iT  - рівноважне падіння температури на і-й ланці. 
Для вимірювання теплового опору [2] спочатку проводять вимірювання 

градуювальної залежності напруги від температури V(T) при величині струму I в 
діапазоні температур корпуса світлодіода 20-120 °С. Далі на світлодіод подають 
постійний розігрівальний струм і вимірюють залежність напруги на світлодіоді від 
часу, звідки можна порахувати кінетику температури p-n – переходу та виокремити 
теплові опори та ємності складових світлодіода. Для прикладу досліджено набір 
світлодіодів змонтованих на спільній платі (рис.2, табл. 1). Ланку 1 можна відразу 
ідентифікувати, від’єднуючи масивний тепловідвід. Видно, що масивний тепловідвід 
впливає на релаксаційну криву при часах релаксації більше 2-3 секунд. Відповідно 
ланка 2, близько 0,4 с, відповідає печатній платі на алюмінієвій основі, на якій 
змонтовано світлодіоди, ланка 3 – теплорозподільнику, 4 – чіпу світлодіода. 
Отримані результати добре узгоджуються з типовими параметрами для світлодіодів 
LUW-W5AM, а саме сума еквівалентних теплових опорів 3 та 4 ланки (6,7 К/W), 
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добре узгоджується з типовими значеннями еквівалентного теплового опору 
(6.5 K/W)[3]. 
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Рис. 1. Блок-схема установки 
для вимірювання 
еквівалентного теплового 
опору:  
ПК – персональний комп’ютер 
ВБ – виносний блок;  
TC – термостат. 1 – зразок,  
2 – буферний підсилювач;  
3 – термостолик; 4– 
термосенсор 

5 – нагрівач, 6 – підсилювач сигналу термосенсора, 7 – компаратор, 8 – 
охолоджувач 
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Рис.2. Залежність dV/dlog(t) від часу а) та апроксимація чотириланковою 
моделлю релаксації напруги на світлодіоді № 1 б) 

 
Табл. 1. Коефіцієнти апроксимації експериментальних вимірювань 
Номер ланки, і Tі, °C τth,i, c Ref, K/W Rth, K/W Cth, W∙c/K 

1 1.399 2.001 1.249 2.00 1.00 
2 3.570 0.3884 3.187 5.10 0.0761 
3 1.543 0.0357 1.378 2.21 0.0162 
4 6.049 1.31E-03 5.401 8.64 1.5Е-4 

 
Дослідження кінетики теплової релаксації дає інформацію про величини 

теплових опорів, ємностей та констант теплової релаксації конструктивних частин 
світлодіодів, якість термоінтерфейсів чіп – терморозподільник та терморозподільник 
- печатна плата, що може бути використано як на стадії розробки приладу, так і під 
час вихідного контролю готової продукції. 

Робота виконана по проекту 31/4.2.3.1/1833 ДЦНТП “Розробка і впровадження 
енергозберігаючих світлодіодних джерел світла та освітлювальних систем на їх 
основі” 
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ПРОЕКТУВАННЯ СВІТЛОВИХ ПРИЛАДІВ ІЗ ЗМІННОЮ КОЛЬОРОВОЮ 

ТЕМПЕРАТУРОЮ НА ОСНОВІ СВІТЛОДІОДІВ 
  

В роботі представлено спосіб коректування кольорової температури при 
використанні додаткового світлового приладу на основі напівпровідникових джерел 
свіла для покращення якості фото- та відео-зйомки.   

Ключові слова: кольорова температура, світлодіод, спектральний склад, баланс 
білого кольору 
 
Mykola Lypovetskyi 
Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University, Ukraine 
 

DESIGN LIGHTS WITH THE VARIABLE COLOR TEMPERATURE ON THE 
BASIS OF LIGHT-EMITTING DIODES 

 
This paper presents a way to adjust of color temperature using additional lighting 

device on the basis of LED for improving the quality of photo and video shooting. 
Keywords: color temperature, LED, spectral composition, white balance. 

 
Кольорова температура джерела світла характеризує спектральний склад 

випромінювання джерела світла. Це є одною із основних характеристик джерел 
світла які використовуються при фото та відео зйомці.  

Якісне фото та відео зображення неможливо створити без якісного освітлення. 
Основною якісною характеристикою вважають кольорову температуру. І це 
враховано при виготовленні кольорових фотоплівок та при створені цифрових 
фотокамер. Плівки випускається для певних фіксованих кольорових температур 
джерела світла. Негативна та Слайдовая плівка випускалися збалансованими для 
зйомки при денному (5600К) світлі або при світлі ламп розжарювання (3200К) - 
"вечірня" плівка. Це дозволяє отримувати збалансоване за кольором зображення при 
різних джерелах освітлення без застосування конверсійних фільтрів і корекції. 

 З появою маскованих негативних кольорових плівок, вони стали випускатися 
збалансованими під проміжну колірну температуру - 4500К внаслідок неминучості 
кольорокоректування в процесі друку позитивного зображення. Таким чином, 
негативна плівка придатна для зйомки при будь-якому освітленні, даючи 
зображення, що вимагає незначної корекції. При зйомці на звертаємося плівку 
виправлення готового зображення неможливо. Тому плівка для слайдів повинна 
бути збалансована для реальних джерел світла. При професійної зйомці слайдів для 
поліграфії застосовувалися спеціальні прилади для вимірювання температури 
кольору освітлення (колориметри) і конверсійні світлофільтри. При професійної 
кінозйомці ці ж технології застосовувалися навіть при зйомці на негативну 
кіноплівку. В цифрових фотоапаратах та відеокамерах використовується 
автоматичне визначення колірної температури або її предустановки в залежності від 
сюжету зйомки. У цифровій фотографії та телебаченні ця установка називається 
"Баланс білого". В деяких випадках кольорову температуру можна перевизначити 
при подальшій обробці цифрового знімка або відеозапису, проте в більшості 
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випадків це веде до втрати якості передачі кольору. Зміна балансу білого без втрат 
якості можливе при запису нестисненого фото-і відеозображення - RAW. Останнє 
широко застосовується в цифровому кінематографі.  

Коректне визначення кольорової температури по спектрі джерела для 
флуоресцентних, багатьох ртутних і низькотемпературних газорозрядних ламп, 
люмінофорних джерел світла й більшості світлодіодів дати неможливо, тому що 
значна частка випроміненої енергії припадає на «лінійну» частину спектра. Тому що 
в природі таке освітлення зустрічається вкрай рідко, око людини не має ефективних 
засобів адаптації до таких джерел. Однак і в цих випадках мозок створює «відчуття 
білого кольору» для відповідних об'єктів (наприклад, снігу або аркуша білого 
паперу). У таких випадках говорять про «псевдобіле» джерело світла й визначають 
його «кольорову температуру» шляхом візуального порівняння зі зразками. 

Найбільш складна ситуація для «балансу білого» — наявність двох і більше 
різних джерел з різною кольоровою температурою. У цьому випадку очі та мозок 
людини однаково «побачать» правильні кольори предметів, однак і плівка, і 
телекамера, і цифровий фотоапарат відтворять частину предметів як «кольорові». 

Наприклад, якщо ми виставили баланс білого в цифровому апараті на «денне 
світло», то частина кадру, освітлена лампами накалювання, буде виглядати жовтою, 
флуоресцентними лампами — зеленою, рожевою або фіолетовою (для різних типів 
ламп), у випадку сцени, що освітлена безхмарним небом, тіні будуть блакитними. 

Тому для покращення фото та відео зйомки виникає потреба для використання 
додаткових світлових приладів. Основна вимога для них можливість регулювання 
кольорової температури в досить широких межах. 

При виборі джерел світла ми одразу відкинули всі газорозрядні джерела 
світла, тому що зміна кольорової температури там неможлива. Лампи розжарювання 
мають обмеження що до верхньої межі зміни кольорової температури. Найкраще для 
таки світлових приладів використовувати світлодіоди. 

Удосконалення напівпровідникових джерел світла відкриває широкі 
можливості для створення динамічних систем освітлення. Зокрема досить поширені 
RGB модулі на їх основі. Використовуючи лише три світлодіоди можна одержати 
велику кількість кольорів, Це відбувається шляхом зміни інтенсивності 
випромінювання трьох складових: червоного зеленого та синього кольорів. 

Для створення джерела світла із змінною кольоровою температурою можливе 
використання RGB модулів. Хоча таке використання має ряд недоліків: висока ціна 
модулю та системи керування, складність керування. Саме тому нами запропоноване 
створення світлового приладу з використанням двох типів світлодіодів, основних та 
додаткових. В якості основних світлодіодів використовуються світлодіоди холодно 
білого кольору з кольоровою температурою > 5000 K. А додаткові – червоні 
світлодіоди з довжиною хвилі 610 -760 нм. 

Регулювання кольорової температури здійснюється за допомогою зміни 
інтенсивності випромінювання додаткових світлодіодів при сталій інтенсивності 
основних. Також можливе регулювання інтенсивності відразу обох складових 
одночасно. 

Оскільки фотоапарати та відеокамери мають високу швидкодію, то є також 
вимоги що до способу регулювання. При даних умовах неможливе використання 
широтно-імпульсного регулювання. Рекомендуємо використання шляхом зміни 
величини струму. 
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ВПЛИВ ВИСОКОПОТУЖНОЇ СВІТЛОПРОМЕНЕВОЇ УСТАНОВКИ ГОС-
1001 НА МАТЕРІАЛИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У СВІТЛОТЕХНІЦІ 

 
В роботі наведено аналіз взаємодії когерентного лазерного випромінювання з 

матеріалами та експериментальні результати по впливу лазера ГОС-1001, що працює 
в режимі модульованої добротності, на оптичні та механічні характеристики 
матеріалів, що застосовуються в світлотехніці.  

Ключові слова: потужне когерентне випромінювання, лазерні ударні хвилі, 
тиск ударної хвилі. 
 
O. Manovska, Yr. Nikiforov 

 
INFUENCE OF HIGHPOWER LIGTH PLANT GOS-1001 ON MATERIALS 

THAT ARE USED IN LIGHTING ENGINEERING 
 

Interaction of power laser radiation with materials that are used in lighting 
engineering is analyzed. Experimental result of influence of optical and mechanical 
properties are represented. 

Key words: power coherent radiation, laser shock wave, presser of laser shock 
wave. 
 

При обраних потужностях в режимі модульованої добротності виникають 
лазерні ударні хвилі малих амплітуд. Проаналізовані механізм та критерій 
виникнення ударної хвилі, параметри лазерної ударно-хвильової обробки (ЛУХ). 
Проведено аналіз фізичних та математичних моделей, які показали особливості 
взаємодії потужного когерентного випромінювання з матеріалами, що необхідно 
враховувати при опроміненні в прозорому конденсованому середовищі (ПКС).  

Обчислено тиск ударної хвилі при опроміненні лазерним імпульсом в режимі 
модульованої добротності в прозорому конденсованому середовищі для різних 
матеріалів. Графік залежності тиску ударної хвилі від розфокусування оптичної 
системи для зразка із сталі опроміненого лазерним імпульсом в режимі модульованої 
добротності в прозорому конденсованому середовищі (вода), для лінз з різними 
фокусними відстанями наведено на рисунку 1. Для лінзи з фокусною відстанню 12,5 
см при розфокусуванні системи на 2,5 см тиск зменшується в 2 рази. При зміні 
товщини шару ПКС від 200 до 600 мкм тиск практично не змінюється, а невеликі 
зменшення площі плями при збільшенні товщини ПКС, що має збільшувати тиск, 
компенсується поглинанням в ПКС. Це дає можливість керувати величиною тиску 
ЛУХ та враховує особливості параметрів оптичної системи технологічних 
установок, призначених для лазерної ударно-хвильової обробки. 
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Дослідження мікротвердості показали, що ударно-хвильовий режим 
лазерного впливу сильно змінює структуру приповерхневого шару зразків сталі та 
алюмінію. Для сталі мікротвердість після опромінення в ПКС зросла в 2 рази, а для 
алюмінію – в 1,5 рази. Мікротвердість мідних зразків не змінюється, водночас 
корозійна стійкість стальних, алюмінієвих та мідних зразків підвищується. Це 
проявляється в значному сповільненні окислення зразків, опромінених в ПКС.  

 
 
Для дослідження коефіцієнта дифузного відбивання, що є важливим для 

практичних задач світлотехніки, було виготовлено та опромінено спеціальні зразки 
зі сталі, алюмінію, алюмінію із імплантованими нанотрубками та міді. Як показали 
дослідження, при ЛУХ обробці в ПКС у досліджуваних оптично непрозорих 
матеріалах збільшується мікротвердість та корозійна стійкість, а коефіцієнт 
відбивання зменшується лише на 7-11%, то великогабаритні вироби виготовлені з 
даних матеріалів, в місцях їх кріплення доцільно обробляти потужними лазерними 
імпульсами, використовуючи прозоре конденсоване середовище. 

розфокусування, м 

Ти
ск

, П
а 

Рис. 1. Тиск УХ в сталі при опроміненні в ПКС (вода) 
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О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ 
ФОТОКАМЕРЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ КОЛОРИМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

ИСТОЧНИКОВ ИЗЛУЧЕНИЯ 
 

В тезисах рассказывается о возможности применения фотографической 
фотометрии  для разработки экспресс-методики оценки колориметрических 
параметров источников излучения. 

Цифровая фотокамера, источники света, методика, погрешности, 
калибровка, снимок. 
 
Natalia Menjajlo 

ABOUT THE POSSIBILITY OF USE OF THE DIGITAL CAMERA FOR 
ASSESSMENT COLOR OF PARAMETERS OF SOURCES OF RADIATION 

 
In theses the express train-procedure of an assessment of color parameters of gas-

discharge, solid-state sources of radiation is told about a possibility of application of a 
digital camera for development. 

Digital camera, light sources, procedure, errors, calibration, a picture. 
 

Инструментальные методы измерения колориметрических характеристик 
применяют в различных отраслях, где качество изделий связано с их цветом. Для 
оценки цветопередачи источников излучения используют спектрофотометрический 
и колориметрический методы. Однако данные методы  являются трудоемкими, 
требуют значительного времени для проведения измерений и обработки их 
результатов. Поэтому необходимость оперативного измерения регламентируемых 
колориметрических параметров источников света представляет одну из актуальных 
задач. Для решения поставленной задачи может быть применена цифровая 
фотография. Использование цифровой фотокамеры значительно высокого 
разрешения упрощает и удешевляет по стоимости процесс измерений, делает его 
более оперативным. 

При разработке данной методики важно учесть условия проведения измерений, 
исключить или скорректировать погрешности, связанные с отклонениями от этих 
условий. Подобно всем техническим устройствам, фотокамеры для измерения цвета 
обладают некоторыми характеристиками, которые отличают их от идеальных 
моделей. Эти различия можно объединить в группы систематических или случайных 
погрешностей. При конструировании измерительной установки необходимо учесть 
все вышеперечисленное, что ставит задачу калибровки фотокамеры с применением 
светофильтров, монохроматора и использования методов математической статистики 
и теории вероятностей для расчета и корректировки погрешностей. Необходимо 
также, для оперативного проведения измерений и обработки их результатов, 
использование компьютерного пакета прикладных программ для работы с 
цифровыми изображениями, что позволит загружать полученные снимки для 
дальнейшей их обработки непосредственно в компьютер во время измерений. 
Однако программ, ориентированных на выполнение метрологических задач, нет. В 
то же время значительная часть прикладных задач обработки информации и анализа 
данных связана с изображениями. 

Применение фотокамеры высокого разрешения в цветовых измерениях 
позволить решить в значительно короткие сроки целый ряд различных задач 
светотехнических измерений по оценке координат цветности тепловых, разрядных и 
твердотельных источников света, которые в прошлом требовали проведения 
сложных расчетов.  
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МЕТРОЛОГІЯ СВІТЛОДІОДІВ 

 
Розглянуто проблему єдності вимірювань світлотехнічних характеристик 

світлодіодів в Україні та запропоновано шляхи її вирішення за допомогою створення 
мережі еталонних засобів вимірювання на основі приймачів з високим квантовим 
виходом. 

Ключові слова: трап-детектор, еталон, вимірювання, світлодіод. 
 
L.A. Nazarenko, D.P. Zubkov, S.A. Reva, V.M. Sorokin. 

 
MEASUREMENTS OF LEDs 

 
Considers the problem a traceability of measurements of LEDs in Ukraine and the 

ways of its solution by creating a network of reference standards based on detectors with 
high quantum yield. 

Keywords: trap-detector, reference standard, measurements, LED. 
 
З кожним роком в Україні зростає кількість виробників та постачальників 

освітлювальних приладів на основі світлодіодів. Виникає гостра потреба в засобах 
вимірювання світлотехнічних характеристик приладів в ході проектування, 
виробничого процесу та для вихідного контролю  готової продукції. 

Існує велика кількість комерційно доступних комплексів для вимірювання 
світлотехнічних параметрів світлових приладів та джерел світла, в тому числі 
світлодіодів. Ці комплекси відповідають рекомендаціям Міжнародної комісії по 
освітленню (МКО), проте для забезпечення єдності вимірювань в країні необхідна 
прив’язка їх до державних первинних еталонів. 

Цей зв'язок можна здійснити за допомогою еталонного приймача, тобто 
беручи одиницю світлових (енергетичних) величин від первинних еталонів передати 
її вимірювальному приладу. Таким чином відбувається те, що в англомовній 
літературі називається «traceability»: зв'язок вимірювальних систем з первинним 
еталоном. 

В якості еталонного приймача має використовуватись приймач, який має 
лінійну спектральну характеристику чутливості, високе відношення сигнал/шум, 
високу однорідність чутливості по чутливій поверхні датчика. Серед існуючих 
сучасних типів датчиків, найбільш придатним для виконання ролі еталонного 
приймача є трап-детектор [1]. 

Вирішення задачі передавання одиниці від еталонного приймача до 
вимірювального приладу зводиться до порівняння реакції еталонного приймача та 
вимірюваного приймача на кожній довжині хвиль необхідного діапазону і 
визначення спектральної характеристики відношення фотострум / енергетична 
потужність випромінювання вимірюваного приймача, тобто його спектральної 
характеристики ампер-ватної чутливості. 

Такий еталонний приймач та установка для передавання одиниці були 
розроблені колективом кафедри «Світлотехніка та джерела світла» Харківської 
національної академії міського господарства [2, 3] (рис. 1). 
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Рис. 1. Установка для передавання одиниці абсолютної спектральної чутливості. 

(Юстувальний стіл та трап-детектор) 
Трап-детектор являє собою приймач, до складу якого входить три кремнієвих 

фотодіода змонтованих у просторовій конфігурації, яка дозволяє кожне відбиття від 
чутливої поверхні кожного фотодіоду направити на наступний, тобто в результаті 
виконується п’ятикратне відбиття вхідного випромінювання. В якості фотодатчиків 
у трап-детекторі використовуються фотодіоди S1337-1010BQ фірми Hamamatsu, які 
мають квантовий вихід, близький до 100%. Таким чином, трап-детектор дозволяє 
практично 100-відсотково перетворити енергію вимірюваного випромінювання в 
фотострум. Окрім того, така конфігурація розміщення фотодіодів суттєво зменшує 
вплив поляризації випромінювання на результати вимірювань. 

Згідно свідоцтву про метрологічну атестацію трап-детектора в ННЦ «Інститут 
метрології» межа основної відносної похибки вимірювання складає ±0,2%. 

Вимога забезпечення вимірювання значень величини потужності по спектру 
зумовлює використання методу компарування, згідно якого на кожній встановленій 
довжині хвилі виконується почергове вимірювання потужності випромінювання 
еталонним приймачем та приймачем, характеристики якого визначаються. При 
кожній зміні довжини хвилі необхідно максимально точно відтворити положення 
приймачів. Для виконання цієї вимоги еталонний приймач трап-детектор та датчик, 
якому передається одиниця, закріплюються на юстувальному столі з функцією 
прецизійного лінійного переміщення. Воно складається з направляючих рейок, 
кареток що переміщуються по рейкам та закріпленого на каретках столику з 
юстувальними пристроями. Програмне керування юстувального столу дозволяє 
досягати високої роздільної здатності переміщення, тим самим знижуючи похибку 
відтворення позиції до мінімального значення. Для виділення необхідної довжині 
хвилі випромінювання використовується монохроматор з можливістю 
автоматичного сканування по спектру. 

Запропонована локальна структурна схема реалізації світлових одиниць від 
еталонного трап-детектора. Згідно цієї схеми, при наявності носія одиниці 
абсолютної спектральної чутливості, забезпечується зв'язок будь-якої 
світлотехнічної вимірювальної системи з первинним еталоном. 

Розвиток мережі локальних калібрувальних установок в регіональних 
наукових центрах та в лабораторіях центрів метрології та стандартизації дозволить 
забезпечити єдність результатів вимірювань при вихідному контролі в лабораторіях 
виробництв, підвищити рівень довіри споживача до заявлених виробником 
характеристик та сприятиме випуску якісної світлотехнічної продукції. 
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МЕТОД ОЦІНКИ ЦИРКАДНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЖЕРЕЛ СВІТЛА ЗА 

КІЛЬКІСТЮ ФОТОНІВ В ПЕВНОМУ ДІАПАЗОНІ 
 

Запропоновано метод визначення циркадної ефективності джерел світла 
різного типу за кількістю фотонів енергії випромінювання ламп в діапазоні довжин 
хвиль 380-580 нм.  

Ключові слова: циркадна ефективність, біологічний ефект, спектр, 
кількість фотонів 

 
Nazarenko L., Ioffe K. 

THE METHOD OF ESTIMATION CIRCADIAN EFFICIENCY OF LIGHT 
SOURCES BY NUMBER PHOTONS IN THE CERTAIN RANGE 

 
The determining method of different types light sources circadian efficiency by the 

number of photon lamps radiation energy in the wavelength range 380-580 nm has been 
proposed. 

Keywords: сircadian efficiency, biological effects, spectrum, number of photons 
 

При проектуванні системи освітлення рішення щодо використання тих чи 
інших джерел світла зазвичай основане на візуально значущих параметрах, а саме, 
світловому потоці, кольоровій температурі та індексі кольоропередачі. Однак, 
сьогодні до якості освітлювальних установок висувають дещо інші вимоги, тому, для 
того, щоб спроектувати циркадно ефективну установку, необхідно оцінити 
ефективність кожної потенційної лампи. 

Складність задачи визначення циркадної ефективності тих чи інших типів 
ламп полягає у тому, що на сьогодні не існує чіткої термінології відносно циркадних 
ефектів. Тому на першому етапі величини і параметри можна обирати у 
відповідності з аналогічними для інших спектрів дії. 

Біологічний ефект видимого світла визначається кількістю енергії, що падає 
на поверхню тіла, при її поглинанні тканями організму та наявністю специфічного 
приймача – ока. Ефект залежить від інтенсивності потока енергії, що падає, 
подовженості опромінення, величини поверхні тіла, що опромінюється та 
спектрального складу потока енергії, що визначається кольоровою температурою 
джерела. Також має значення глибина проникнення, що визначається енергією 
фотонів. 

При цьому, можливе визначення циркадного ефективного потоку, що 
визначається кількістю фотонів енергії випромінювання ламп в діапазоні довжин 
хвиль 380-580 нм. Причиною для виразу ефективності джерела світла в числі 
фотонів, а не енергетичних одиниць, є неоднозначна думка та недостатня вивченість 
питань адитивності. Тому припустимо, що реакція нових чутливих клітин має місце 
при поглинанні певної кількості фотонів, довжина хвиль яких знаходиться в 
діапазоні 380-580 нм.  

Розроблений метод є аналогом визначення ефективності джерел світла щодо 
створення процесу фотосинтезу рослин, шляхом визначення Circadian Active 
Radiation (CAR) та Circadian Usable Radiation (СUR) в залежності від потужності. Це 
дозволило виключити вплив середовища, де розповсюджується світло, а також 
залежність від детальної геометрії освітлення, що змінюється від установки до 
установки. Тобто, розрахунок виконується для джерела світла, а не для приймача 
випромінювання, що може бути використано для порівняння будь-яких ламп, а 
також стати вихідним параметром для розрахунку циркадної освітленості, що 
створено конкретною установкою. 
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ВЫБОР КОНЦЕПЦИИ СВЕТОВОГО ОФОРМЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ 

ИЕРАРХИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
 
Рассмотрены вопросы сравнительного анализа большого количества 

различных вариантов дизайнерских решений светового оформления архитектуры. 
Приведены рекомендации относительно анализа качественных критериев выбора 
для оптимального решения. Представлен пример дизайна-проекта светового 
оформления фасада здания, разработанного по представленной методике.  

Ключевые слова: концепция, дизайн, метод, анализ, иерархия 
 

Nazarenko L.A., Chernets V.S., Lesnaja O.I. 
LIGHT CONCEPTION RANGE ON THE BASIS OF HIERARCHICAL 

ANALYSIS 
 

The comparative analysis for plenty variants of lighting design decisions issue is 
considered. Recommendations for the analysis of high-quality criteria of choice for the 
optimum decision are given. The example of façade light design-project according to the 
represented method is considered.  

Key words: conception, design, method, analysis, hierarchy  
 

При разработке дизайн-проекта освещения зачастую требуется проведение 
сравнительного анализа большого количества различных вариантов дизайнерских 
решений с последующим выбором наиболее предпочтительного из них. 
Особенностью такого анализа является качественный характер критериев выбора, 
что затрудняет решение задачи оптимального выбора и делает данный выбор 
неоднозначным.  

Целью разработки методики выбора концепции светового оформления при 
дизайн-проектировании является разработка алгоритма на основе математического 
описания качества дизайн-проекта и его оценки, что в свою очередь требует выбора  
метода количественного сравнительного анализа, систематизации критериев 
качества дизайн-проектирования, разработки алгоритма расчета критериев. 

Таким образом, при выборе оптимального дизайн-решения критерии качества 
дизайна систематизируются в строгой последовательности от ориентации на 
потребности клиента, как самого основополагающего критерия, до экономических 
показателей, однако рассматриваются сквозь призму правил стилистики.  

Среди методов качественного сравнительного анализа и оптимального отбора 
вариантов можно выделить метод анализа иерархий (МАИ). МАИ позволяет на ряду 
с формированием количественных выводов относительно оптимального варианта 
одновременно оценивать достоверность данных выводов. Алгоритм выбора 
оптимального дизайн-проекта освещения на основе метода МАИ представляет собой 
построение матриц попарного сравнения качественных критериев дизайн-проекта с 
присвоением веса каждому из сравниваемых элементов.  

При попарном сравнении между собой всех критериев выбранного варианта 
проекта, в том числе, количественных и качественных, результатам сравнения этих 
критериев придаются численные значения согласно шкале, приведенной в таблице. 
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 Согласно этой шкале относительная важность критерия  в сравнении с 
другим критерием  может быть выражена натуральным числом от 1 до 9 или 
обратным числом (то есть в порядке уменьшения, от 1 до 1/9).  

 С помощью таблицы строятся также матрицы  попарного сравнения 
рассматриваемых вариантов дизайн-проекта освещения относительно каждого 
критерия. Найденные глобальные приоритеты для каждого  из  вариантов  
ранжируются  в  порядке  

Таблица 
Шкала относительной важности 

 
Найденные глобальные приоритеты для каждого из вариантов ранжируются в 

порядке роста. Полученный порядок является ранжированием сравниваемых 
вариантов дизайн-проекта с учетом всех избранных для сравнения критериев. 
Вариант, для которого получено максимальное значение nG ,  признается наиболее 
предпочтительным.   

Перечень  критериев оценки оптимальности в общем случае формируется 
согласно обобщенным критериям, которые отвечают определенным группам 
частных критериев, базирующихся на задачах концепции освещения.  

 К1 – требования архитектора; 
 К2 – пожелания заказчика; 
 К3 – экономические показатели; 
 К4 – стилистические показатели;  
 К5 – показатели светотехнических расчетов;  
 К6 – показатели качества световой среды;   
 К7– показатели инновационных технологий. 

Относительная 
важность Определение 

1 Равная важность 
3 Умеренное преимущество одного над другим 
5 Существенное преимущество 
7 Значительное преимущество 
9 Очень сильное преимущество 

2, 4, 6, 8 Промежуточное решение между двумя соседними 
суждениями 

Обратные 
величины 

приведенных 
чисел 

Если при сравнении одного критерия со вторым получено 
одно из вышеуказанных чисел (например, 3), то для 
сравнения второго критерия с первым имеем обратную 
величину (то есть 1/3) 
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АВТОМАТИЗОВАНИЙ ГОНІОФОТОМЕТР 
 

В доповіді розглянуті питання, пов’язані з розробкою і виготовленням на 
кафедрі світлотехніки гоніофотометра з автоматизованою вимірювальною системою 
для контролю світлотехнічних характеристик джерел світла та світлових приладів. 

Ключові слова: гоніофотометр, світловий потік, сила світла 
 
L. Nazarenko, A. Litvinenko, S. Reva, D. Zubkov, S. Ovsyannikov, A. Morgun 

 
THE AUTOMATIC HONYOFOTOMETER 

 
In report is described designing and producing by the chair lightning engeneering 

and sources of light honyofotometer with automatic measuring system for control sources 
of light and luminaires. 

Key words: honyofotometer, luminous flux, luminous intensities 
 

Необхідність розробки сучасних автоматизованих високоточних систем, для 
вимірювання світлотехнічних характеристик джерел світла та світлових приладів, 
зумовлена, в першу чергу, впровадженням енергозберігаючих освітлювальних 
технологій, появою напівпровідникових джерел світла та приладів на їх основі. 

Вимірювання світильників з світлодіодними джерелами світла, для отримання 
достовірної інформації, потребує проводити вимірювань в багатьох точках, тому що 
використання великої кількості світлодіодів в світильниках призводить до нерівності 
світлотехнічних характеристик, що неможливо виявити, проводячи вимірювань з 
великим інтервалом. Все це змусило розробити гоніофотометр з автоматизованою 
вимірювальною системою, розробити програмне забеспечення для обробки 
результатів вимірювань і керування установкою. 

Установка являє собою платформу, здатну вільно повертатися навколо 
вертикальної і горизонтальної осі, на якій розміщується досліджуване джерело 
світла, або світловий прилад (світильник, прожектор). Заміри проводяться 
фотодатчиком, встановленим на деякій відстані. Для цього простір, що оточує 
джерело випромінювання, ділиться на певну кількість площин і вимірюється 
інтенсивність випромінювання у всіх напрямках, що лежать в межах кожної 
площини. Величина кута між площинами і напрямами вимірювання визначаються 
індивідуально для кожного типу джерела, або світлового приладу. Чим більше 
площин і менше кут між напрямками вимірювання в кожній площині, тим точніше 
результат, проте і час на вимірювання збільшується.  
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Рисунок 1. 

Обертання осей забезпечується двома кроковими двигунами з редукторами. Силовий 
блок керування двигунами виконано на інтегральних схемах TB6560 (Toshiba) та 
мікроконтролері ATMega32A (Atmel). Силовий блок керується спеціальною 
комп’ютерною програмою за протоколу Modbus. Програмне забезпечення синхронізує 
процес вимірювання сигналом фотодатчика та переміщення осей гоніометра. В якості 
АЦП використовується мультиметр SANWA PC500a, який підключений до 
фотометричної головки через перетворювач струм-напруга. Розроблене програмне 
забезпечення дозволяє налаштувати кількість площин вимірювання кривих сили 
світла. Отриманий результат вимірювання можна зберегти у вигляді IES файлу, або 
представити таблицею кривих сил світла для заданих кутів. 
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СИНТЕЗ ПАРАМЕТРІВ КОЛЬОРОПЕРЕДАЧІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ 
ДЖЕРЕЛ СВІТЛА НА ОСНОВІ  RGB СВІТЛОДІОДІВ  

 
Представлена автоматизована система дозволяє за допомогою кольорових 

координат визначити струми RGB світлодіода для інтелектуальних джерел світла. 
Ключові слова: RGB світлодіод, кольорові координати, освітлювальні 

системи. 
 

Oliinyk O., Sorokin V., Scherbakov E., Soloviov D., Kornaga V. 
SYNTHESIS PARAMETERS OF INTELLIGENT COLOR LIGHT SOURCES 

BASED ON RGB LEDS 
 

Represented automated system allows using color coordinates to define the currents 
RGB LEDs for intelligent light sources. 

Keywords: RGB LED, color coordinates, intelligent light sources, smart systems. 
 

Розробка та створення так званих «розумних» (smart) освітлювальних систем з 
використанням твердотільних напівпровідникових джерел світла (світлодіодів) 
вимагає розробки спеціальних алгоритмів синтезу білого світла з різними 
кольоровими температурами, а також забезпечення можливості керування світловим 
потоком. Різні кольорові температури освітлювальних систем необхідні для різних 
умов роботи і відпочинку людини. Наприклад, для активної діяльності здорової 
людини необхідні більш холодні кольори білого світла (кольорова температура від 
5800K до 8000К), в той час як для забезпечення відпочинку, спокійної обстановки 
необхідно використовувати більш теплі кольори білого світла (2300K-3000К).  

Гамма кольорових температур, яку можна отримати за допомогою 
світлодіодного світлового приладу на основі RGB світлодіоду (інтегрованому в 
одному корпусі), або комбінацій окремих світлодіодів з різними спектральними 
характеристиками, залежить співвідногшення потужностей випромінення кожжного 
кольорового елементу. 

На діаграмі кольорового простору МКО 1931 точки трьох кольорів окремих 
світлодіодів, що використовуються в трьохколірному світловому приладі, 
відповідають вершинам трикутника Максвела (рис.1). 

При розробці джерел світла на основі RGB світлодіодів виникає потреба 
підбору струмів для кожного з кристалів, щоб отримати відповідну кольорову 
температуру для білого світла в діапазоні 2700-8000К або певний колір для джерел 
декоративного оздоблення. 

В зв’язку з цим було розроблено автоматизовану систему підбору струмів RGB 
світлодіода по заданим координатам кольорового простору МКО 1931. Система 
складається з персонального комп’ютера (ПК), спектрорадіометра HAAS-2000, 
інтегруючої сфери, трьохканального джерела живлення та розробленого 
спеціалізованого програмного забезпечення (ПЗ), що забезпечує роботу всіх 
складових частин системи відповідно до алгоритму (рис.2). 

Алгоритм спеціалізованого програмного забезпечення передбачає 
вимірювання основних оптичних характеристик кожного кристала RGB-світлодіода, 
для визначення області можливих кольорів при адитивному змішуванні 
випромінювання цих кристалів. В подальшому, відштовхуючись від вимірювань 
базових кольорів та використовуючи стандартні матриці для перетворення кольорів 
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між системами RGB та XYZ проводиться підбір струмів для кожного з кристалів для 
отримання заданого кольору. Також в алгоритмі враховано вимоги стандарту ANSI 
C78.377-2008 для отримання білого світла заданої корельованої кольорової 
температури (рис.3). 

 
Рис. 1. Кольоровий простір МКО 1931 з трикутником Максвела 

та кривою випромінювання абсолютно чорного тіла.   
 

 ПК з ПЗ HAAS-2000 Інтегруюча сфера 
з дослідним  

RGB-свтлодіодом 

Трьохканальний 
блок живлення  

Рис. 2. Структура автоматизованої системи. 

 
Рис. 3. Біни білого кольору згідно зі стандартом ANSI C78.377-2008 

Розроблена система стане у нагоді при розробці інтелектуальних освітлювальних 
приладів на базі RGB-світлодіодів, що змінюють корельовану кольорову 
температуру білого світла в залежності від призначення освітлювальної системи. 
Також з невеликими змінами дану систему можна використати при розробці 
освітлювальних приладів на базі білих світлодіодів з різною кольоровою 
температурою.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ОСВІТЛЕННЯ 

СВІТЛОДІОДНИМИ СВІТИЛЬНИКАМИ 
  

Розглянуто питання перспективності освітлення приміщень растровими 
світлодіодними світильниками, проведено аналіз їх енергоефективності, 
світлорозподілу та якості освітлення. А також здійснено розрахункове порівняння 
світлодіодного та люмінесцентного растрового світильників. 

Ключові слова: світлодіодний світильник, світлорозподіл освітлювального 
приладу. 
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THE RESEARCH OF THE QUALITY AND EFFICIENCY OF LED LUMINARIES 

LIGHTNING 
 

The question concerning the perspective of the premises’ lighting with raster LED 
luminaries. The analysis of their energy efficiency, light distribution and lightning quality 
has been held. Also the calculated comparison between LED and luminescent raster 
luminaries has been done. 

Keywords: LED luminaries, light distribution. 
 

На теперішній час світлодіоди є дуже перспективними джерелами світла. 
Причому слід відмітити, що перспективність світлодіодів полягає не лише в 
енергоекономічності, довготривалому терміні служби, можливості керувати 
світловим потоком, але і в якості освітлення. Але щоб добитися високої якості 
освітлення необхідно виключити всі негативні фактори, що присутні в світлодіодних 
джерелах світла. Одним з таких факторів є висока яскравість світлодіодних джерел 
світла, яка спричиняє засліплюючу дію. Обмеження засліплюючої дії є одним з 
основних показників якості освітлення. Завдання усунення засліплюючої дії можна 
вирішувати кількома шляхами. Досить ефективним для зменшення засліплюючої дії 
є використання світлорозсіюючих матеріалів (наприклад, молочного або 
структурованого розсіювача з полікарбонату або ПММК). Проте використання таких 
розсіювачів знижує світловий потік світильника мінімум на 15%. 

Повністю усувається засліплення в світильниках відбитого світла з дифузним 
відбивачем, але ККД таких світильників не перевищує 50%. 

А найбільш ефективне для усунення засліплюючої дії – забезпечення 
захисних кутів конструкцією оптичної системи світильника. ККД таких світильників 
може досягати 90%. 

При розробці вмонтованого в стелю світлодіодного світильника завдання 
усунення засліплюючої дії вирішувалось застосуванням растрової решітки з 
дзеркального аланоду. Висота і розміри чарунки растра вибирались таким чином, 
щоб створити захисний кут  більше 40°. 

Крім усунення засліплюючої дії оптична система світильника повинна 
виконувати ще одну важливу функцію – це перерозподіл світлового потоку джерела 
світла і формування найбільш ефективної КСС. 
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Енергоефективність світильника визначається світловою віддачею джерела 
світла, ККД світильника, електричним ККД джерела живлення та коефіцієнтом 
використання світлового потоку. 

Світлова віддача світлодіодів в робочому режимі не набагато перевищує 
світловіддачу газорозрядних ламп. ККД світлодіодного драйвера і ПРА 
газорозрядних ламп знаходиться на одному рівні. 

Тому для економії електроенергії необхідно щоб ККД та коефіцієнт 
використання світлового потоку світлодіодних світильників були вищими, ніж в 
світильників з газорозрядними лампами. 

За рахунок вищого ККД світлодіодного світильника можна отримати 
економію в 10-20%, що не дозволяє обґрунтувати затрати на установку 
світлодіодних світильників. Тому вирішальним залишається останній параметр – 
коефіцієнт використання світлового потоку. 

Цей коефіцієнт показує долю світлового потоку світильника, який 
безпосередньо попадає на робочу поверхню і перетворюється на освітленість без 
втрат. Коефіцієнт використання світлового потоку характеризує ефективність 
світлорозподілу освітлювального приладу. 

Але використання тільки одного коефіцієнта світлового потоку не дозволяє 
об’єктивно оцінити ефективність світлорозподілу, оскільки випромінювання 
світильників у вузькому тілесному куті при якому весь світловий потік попадає на 
робочу поверхню, може привести до великої нерівномірності освітлення робочої 
поверхні або повної відсутності освітлення на окремих її ділянках. Тому додатковим 
критерієм ефективності освітлювальної системи має бути рівномірність освітлення. 

При освітленні квадратної площадки розрахункової поверхні одним 
світильником встановленим над її центром найбільш ефективною буде напівширока 
крива сили світла, яка забезпечує високу рівномірність освітлення при великому 
коефіцієнті використання світлового потоку. 

Ефективність освітлювального приладу можна оцінити по величині і 
рівномірності світлового розподілу порахованому в програмі DIALux. 

Для формування необхідного світлорозподілу в освітлювальному приладі 
використовується вторинна оптика. Вона може бути двох типів: лінзова або 
відбивальна. Вторинні лінзи виготовляють з поліметилметакрилату, полікарбонату 
або кремнійорганічних сполук. Через втрати на поглинання, а також  френелівські 
втрати ККД вторинної лінзової оптики становить 80-85%. 

Вторинна відбиваюча оптика виготовляється з алюмінію з високим 
коефіцієнтом відбивання і її ефективність може бути більшою 90%. 

Виходячи з вище приведених факторів найбільш оптимальною оптичною 
системою буде відбиваюча оптика з напівширокою кривою світлорозподілу. 

Для досягнення потрібного світлорозподілу була розрахована чарунка 
растрового світильника з дзеркального аланоду з ламаною відбиваючою поверхнею. 

Тип сформованої КСС – півширока  з максимом під кутами 35-400. 
За формою чарунки був розроблений растр вмонтованого стельового 

світильника з кількістю чарунок 7х7. при використанні в ролі джерела світла 
одноватних світлодіодів (по одному в кожній чарунці) встановлена потужність 
світильника становить ≈ 50 Вт. Світловий потік такого світлодіодного джерела 
адекватний світловому потоку люмінесцентних ламп 4х18 Вт, або 2х36 Вт. Але за 
рахунок вищого ККД та значно більшого коефіцієнта використання світлового 
потоку, освітленість квадратної робочої поверхні розмір 3х3 м при висоті 
встановлення світильника 2,5 м в світлодіодного світильника значно вища ніж в 
світильника з люмінесцентними лампами з дифузним розсіювачем.  
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ВИКОРИСТАННЯ МІКРОКОНТРОЛЕРІВ AVR ДЛЯ КЕРУВАННЯ 
ЯСКРАВІСТЮ СВІТЛОДІОДІВ  

 
Представлений спосіб використання структурних елементів мікроконтролерів 

сімейства АVR для побудови широтно-імпульсного модулятора, а також описана 
практична реалізація пристрою керування яскравістю світлодіодів. 

Ключові слова: світлодіод, мікроконтролер, широтно-імпульсна модуляція, 
яскравість. 
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APPLICATION AVR MICROCONTROLLERS FOR LIGHT INTENSITY CONTROL 

OF LIGHT EMITTING DIODES 
 

Presented method of structural elements AVR family of microcontrollers to build 
pulse-width modulator, and described the practical realization of device control brightness 
of LEDs. 

Keywords: LED, microcontroller, pulse-width modulation, brightness. 
 

Світлодіоди, що використовуються в освітленні, потребують обмеження або, 
що краще, стабілізації струму. Якщо через світлодіод пропускати більший струм, 
ніж той на який він розрахований, світлодіод світитиме яскравіше, але внаслідок 
виділення тепла кристал швидко деградує. Замість сотень тисяч годин світлодіод 
пропрацює десятки, поступово втрачаючи яскравість.  У випадку живлення діода з 
використанням стабілізованого джерела струму, досягається стабільна яскравість 
свічення. Найпростішим обмежувачем струму може бути опір (резистор). Для 
потужних світлодіодів необхідно використовувати потужні резистори, які 
спричинюють значні втрати енергії. 

Іншим методом, який можна використати для керування яскравістю 
світлодіодів, є метод широтно-імпульсної модуляції (ШІМ). ШІМ-метод може бути 
реалізований на основі аналогового або цифрового генератора широтно-імпульсних 
сигналів. 

Аналоговий генератор ШІМ-сигналів базується на порівнянні компаратором 
величини керуючої напруги постійного струму з пилкоподібними імпульсами. 
Змінюючи величину керуючого потенціалу, на виході компаратора можна отримати 
цифрові сигнали із змінним заповненням.  

Цифровий метод генерації ШІМ-сигналів використовує пряму цифрову 
емуляцію класичних аналогових систем ШІМ. В цьому методі замість генератора 
пилкоподібних імпульсів використовується двійковий лічильник, на який 
поступають імпульси з тактового генератора.  У такому випадку отримується досить 
непогана  лінійність перетворення, але для генерації ШІM-сигналів за допомогою 
цього методу потрібна висока тактова частота, значно вища, ніж частота 
генерованого ШІМ-сигналу. Тактова частота повинна бути тим вищою, чим більшою 
буде роздільна здатність генерованого сигналу. Частота ШІМ-сигналу має бути 
настільки високою, щоб не було помітне миготіння керованого світлодіода (на 
практиці це близько 300 Гц).  

Восьмибітний модулятор із змінним заповненням може бути побудований з 
використанням лічильників, доступних в  мікроконтролерах  сімейства AVR. Для 
керування в освітлювальних пристроях найкраще підходять мікроконтролери з 
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групи ATmega, які, окрім складових блоків ШІМ мають елементи для побудови 
пропорційно-інтегральних та пропорційно-інтегрально-диференціальних регуляторів 
струму. Наприклад, мікроконтролер AТmega16 функціонально містить чотири 
канали ШІМ, восьмиканальний десятирозрядний аналого-цифровий перетворювач з 
мультиплексорним входом, два 8-ми розрядних та один 16-ти розрядний лічильники, 
аналоговий компаратор [1]. Здійснення  ШІМ одночасно в трьох каналах дає 
можливість керувати комплексом RGB світлодіодів. Пристрій ШІМ автоматично 
генерує сигнал згідно параметрів, внесених до реєстру. Роздільна здатність 
керування складає 8 або 16 бітів. В освітлювальних установках для керування 
яскравістю найчастіше використовується 8-бітове регулювання, а для керування 
кольором RGB світлодіодів можна використовувати 16 бітів. Після налаштування 
конфігурації лічильника, як генератора ШІМ-сигналів, програмно можна постійно 
змінювати значення коефіцієнта заповнення ШІМ-сигналів, що дає можливість 
отримувати необхідну яскравість світла люмінесцентних діодів. Крім того, схема 
генератора ШІМ має захист від несанкціонованих імпульсів та змін фази, які, через 
зміну  коефіцієнта заповнення імпульсів, призводять до небажаної зміни яскравості 
світла. 

Мікроконтролери ATmega16 містять лічильники, які виконують роль дільника 
частоти тактових імпульсів. Значення дільника тактових імпульсів лічильниками  
може бути виставлене на одне з чотирьох значень незалежно для кожного 
універсального лічильника. Допустимі числа ділення 8, 64, 256 і 1024. Можливе 
також вимкнення вхідного дільника, що дає одиничний коефіцієнт ділення. Таке 
розв’язання дає можливість вимірювати тривалість імпульсів, а також обмежувати 
максимально можливу частоту генерованого сигналу з широтною модуляцією. При 
регулюванні яскравості в освітлювальних установках це великого значення не має, 
тому що отриманих частот цілком достатньо для підтримання стабільного світіння 
світлодіодів. 

Світлодіоди, які працюють на струмі до 20 мА, можуть керуватися прямо з 
мікроконтролера з послідовним під’єднанням резистора. Для живлення потужних 
світлодіодів постійним струмом 1,5 А можна використовувати джерело напруги, 
наприклад UC3843 або LM317. Необхідним є лише додатковий резистор, який 
обмежує струм джерела. Оскільки стабілізатор працює з вихідними напругами вже 

від 1,2 В, то можна використати резистор 
номіналу  R = 1,2/ILED, де ILED струм 
світлодіода. 

Сигнал з широтно-імпульсною 
модуляцією керує npn-транзистором, який 
вмикає і вимикає струм світлодіода. 
Завдяки зміні коефіцієнта заповнення 
ШІМ-сигналу відбувається зміна 

яскравості світла діода. У випадку, коли не вистачає освітленості, можна 
використати кілька послідовно ввімкнених діодів. При цьому не слід забувати, що 
сумарний спад напруги на діодах не має перевищувати U, рівну сумі спаду напруги 
на резисторі та на регуляторі. Спад напруги на регуляторі не має бути меншим ніж 
3В, при цьому спад напруги на діодах не повинен перевищувати 7,8 В. Необхідно 
теж врахувати, що максимальний вихідний струм LM317 дорівнює 1,5 А.  

Ця схема опрацьована згідно каталогу та інструкцій про використання. 
Література. 
1. Документація Atmega16:// www.atmel.com 
2. Документація LM317://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm117.pdf  
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ  УСТАНОВКИ ДЛЯ ПТИЦЕВОДСТВА 
 

В данной статье говорится о роли ультрафиолетового излучения на 
продуктивность птицы. Разработана энергосберегающая облучательная установка. 
Приведены результаты влияния освещения данной установки на организм птицы. 
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ЕNERGYSAVING INSTALLATIONS FOR AN INTEGRATED POULTRY 
 

Ultra-violet radiation is very important for good development of a bird. Energy saving 
installation is developed for publicizing of poultry farming with ultra-violet lamps. The 
carried-out researches with this installation showed good results on efficiency of a bird. 

Keywords: an еnergyconservation, an irradiation, an uniformity, a safety 
 

В настоящее время главной задачей для птицеводства является – производство 
продукции с отличным качеством и наименьшими затратами, и эту цель можно 
достичь, если использовать современные технологии и эффективное 
ресурсосберегающее оборудование на птицефабриках.  

Доказано, что чувствительность птицы к различным длинам волн светового 
спектра заметно сдвинут в ультрафиолетовую (УФ) область. На птицефабриках,  
особенно в зимний период, птица недостаточно облучается солнеч- ными лучами, 
что негативно сказывается на ее здоровье и продуктивности, поэтому птичники 
следует дополнительно оборудовать ультрафиолетовыми лампами. Под влиянием 
УФ-лучей в организме происходит образование витамина Д, благодаря которому 
улучшается фосфорно-кальциевый обмен. Кроме того, при УФ-облучении 
возрастает усваиваемость протеина, кальция, фосфора, увеличивается привес у 
молодняка и повышается яйценоскость у кур.  

На кафедре СТФ МГУ им. Н.П. Огарева была  разработана энергосберегающая 
установка с ультрафиолетовыми лампами  -  2 эритемные и 2 бактерицидные лампы 
мощностью 15Вт каждая (Пат. 2163407 РФ).  

В опытном хозяйстве университета были проведены исследования влияния 
УФ-излучения на продуктивность птицы. Эксперимент проводился на площади 
около 9 м2. В определенные периоды, птиц взвешивали, и по этим данным с 
помощью коэффициента вариации и обработки данных мы сравнили с результатами 
освещения птиц люминесцентными лампами типа ЛБ-40. Метод определения 
однородности рассчитывался с помощью коэффициента вариации, который 
определяется делением стандартного отклонения по живой массе на среднюю 
живую массу.  

Птица  реагирует на   длину светового дня, поэтому необходимо правильно 
подобрать режим светового дня. Мы использовали следующий световой режим 
освещения птичника: эритемные лампы ЛЭ-15 с 1 по 21 дни включали по 15 мин. 
утром и 15 мин вечером, бактерицидные соответственно по 1,5 ч. 

Анализ экспериментальных данных показал, что однородность птиц на 14 день 
опытной группы выше на 9,5%, чем контрольной, на 21 день выше на 15,8%, на 28 
день выше на 14,4 %. Сохранность обоих групп до 28 дня оставалась 100%, на 28 
день сох- ранность опытной группы осталась неизменной, что очень важно, исходя 
из экономи- ческих соображений, а контрольной группы снизилась на 0,33%.  
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ПЕРЕТВОРЮВАЧ СТРУМ-НАПРУГА 
 

В доповіді розглянуто створення перетворювача струм-напруга і подальшого 
його використання в лабораторії кафедри світлотехніки та джерел світла 

Ключові слова: перетворювач, підсилювач, напруга, струм 
 
S. Russu. S. Reva 

CURRENT-TO-VOLTAGE CONVERTER 
 

The report deals with a current-voltage converter and its subsequent use in the 
laboratory of the Department of lighting and light sources 

Key words: converter, amplifier, voltage, current 
 

При модернізації фотометричної сфери діаметром 2м, в лабораторії кафедри, 
постало питання про заміну селенового фотоелемента з гальванометром, на 
кремнієвий фотодіод і сучасний вимірювальний пристрій. 

Вимірювання низьких рівнів фотоструму має свої особливості. Застосування 
в якості реєструючого пристрою амперметра на базі шунта, або вольтметра і 
навантажувального опору призводить до виникнення напруги на фотодіоді, що 
призводить до протікання так званого темнового струму, при цьому значення такого 
струму зростає при збільшенні рівня освітленості, що робить складним його 
врахування, а це призводить до похибок вимірювання. Усунення напруги на 
фотодіоді, а отже і темнового струму можливе при використанні перетворювачів 
струм-напруга на базі операційних підсилювачів. 

Схема ПСН є варіантом схеми неінвертуючого підсилювача на ОП. Малі 
значення вхідного та вихідного опорів схеми ПСН є важливою перевагою при 
використанні як перетворювача струму джерела вхідного сигналу у напругу. 

Операційний підсилювач обирався за наступними параметрами:  
 напруга зсуву - невеликі небажані напруги, що виникають всередині 

підсилювача, служать причиною появи на його виході деякого нульового 
напруги при нульовій напрузі на обох входах; 
 струм зміщення - струм на входах підсилювача, необхідний для роботи 

вхідного каскаду ОП і струм бази, який повинен бути забезпечений для 
вхідного транзистора 
Операційний підсилювач для перетворювача-струм напруга повинен мати 

мінімальний рівень власних шумів. На практиці значення фотоструму може сягати 
значень менше кількох мікроампер, тому слід обирати операційні підсилювачі зі 
значення струму зсуву хоча б на порядок меншим. Операційні підсилювачі з вхідним 
каскадом на базі польових транзисторів мають вхідний струм зсуву на рівні кількох 
пікоампер, що достатньо для вимірювання значень струму на рівні нано- та 
мікроамперів. 

Для виготовлення перетворювача струм напруга був вибраний операційний 
підсилювач MCP6022 фірми Microchip, який має низький рівень шумів та 
мінімальну напругу зміщення, а значення струму зсуву достатнє для вимірювання 
фотострумів на рівні мікроампер та наноампер. Схема оптимізована для 
вимірювання низькочастотних сигналів, паралельно резистору зворотного зв’язку 
додано ємність для усунення ефекту осциляції, а на виході схеми встановлено RC-
фільтр який обмежує смугу пропускання до 40 Гц. 
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Виходячи з попередньо виміряного фотоструму були обрані два зручні 
діапазони. В одному з діапазонів можна вимірювати лампи від 400 лм до 2000 лм. На 
другому – є можливість вимірювати лампи до 10000 лм. Також було визначено, що 
при 500 лм фотострум становить 6 мкА. При цьому задавалася мінімальна напруга 
на виході близько до 500 мВ, враховуючи що максимальна вихідна напруга для 
даного типу ОП є 5В. 

Була проведена попередня перевірка правильності роботи перетворювача. 
Для перевірки, в якості джерела струму було використано джерело опорної напруги 
та набір прецизійних резисторів. Для заданих, набором резисторів, струмів була 
розрахована напруга на виході перетворювача. Резистори, разом з джерелом опорної 
напруги, послідовно підключалися до перетворювача і реєструвалась напруга на 
виході, потім отримані значення порівнювались з розрахунковими. Дослідження 
показали що точність перетворення краща за 0,5% у досліджених точках. Планується 
провести дослідження параметрів перетворювача у повному робочому діапазоні, 
визначити нелінійність перетворення та інші параметри, з використанням 
атестованих вимірювальних приладів. 
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ПОРІВНЯННЯ СВІТЛОТЕХНІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ СВІТЛОДІОДНИХ 

ЛАМП, КОМПАКТНИХ ЛЮМІНІСЦЕНТНИХ ЛАМП ТА ЛАМП 
РОЗЖАРЮВАННЯ  

 
Представлені результати порівняльних досліджень фотометричних, 

радіометричних, колориметричних, гоніофотометричних та тепловізійних параметрів 
та характеристик зразків світлодіодних та компактних люмінесцентних ламп, а також 
ламп розжарювання вітчизняного та закордонного виробництва.  

Ключові слова: світлотехнічні параметри, тепловізійний контроль, 
енергозберігаючі лампи, лампи розжарювання, світлодіоди. 

 
Andrii Rybalochka  

COMPARISION OF LIGHTING AND ELECTRICAL PARAMETERS OF LED, 
CFL AND INCANDESCENT LAMPS  

 
Results of investigation of lighting, electrical and thermal parameters and 

characteristics of examples of LED, CFL and incandescent lamps of domestic and foreign 
production are presented. 

Keywords: lighting and electrical parameters, thermovision control, energy-saving 
lamp, incandescent lamp, light-emitting diode. 

 
В доповіді представлено результати дослідження спектрального складу 

випромінювання, радіометричних, фотометричних, електричних та 
гоніофотометричних параметрів та характеристик зразків світлодіодних та 
компактних люмінесцентних ламп, а також ламп розжарювання. Наведено 
порівняння струму, потужності споживання, світлового потоку та світловіддачі 
зразків ламп в залежності від напруги змінного струму живлення. Проаналізовано 
фактори, які зменшують у півтора-два рази світловіддачу світлодіодних ламп в 
порівнянні зі світловіддачею світлодіодів, що в них використовуються. Наведено 
порівняльне дослідження світлоформуючих систем для зразків світлодіодних ламп з 
аналізом їх впливу на такі характеристики ламп, як інтегральний світловий потік, 
променистий потік, корельована колірна температура та індекс кольоропередачі. 
Також наведено залежності коефіцієнту корисної дії електричних драйверів, що 
використовуються в світлодіодних лампах, від кількості світлодіодів в лампі та від 
напруги змінного струму живлення. Проведено дослідження дрейфу значень 
інтегрального світлового потоку, корельованої кольорової температури, потужності 
споживання, а також енергетичної та світлової ефективності для ламп різних типів, 
пов’язаного з їх нагрівом в процесі роботи. Для деяких зразків світлодіодних ламп 
проаналізована залежність величини цього дрейфу від конфігурацій систем 
живлення та тепловідводу, а також наведено результати тепловізійних досліджень.  

Проведене порівняння світлотехнічних параметрів зразків компактних 
люмінесцентних та світлодіодних ламп, а також ламп розжарювання показало, що 
сучасні зразки світлодіодних ламп вітчизняного виробництва мають одну з 
найкращих сукупностей таких світлотехнічних параметрів, як значення світлового 
потоку, світлової ефективності та індексу кольоропередачі (>600(500)лм, 
>70(60)лм/Вт, Ra>80(70) для ламп холодного (теплого) білого світла), а також 
значення фактору потужності (>0,95) та коефіцієнта гармонік (≈20%). 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПАРАМЕТРІВ І ХАРАКТЕРИСТИК 

ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ЛАМП ПРЯМОЇ ЗАМІНИ  ЗАДЕКЛАРОВАНИМ 
ДАНИМ ТА РЕКОМЕНДАЦІЯМ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ 

 
Досліджені електричні та світлові параметри компактних люмінесцентних ламп 

та світлодіодних ламп китайського виробництва, які надходять на ринок України, а 
також дослідних зразків світлодіодних ламп вітчизняного виробництва. Зроблені 
висновки щодо якості досліджуваних ламп. 

Ключові слова: компактна люмінесцентна лампа, світлодіодна лампа, лампа 
розжарювання, параметри  
 
V. Sorokin, A. Rybalochka,  V.Lashkarev Institute of Semiconductor Physics, NAS 
Ukraine, 

G. Kozhushko, Y. Basova, Poltava University of Economics and Trade 
INVEASTIGATION OF RETROFIT LAMPS ACCORDANCE TO THE 
DECLARED INFORMATION AND INTERNATIONAL STANDARDS 

 
The electric and light parameters of fluorescent  lamps and LED lamps of the Chinese 

production, which act to the market of Ukraine, and also prototypes of LED lamps of  
domestic production, are presented. Conclusions in relation to quality of the probed lamps 
are done.  

Keywords compact fluorescent lamp, LED lamp, incandescent lamp, the parameters 
 
Одним із ефективних шляхів зниження споживання електроенергії на 

освітлення вважається заміна ламп розжарювання (ЛР) на компактні люмінесцентні 
лампи (КЛЛ), світлова віддача яких в 4-5 разів вища, ніж у ЛР, та світлодіодні (СВД) 
лампи зі світловіддачею у 5-8 разів вищою за ЛР. Незважаючи на переваги перед ЛР, 
КЛЛ та СВД лампи ще не знаходять того широкого використання, якого очікують 
фахівці в галузі світлотехники. Одна з причин цього є низька якість і неправдива 
інформація про продукцію, яка надходить на ринок України, що викликає недовіру 
споживачів. Ці проблеми притаманні не тільки для України, але і для індустріально 
розвинених країн.  

Метою даної роботи було дослідження характеристик КЛЛ та СВД ламп, які 
надходять на ринок України та оцінка  їх відповідності задекларованим даним та 
рекомендаціям міжнародних стандартів. Досліджувалися КЛЛ китайського 
виробництва з приєднаними ЕПРА для прямої заміни ЛР з колірною температурою 
2700 К та 4000 К, СВД-лампи китайського виробництва та дослідні зразки СВД-ламп 
вітчизняного виробництва з колірними температурами в діапазоні 3700-6500 К. 
Вимірювались потужність, коефіцієнт потужності, світловий потік, координати 
колірності, індекс кольоропередачі (Ra), колірна температура (Tкол), спектр 
випромінення при різних значеннях напруги живлення в межах від 180 до 240 В, а 
також просторовий розподіл світлового потоку та зміна світлових та електричних 
характеристик в процесі стабілізації ламп після їх запалювання. 

Дослідження електричних та світлових параметрів КЛЛ показали, що майже всі 
досліджені партії ламп мають занижену потужність (на 5-25 %), в порівнянні з 
вказаною на маркованні. Більша частина  ламп має середнє значення світлового 
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потоку значно нижче, ніж декларується на пакованні.  Слід також зазначити, що для 
ламп деяких торговельних марок занижені не тільки світлові потоки, але і світлові 
віддачі, тобто їх клас енергоефективності не відповідає задекларованому. Значним 
недоліком КЛЛ, які надходять на ринок України, є низький коефіцієнт потужності 
(сos φ). Для всіх досліджених партій сos φ був в межах 0,52-0,60. Середні значення 
корельованої колірної температури (Ткол) та загального індексу кольоропередачі Ra 
в основному відповідають даним, вказаним на маркованні. Але розкид цих 
параметрів для окремих ламп досить великий і значна частина ламп не попадає в 
поле допуску по координатам колірності (в еліпси Мак-Адама). При зміні напруги 
живлення в межах 180-240 В світловий потік ламп змінюється пропорційно, 
приблизно на 1 % зі зміною на 1 % напруги. Світлова віддача КЛЛ різних 
конструкцій змінюється по різному – залежно від того, як змінюється температура 
холодної зони розрядної трубки. Ткол та Ra при зміні напруги живлення  
змінюються не суттєво. Зі зміною напруги від 180 до 240 В Ткол змінюється в межах 
до 200 К, а Ra – на 3-4 одиниці. Практично не змінюється колірність лампи і в 
процесі стабілізації параметрів (після запалювання), який триває 15-20 хв.  

Дослідження СВД-ламп, які надходять на ринок України, показали, що вони 
мають переважно високі колірні температури (5000-6000 К), так як їх світлові 
віддачі суттєво вищі в порівнянні з лампами, які мають більш низькі колірні 
температури (2700-3000К). Характеристики світлодіодних ламп різних виробників, 
які приводяться в каталогах та рекламних матеріалах, досить суттєво відрізняються 
від заміряних. В багатьох випадках приводяться недостовірні дані. Інколи 
приводяться дані світлотехнічних характеристик самих світлодіодів, а не 
освітлювальних приладів і не враховуються втрати потужності в системах живлення, 
зниження світлового потоку в результаті нагрівання p-n переходу 
світловипромінювального діода, втрати світлового потоку в оптичних системах та 
інше. Дослідження зміни світлотехнічних характеристик в процесі стабілізації 
теплового режиму ламп (протягом 15-45 хвилин з моменту вмикання) показали, що 
світловий потік падає на 4-5 % (в деяких випадках до 15-20%), Ткол зростає на 100-
400 К, Ra зростає на 2-3 одиниці. При зміні напруги живлення в межах 180-240 В 
колірна температура змінюється для окремих ламп на 300-500К, індекс 
кольоропередачі Ra  – приблизно на 3-5 одиниць, світловий потік змінюється 
приблизно на 1,25 % на 1 В. Світлова віддача досліджуваних зразків ламп для Ткол 
2700-3000 К становила 40-60 лм/Вт, що в середньому нижче, ніж у КЛЛ. Світлова 
віддача у ламп з Ткол=5000-6000 К перевищувала цей параметр для КЛЛ – 50-85 
лм/Вт. Загальний індекс кольоропередачі Ra досліджуваних зразків ламп знаходився 
в межах 70-75, розкид колірної температури по відношенню до задекларованих не 
перевищував 1000 К. Більшість досліджених СВД-ламп китайського виробництва 
потужністю до 10 Вт мають низький коефіцієнт потужності (0,4-0,6). 

Дослідження одного з найкращих зразків СВД-ламп вітчизняного виробництва 
показали наступні параметри: коефіцієнт потужності 0,97-0,98, світлова віддача для 
Ткол 3700-4500 – 61 лм/Вт, для Ткол 5000-6500 – 75-82 лм/Вт, Ra=70-75. Крім того, 
при зміні напруги живлення в межах 90-240В зміна світлового потоку  складала 
0,1% на 1В.    
Що стосується якості кольоропередачі, не можна однозначно віддати перевагу КЛЛ 
перед СВД. Багато фахівців вважають, що Ra не є об’єктивно характеризуючим 
показником спектру. Рядом досліджень було доказано, що наявність вузьких полос в 
випроміненні вузькополосних люмінофорів чи ртутного розряду є погіршуючим 
фактором колірного зору, а більш рівномірний розподіл енергії випромінення по 
спектру у СВД-лампах повинен позитивно впливати на зорові відчуття. 
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ДЕГРАДАЦІЯ ЗОВНІШНЬОГО ВИГЛЯДУ ЛЮМІНЕСЦЕНТНИХ ЛАМП 

 
Визначено фактори, які суттєво впливають на інтенсивність деградації 

зовнішнього вигляду люмінесцентних ламп у процесі експлуатації й запропоновано 
заходи щодо пом’якшення їхнього негативного впливу. 

Ключові слова: деградація, зовнішній вигляд, люмінесцентна лампа 
 

Mykola Tarasenko, Vadym Koval 
 
THE DETERIORATION OF EXTERNAL APPEARANCE FLUORESCENT LAMPS 
 

Detected factors that significantly affect the intensity of the degradation of external 
appearance of the first fluorescent lamp in the operation and proposed measures to mitigate 
their impact. 

Keywords: degradation, appearance, fluorescent lamp 
 

На інтенсивність процесу проникнення люмінесцентного освітлення в побут 
крім показників високої ефективності (середньої тривалості світіння, ККД та світлової 
віддачі), екологічності, вартості та зручності користування велике значення мають і 
естетичні параметри джерел світла – форма, співвідношення розмірів та зміна 
зовнішнього вигляду в процесі експлуатації. Найбільш повно цим критеріям 
відповідають теплові джерела світла. У люмінесцентних ламп (ЛЛ) у процесі роботи 
відбувається погіршення не тільки світлотехнічних і електричних параметрів, але й 
естетичних. Основним з них є поступове внутрішнє забруднення навколоелектродних 
ділянок люмінесцентних ламп. Для вповільнення цього процесу потрібно визначити 
причини його виникнення. 

Проведені нами дослідження показали, що інтенсивність процесу деградації 
обумовлена не тільки фізико-хімічними процесами які протікають у ЛЛ, але й 
режимами експлуатації: кількістю запалювань, наявністю попереднього підігрівання 
електродів, кратністю струму попереднього підігрівання і тривалістю цього процесу, 
величиною струму через лампу під час світіння. Якщо в пусковому режимі роботи на 
погіршення зовнішнього вигляду ЛЛ впливають обидва електроди, то в робочому 
тільки процеси, які відбуваються навколокатодній області. 

Установлено, що в перший момент часу катодна пляма (КП) може почати 
формуватися на будь-якій ділянці катода, де в даний момент часу найвища емісійна 
здатність. Після завершення процесу формування КП переміщується в те місце, де 
сума падінь потенціалів на ділянці від мережевого уводу до КП і власне на катоді 
найменша. При струмах, більших від чверті від номінального, це місце знаходиться 
на стику відпрацьованих витків спіралі з початком оксидного покриття  зі  сторони 
мережевого кінця електрода. При менших значеннях струму КП утворюється там, де 
емісійна здатність найвища й із плином часу її координати не змінюються тому, що 
катодне падіння потенціалу в місці стику більше від суми падінь потенціалів на 
ділянці від стику до КП і власне на катоді в точці з найвищою емісійною здатністю. 

Ураховуючи те, що катоди в процесі роботи виділяють кисень, який є 
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найбільш активною компонентою з усіх, виникаючих 
( ,,,,, 22 CaOHCCOCO BaSr, ) у колбі ЛЛ, відбувається поступове отруєння 
катоду. Це призводить до зниження його термоемісійної здатності. Крім того, кисень 
взаємодіє з ртуттю, у результаті чого утворюються оксиди, які осідають на 
внутрішній поверхні люмінофору ЛЛ у вигляді кільцевих смуг в області 
Фарадеєвого темного простору. Вуглець, який утворюється при розкладанні CO , 
також осідає на стінках колби ЛЛ, утворюючи „дифузійні плями” зі сторони 
розташування КП. По мірі просування КП від мережевого до стартерного вводу 
біспіралі „дифузійна пляма” подовжується, утворюючи кільцеву смугу, яка 
наприкінці СТС ЛЛ стає замкненою. При випаровуванні BaSrCa ,,   утворюються 
амальгами, які також осідають на внутрішній поверхні люмінофору у вигляді густих 
непрозорих плям. Особливо інтенсивно ці процеси відбуваються при: а) холодному 
або з  не догрітими до температури термоелектронної емісії катодами, запалюванні 
розряду в ЛЛ; б) попередньому підігріванні електродів струмами, при яких у лампі 
виникають навколоелектродні розряди; в) тривалій роботі ЛЛ у пусковому режимі в 
разі злипання контактів стартера. У результаті сумарної дії зазначених вище 
факторів на кінцях колб ЛЛ утворюються темні смуги, які поступово не тільки 
погіршують зовнішній вигляд ламп, призводять до падіння світлового потоку 
(особливо в компактних ЛЛ), але й знижують термоемісійну здатність катодів. 

Таким чином, для того щоб уникнути погіршення естетичного вигляду ЛЛ 
необхідно виключити або суттєво обмежити інтенсивність протікання вищезгаданих 
процесів. Найпростіше це можна здійснити за рахунок правильного проектування 
пускорегулювальної апаратури для них. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КОМПЛЕКТА РАЗРЯДНАЯ ЛАМПА – ДРОССЕЛЬ  
В СРЕДЕ MATLAB 

 
Средствами вычислительного эксперимента исследован характер поведения 

электрических параметров разрядной лампы высокого давления. Сравнение 
полученных результатов с данными реальных измерений подтверждают 
адекватность используемой модели нестационарных процессов.  

Ключевые слова:  разрядная лампа, нестационарный процесс, вычислительный 
эксперимент, адекватность.  
 
V. F.  Kharchenko,  A. A.  Yakunin  

MODELLING THE SET OF DISCHARGE LAMP - THE CHOKE 
IN MATLAB 

 
The behavior of electrical parameters of the high pressure discharge lamp was 

investigated by computer simulation means. Results comparing with real measurements 
data confirm the used time-dependent processes model adequacy. 

Keywords:  discharge lamp, nonsteady process, computing experiment, adequacy. 
 

Для внешнего освещения широко используются осветительные установки с 
разрядными лампами высокого давления (РЛ ВД), имеющими оптимальные технико-
экономические показатели. В данной работе рассматривается комплект разрядная 
лампа высокого давления – последовательно включенный дроссель (Др), который 
для внешней сети представляет собой нелинейную динамическую нагрузку с 
существенной инерционностью. Описание режимов его функционирования 
базируется на известных дифференциально-алгебраических зависимостях между 
электрическими параметрами. Это представление подвергнуто модификации с 
целью обеспечения устойчивости численного решения. В пространстве состояний 
полученная модель (в безразмерных величинах) имеет вид:  
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Здесь  )(txx ii  ,  3,1i  –переменные состояния;  )(tww   – входное воздействие;  

)(tyy ii  ,  4,1i  – выходные переменные;  t  – время, ];0[ Tt ;  T  – 
длительность промежутка времени, на котором изучается процесс;  лA , L , потR , 0P , 

0U , 0T  – заданные технологические параметры объекта;  1k , 2k , 3k , 4k  – 
постоянные коэффициенты аппроксимации;    и   – малые положительные 
параметры регуляризации. 

Большинство известных специализированных программных пакетов для 
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оперирования с дифференциальными системами реализованы на алгоритмических 
языках и являются платформо-зависимыми. Использование MATLAB позволяет 
устранить указанный недостаток.  

Пакет MATLAB имеет развитый аппарат для проведения прикладных 
математических расчетов различного назначения, в том числе, решения задачи Коши 
в жестких случаях, а также средства синтеза входных сигналов различной формы и 
развитые способы анализа и визуализации выходных данных. Для решения системы 
дифференциальных уравнений выбран решатель ode15s, который реализует неявный 
многозначный метод Гира, позволяющий достаточно легко изменять порядок 
точности и шаг интегрирования. Выбор эффективного численного метода для 
программной реализации дифференциальной модели позволяет производить 
устойчивые расчеты при ограниченных затратах вычислительных ресурсов. 
Предложенный подход служит основой создания методики исследования 
нестационарных режимов комплекта РЛ ВД – Др средствами имитационного 
моделирования в программной среде MATLAB с подсистемой SIMULINK.  

Согласно принятым рекомендациям, в среде MATLAB созданы 
соответствующие М-файлы – файл-функции и сценарии. В файл-функции задаются 
параметры комплекта РЛ ВД – Др, система дифференциальных уравнений, характер 
питающего напряжения и вспомогательные расчетные формулы. В сценарии 
указываются начальные условия, промежуток интегрирования и осуществляется 
запрос на решение задачи Коши, а также содержатся операторы расчета выходных 
переменных и вывода результатов.  

В данной работе приведены результаты имитационного моделирования 
комплекта с лампой ДРЛ-250 при синусоидальном питающем напряжении с паузами 
тока. Сравнение модельных значений напряжения на лампе лu  с 
экспериментальными данными подтверждает адекватность используемого 
представления нестационарных режимов. В частности, приемлемое качество модели 
отражает совмещение графиков на приведенном рисунке, где зримо проявляется 
несинусоидальность во времени t  протекающих процессов. Для лu  
среднеквадратическая погрешность за период, согласно проведенным расчетам, 
составляет 4,7 %.  

 
Рис. 1. Графики напряжения на лампе:  пунктирная линия – 

экспериментальные данные;  сплошная линия – модельные значения. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ГРАНАТОВЫХ 

ЛЮМИНОФОРОВ ДЛЯ БЕЛЫХ СВЕТОДИОДОВ 
 

Сообщается о новом способе измерения спектров коэффициентов поглощения 
порошков гранатовых люминофоров. Он опробован  на фотолюминофоре ФЛЖ-7. 

Ключевые слова: белый светодиод, фотолюминофор, фотолюминофорная 
суспензия, коэффициент поглощения 
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RESEARCH OPTICAL PARAMETERS OF GARNET PHOSPHORS  
FOR WHITE LEDs 

 
Reported a new method of measuring theС spectra of absorption coefficients (UPC), 

garnet powder phosphors. It was tested to phosphor FLY-7. 
Key words: white light-emitting diode, photoluminophor, phosphor slurry, 

absorption coefficient 
  

 В настоящее время стало очевидным, что для сокращения электропотребления 
в системах освещения необходимо использовать белые светодиоды осветительного 
класса. Уже созданы высокоэффективные источники теплого белого света,  
имеющие светоотдачу порядка 150 лм/Вт, что более чем в 10 раз превышает 
светоотдачу ламп накаливания и в полтора раза компактных люминесцентных ламп. 
 Характеристики белых светодиодов во многом зависит от химического состава 
применяемых фотолюминофоров, в качестве которых могут быть использованы: 
оксидные, силикатные, фосфатные, алюминатные, нитридные, оксонитридные 
люминофоры и их смеси [1].  Наиболее эффективными среди них являются 
алюминаты со структурой граната, образованные с участием оксидов иттрия, 
гадолиния и других редкоземельных элементов, активированных церием. 
Химический состав этих люминофоров соответствует стехиометрической формуле 

  125
3

3 )()( OMeLnY , где Ln =Gd, Ce и совместно с ними один или 
несколько элементов из группы лантаноидов, а Me3+ – алюминий или совместно с 
ним несколько элементов из группы Ga, In, Sc. 

Оптические параметры фотолюминофоров характеризируются с помощью 
таких величин как: максимума спектра люминесценции, полуширина полосы 
излучения, цветовая температура, цветовые координаты, индекс цветопередачи и 
яркость свечения [2]. Величина последнего параметра полностью зависит от спектра 
коэффициента поглощения. Нам не удалось найти никаких данных об возможности 
измерений или вычислений спектров коэффициентов поглощения 
фотолюминофоров на основе гранатов. В связи с этим мы разработали 
математическую модель композитной пленки и вывели уравнение, которое 
позволяет определить коэффициент поглощения средних микрокристаликов 
фотолюминофоров. Модель основана на вероятности перекрытия проективных 
площадей зерен фотолюминофора и учитывает поглощение, которое возникает при 
прохождении света через одну, две, три, четыре, пять и т. д. частиц. Например для 
шестислойной модели композитной пленки уравнение имеет вид: 
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где  Δd=(d2–d1)=6a - разница толщин двух плёнок (d2 и d1 толщины второй и первой 
плёнок, соответственно);  α, β, a и К – соответственно коэффициент поглощения 
плёнки суспензии фотолюминофора, коэффициент поглощения микрокристалликов 
(зёрен) фотолюминофора, средний размер зёрен и концентрация частиц 
фотолюминофора в плёнке. 

Данная модель позволила вычислить, спектр поглощения гранатового 
фотолюминофора ФЛЖ-7-01, который представлено на рис.1. Для таких вычислений 
нами была выведена формула 25-слойной пленки. 

 

 
 

В дальнейшем  предполагается усовершенствовать математическую модель 
так, что бы она учитывала дисперсию размеров зерен фотолюминофора. 
 Оптимизированный режим синтеза люминофоров (по спектрам 
коэффициентов поглощения) позволит значительно уменьшить количество пробных 
синтезов (т.е. значительно понизить стоимость разработки технологии синтеза) и 
изготовить люминофоры с максимально улучшенными оптическими параметрами.  

 
 

1. C. Ronda Luminescence: From Theory to Application. – Science. – 2007. – 260 p 
2. Pat. 2011/014091 WO. Неорганические люминесцирующие материалы для 

твердотельных источников света/ Вишняков А.В., Соколов Д.Ю. – 03.02.2011 

Рис. 1. Зависимость коэффициента поглощения средних 
микрокристалликов фотолюминофора  (для d50=5мкм) 
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ЩОДО МЕХАНІЗМУ ПОГЛИНАННЯ ТА РОЗПОДІЛУ ОПТИЧНОГО 
ВИПРОМІНЮВАННЯ В ТВАРИННОМУ ОРГАНІЗМІ 

 
Аналізується розподіл енергії оптичного випромінювання в товщі покриву тіла 

тварини. Приведено математичні залежності розподілу поглинутої енергії спектру 
оптичного випромінювання в структурних складових шкіряно-шерстинного покриву 
тварини. 

Ключові слова – ультрафіолетове опромінення, тварини, шкіряно-шерстинний 
покрив, проникання випромінювання. 
 
Chervinskyy L.S., Ternovyk V.A. 
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine 
 
IN RELATION TO MECHANISM OF ABSORPTION AND DISTRIBUTION  
OF OPTICAL RADIATION IN ANIMAL ORGANISM 
 

The energy distribution of optical radiation on width of dermal coveralls is 
analyzed. The mathematical relations of distribution of absorbed energy of segments of a 
spectrum of optical radiation in structural components of a skin are certain. 

Key words: ultraviolet irradiation, animals, cutaneous and woolen covering of 
animals, penetration of radiation. 

 
Метою дослідження було визначити математичні залежності проникання та 

розподілу енергії оптичного випромінювання в структурах  поверхні тіла 
опромінюваної тварини. 

Базуючись на енергетичних властивостях фотонів різних ділянок спектру 
оптичного випромінювання і результатах експериментальних досліджень 
світлопровідності шкіряного покриву різних тварин і птиці [1-3] можна 
стверджувати, що при визначенні енергетичної дії ультрафіолетового 
випромінювання доцільно користуватися виразом: 
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тому що фотони ультрафіолетового випромінювання, маючи велику енергію, 
проникають на незначну глибину і поглинаються ближніми до поверхні 
структурами шкіри. 

При визначенні енергетичної дії інфрачервоного випромінювання  доцільно 
користуватись виразом: 
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тому що фотони інфрачервоного випромінювання мають значно меншу 
енергію і проникають глибоко в підшкірні структури. 

Слід зазначити, що при опроміненні тварин у виробничих умовах частина 
падаючого на поверхню потоку поглинається крізь поверхню шкіри між фолікулами 
шерстин, частина – проходить по  самих шерстинах як по світлопроводах. Таким 
чином, в організм тварини поступає сумарний потік енергії випромінювання: 
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  -характеризує ефективність випромінювання, що 

надійшло під шкіру по шерстинах: 
a - показник поглинання випромінювання шерстиною; Ω-відносна густина 

шерсті. 
 
Аналіз приведених виразів показує, що величина енергії оптичного 

випромінювання , затраченої на утворення продукту фотобіологічної реакції в товщі 
тіла опромінюваної тварини залежить від спектрального складу  випромінювання 
джерела ),( t  в період опромінення, ефективності фотобіологічної реакції )(k , 
спектрального коефіцієнту відбивання )(  поверхневого покриву тварини і  
спектральних коефіцієнтів поглинання ),( h  та пропускання ),( h  відповідних 
прошарків шкіри. 

Із врахуванням форми тіла та площі опромінюваної поверхні  кількість енергії, 
поглинутої тілом тварини визначається як: 
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де cosxyф SК  - характеризує геометричні параметри тіла тварини; 
))(1)(,(  t  - характеризує потік випромінювання, що падає на поверхню 

тварини;  
)1()()1)()(( 3332122111222111 ),(),(),(

3
),(),(

2
hhhhhhhhhh eeekeek     - характеризує 

ефективність випромінювання, поглинутого безпосередньо крізь шкіру. 
 
Таким чином, вираз (4) дозволяє повністю характеризувати шляхи 

надходження енергії оптичного випромінювання в структури тіла тварини.  
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МЕТРОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКС - РОБОЧИЙ ЕТАЛОН СИЛИ СВІТЛА, 
ОСВІТЛЕНОСТІ ТА ЯСКРАВОСТІ 

 
Метрологічне забезпечення світлотехнічних вимірювань є незмінно 

актуальним завданням, яке необхідно вирішувати при створенні як нової 
вимірювальної техніки, так і при забезпеченні періодичної повірки серійних 
приладів. 

З цією метою НВФ «Тензор» для забезпечення потреб ДП 
"Донецькстандартметрологія" розроблено, виготовлена та поставлено метрологічний 
комплекс - робочий еталон сили світла, освітленості та яскравості, який складається 
з установки для вимірювання світлових параметрів о електронно-оптичних приладів 
ИДНМ4.003.00.00 для повірки (калібрування) фотометрів та яскравомірів, з 
робочими еталонами – трьома головками фотометричними першого класу. Також до 
складу комплексу входить стенд для формування стабільних потоків 
випромінювання при вимірюванні енергетичних характеристик і нелінійності 
енергетичної характеристики чутливості електронно-оптичних приладів 
ИДНМ4.004.00.00.  

Застосування комплексу дозволяє передавати засобам вимірювання одиницю 
сили світла, освітленості та яскравості у широких динамічних діапазонах. Це 
забезпечується використанням стенду ИДНМ4.004.00.00, на якому визначається 
нелінійність енергетичної характеристики чутливості досліджуваного фотометра 
методом складання потоків випромінювання. Метод полягає в послідовному 
нарощуванні потоків випромінювання від рівня темнового сигналу до 
максимального з почерговим опроміненням фотометричної голівки (ГФ) потоками 
двоканального випромінювача та одночасне їх опромінення потоками обох каналів. 
Відношення максимального сигналу до темнового визначає динамічний діапазон 
чутливості ГФ. Межі основної відносної припустимої похибки нелінійності 
енергетичної характеристики вимірювання не перевищує ± 1 %. 

До складу установки для вимірювання світлових параметрів електронно-
оптичних  приладів ИДНМ4.003.00.00 для повірки (калібрування) фотометрів та 
яскравомірів входять: ампервольтметр М 2015; джерело випромінювання – лампа 
розжарювання РН-12-100 з кольоровою температурою Тк = (2856±100)К; джерело 
живлення Д30-10-01Ц; робочий еталон - голівка вимірювальна фотометрична 
ИДНМ4.002.00.00; комп’ютеризований перетворювач струм-напруга ППТН-03 
ИНДМ4.001.00.00-01; вольтметр цифровий В7-34А; молочний екран; стенд 
фотометричний. 

До складу стенду ИДНМ4.004.00.00 входять джерело живлення Д30-10-01Ц; 
освітлювач ИДНМ4.004.00.00; ампервольтметр М 2015; комп’ютеризований 
перетворювач струм-напруга ППТН-03 ИНДМ4.001.00.00-01. 

Створений метрологічний комплекс атестований Національним науковим 
центром "Інститут метрології" (м. Харків) з присвоєнням йому наступних 
метрологічних характеристик:  

- діапазон вимірювання освітленості від 1х10-3 лк до 1,2х105 лк;  
- діапазон вимірювання яскравості від 7 Кд/м2 до 1,2х105 Кд/м2, 
- діапазон вимірювання сили світла від 1 Кд до 2х105 Кд 

Основна відносна похибка передавання одиниць методом опосередкованих 
вимірювань складає ΔЕв = 2,5∙10-2. 
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СЕКЦІЯ Б – ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ ПРИСТРОЇ ТА СИСТЕМИ. 
НОРМАЛІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ. ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ 
ТЕХНОЛОГІЇ. КОМП’ЮТЕРНІ МЕТОДИ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ 
 
УДК 621.316 
О. Буняк, к.т.н.; В. Решетник, к.т.н.; Т. Кислиця  
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ НЕСИМЕТРІЇ В МЕРЕЖАХ 0,38 КВ ЗОВНІШНЬОГО 

ОСВІТЛЕННЯ ВУЛИЦЬ ТА ПОБУДОВА СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ 
 

Досліджено причини зниження несиметрії струмів і напруг в мережах 
зовнішнього освітлення вулиць із встановленням багатоканальної вимірювальної 
апаратури на об’єктах освітлення з реєструванням великого числа параметрів 
мережі. 

Ключові слова: несиметрія, зовнішнє освітлення, якість електричної енергії, 
системи віддаленого автоматичного керування. 

 
O. Buniak, V. Reshetnyk, T. Kyslytsya  

RESEARCH ASYMMETRY IN NETWORKS  0,38 kV OUTDOOR STREET 
LIGHTING AND BUILDING  CONTROL SYSTEMS 

 
The reasons of reducing asymmetry currents and voltage outdoor lighting streets 

with the installation of multi-channel measuring apparatus for lighting objects from 
registering a large number of network parameters. 

Keywords: asymmetry, external lighting, quality of electric energy, system of remote 
automatic control. 

 
Витрати електричної енергії на вуличне освітлення міст складають до 40% 

загального енергоспоживання. Проведений аналіз показав, що основним чинником 
втрат в системах освітлення є несиметрія струмів та напруг в мережах 0,38 кВ. 
Можна виділити такі несиметричні режими роботи: аварійні ситуації (коротке 
замикання, втрата фази); режими, які викликані нерівномірним розподілом 
однофазних споживачів (систематична несиметрія); режими, що виникають при 
випадковому характері ввімкнення/вимкнення однофазних споживачів протягом 
доби (ймовірнісна несиметрія).  

Зменшення втрат і покращання ПЯЕЕ щодо несиметрії напруг можна добитися 
двома способами: застосуванням симетричних пристроїв (дозволяє компенсовувати 
систематичну несиметрію), що супроводжується додатковими капітальними 
затратами та затратами на обслуговування та експлуатацію; перерозподіл 
однофазних навантажень, який зменшує втрати потужності на 15-20 %, але не 
мінімізує випадкову несиметрію струмів. Слід вдмітити, що випадкова несиметрія 
струмів характеризується  ймовірнісним режимом роботи однофазних ламп і є 
постійно діючим фактором в мережах освітлення 0,38 кВ навіть при однаковій 
сумарній потужності фаз. 

У сучасних мережах освітлення міст застосовуються системи автоматичного 
або віддаленого управління і контролю із застосуванням технологій програмного 
керування блоками ЕПРА. Реалізовані системи дозволяють здійснювати контроль 
параметрів якості електричної енергії (напруги, струми, активні та реактивні 
потужності, коефіцієнт потужності, коротке замикання, пропадання фази) 
дистанційно від пункту диспетчера через розподільну станцію керування ЕПРА. 
Запропоновані системи дозволяють зменшити електроспоживання до 60% за 
рахунок зміни навантажень та зменшення часу навантаження ламп. Але, відсутність 
достовірної і повної інформації про режими роботи мережі не дозволяють 
забезпечити ефективні заходи щодо зниження рівня несиметрії струмів і напруг. 
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ПРОГНОЗУВАННЯ НАРОБІТКУ ІЗОЛЯЦІЇ ОБМОТКОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ 
ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН І АПАРАТІВ 

 
Доведено пропорційну залежність наробітку обмоткових елементів від ступеня 

дефектності ізоляції внаслідок дії конструктивних і технологічних чинників. 
Ключові слова: емальпровід, високовольтні випробування, дефектність 

ізоляції. 
 
Olexander Vakulenko  

PREDICTION DEVELOPMENTS OF APPARATUSES’ ROUND WINDING 
WIRES INSULATION OF ELECTRIC MACHINES AND APPARATUS 

 
Рroved proportional dependence operating time of electric apparatuses’ round 

winding wires on the degree of insulation’s imperfection as a result of structural and 
technological factors. 

Key words: еnameled wirе, high voltage test, insulation’s imperfection. 
 

Надійність електричних машин і апаратів в значній мірі визначається 
надійністю їх обмоток, яка, в свою чергу, залежить від стану ізоляції. При 
виробництві обмоткових елементів необхідно створити такі конструктивні рішення 
та технологічні процеси, при яких можливість виникнення як явних, так і 
прихованих дефектів була б виключеною.  

Основним фактором, що призводить ізоляцію обмоткових елементів в процесі 
експлуатації в непридатність, є її температурне (або теплове) старіння. Крім того, 
ізоляція піддається впливу механічних навантажень (вібрацій, ударів, стирання), 
вологи та робочої електричної напруги, що поступово руйнують її. Інтенсифікуючим 
чинником руйнування є вплив комутаційних перенапруг, які можуть досягати 
десятикратної і більше величини, що є, в більшості випадків, безпосередньою 
причиною міжвиткових замикань. 

Кожний з цих відмов зумовлюється певними типами прихованих дефектів, що 
прогресують в часі. Всі ці приховані дефекти змінюють такі показники їх ізоляції як 
однорідність, рівномірність розподілу напруженості електричного поля, стабільність 
розкиду значень пробивної напруги та внутрішнього опору та ін. і, в підсумку, 
впливають на швидкість деструкції ізоляції у відповідності із законом Арреніуса. 

Тому, швидкість зміни деякого робочого показника П, найбільш критичного, 
наприклад, до зміни електричної міцності ізоляційної конструкції чи втрати маси, як 
функція швидкості хімічних реакцій, що відбуваються в елементах ізоляційної 
конструкції за час τ і характеризуються коефіцієнтами: Еа – умовною енергією 
активації, Дж/моль та А – характеристичним числом кількості ефективних хімічних 
взаємодій в реакції деструкції ізоляції за одиницю часу при температурі Т, К, може 
бути знайдена з виразу [1]: 
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В будь–який момент часу τ значення робочого показника стану ізоляції П 
описується рівнянням: 
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Якщо врахувати, що у вихідному стані значення показника П0 має 
ймовірнісний характер, причому його розподіл у деякій партії виробів, як правило, 
підпорядковується нормальному закону з математичним сподіванням 0П


та 
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дисперсією 
0П , то з ймовірністю р наробіток до відмови обмоткового елемента 

може бути оцінений з виразу: 
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Слід відзначити, що енергія активації Еа для значної кількості обмоткових 
елементів електричних машин середнього класу з класом ізоляції, наприклад, F 
(155)0С, який визначається заміром електричної міцності ізоляції, рівна 
Еа=1,055∙105 Дж/моль.  

Величина ефективності взаємодії молекул А характеризує початкову швидкість 
хімічних реакцій розкладу та залежить від структури матеріалів, з яких виготовлені 
елементи конструкції виробу, - найбільш чутливого показника до змін технологічних 
процесів. Для контролю стабільності технології необхідні випробовування елементів 
ізоляційних конструкцій такого рівня, щоб гарантовано підтверджувати або 
спростовувати постійність величини А. Для емальованих проводів обмоткових 
елементів такими випробуваннями є замір ступеня термообробки ізоляції методом 
tgδ(T), замір границі текучості при розтягу, а також визначення ступеня дефектності 
лакового шару у вихідному стані та після виготовлення обмоткових елементів [2]. 

Робочий показник П в цьому випадку буде визначатись функціональною 
залежністю від моментних характеристик μі розподілів напруг пробою ізоляції, 
порогового Епор(0,1) та номінального Еном(0,75) значень її електричної міцності. Так, 
при контролі технологічного процесу намотування обмоткових елементів з 
емальованого проводу марки ПЕТ 155–0,30 ГОСТ 21428–75 методом [2], який у 
вихідному стані мав наступні показники: математичне сподівання М0(U)=2,42 кВ, 
дисперсію σ0(U)=0,62 кВ, центральні моменти 

03 =-0,0099, 
04 =0,3343, електричну 

міцність ізоляції  
0

0,1порЕ =44...52 кВ·мм-1,  
0

0,75номЕ =192...216 кВ·мм-1 і, згідно 
[2], його ізоляція була віднесена до класифікаційної групи з низьким ступенем 
дефектності, після намотування, отримавши додатковий натяг (збільшення ~ в 
1,5 рази) і явні та приховані пошкодження ізоляції, його ізоляція була віднесена до 
групи з підвищеним ступенем дефектності з показниками: М(U)=0,82 кВ, 
σ(U)=0,50 кВ, μ3=0,0732, μ4=0,1497, Епор(0,1)=16...18 кВ·мм-1, Еном(0,75)=82...96 кВ·мм-
1. Побудувавши функціональну залежність робочого показника П, наприклад, від 
дефектності ізоляції емальованого проводу можна оцінити її вклад в наробіток 
всього обмоткового елемента. 

Проведеними дослідженнями встановлено, що для забезпечення надійності 
електротехнічного виробу з обмотковим елементом необхідно підтримувати на 
заданому рівні значення ряду робочих показників, що характеризують стабільність 
конструктивного й технологічного виконання виробу. 
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МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ВИДИМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПУТЕМ 

РАСПРЕДЕЛЕННОГО ПОСТРОЕНИЯ ХОДА ЛУЧЕЙ 
 

Рассмотрен метод распределенного построения хода лучей для создания 
реалистичных компьютерных визуализаций с эффектами преломления и 
пропускания.  

Ключевые слова: метод, ход луча, видимые поверхности, пиксель, сцена. 
 
Vasilieva U.O, Lyashenko E.N. 

METHOD OF RESEARCHING VISIBLE SURFACES BY THE DISTRIBUTED 
CONSTRUCTION OF RAYS MOTION  

 
The method of the distributed construction of rays motion for creation of realistic 

computer visualizations with effects of refraction and admission is considered. 
Key words: method, ray mothion, visible surfaces, pixel, stage. 
 
Модели освещения в компьютерной графике представляют собой 

аппроксимации законов физики, описывающих эффекты освещения поверхности. 
Чтобы сократить объем вычислений, в большинстве пакетов используются 
эмпирические модели, основанные на упрощенных фотометрических расчетах. В 
более точных моделях для вычисления интенсивности света рассматривается 
распространение энергии излучения от источника света до различных поверхностей 
сцены.  

При создании реалистичных графических изображений важно определить, что 
видно на сцене с выбранной точки наблюдения. Эффективным методом определения 
видимых поверхностей на сцене является методы расчета луча. Построение хода 
луча – это обобщение стандартной процедуры расчета луча. Вместо того, чтобы 
просто определить поверхности, видимые для каждого положения пикселя, луч с 
началом в пикселе прокладывается по сцене, собирая различные вклады в 
интенсивность. Этот метод является простой и мощной методикой визуализации, 
позволяющей получать глобальные эффекты преломления и пропускания. В методе 
распределенного построения хода лучей, лучи согласно различным параметрам 
модели освещенности распределяются случайно. В число параметров освещенности 
входят площадь пикселя, направления отражения и преломления, площадь линзы 
камеры и время. Таким образом, эффекты наложения замещаются низкоуровневым 
шумом, который улучшает качество изображения и позволяет более точно 
моделировать глянец и полупрозрачность поверхности, конечные апертуры камеры, 
конечные источники света. Распределенное построение хода лучей, по сути, 
предлагает расчет по методу Монте-Карло кратных интегралов, появляющихся при 
точном физическом описании освещения поверхности. 

Дискретизация пикселей выполняется путем случайного распределения 
нескольких лучей по площади пикселя. Однако полностью случайный выбор 
положений лучей может привести к образованию кластера лучей в маленькой 
области площади пикселя, в то время как большие части пикселя будут без выборок. 
Наилучшую аппроксимацию распределения света по области пикселя дает метод 
дрожания в регулярной сетке подпикселей. Для этого область пикселя (единичный 
квадрат) изначально делится на 16 подобластей, показанных на рис. 1, и в каждой 
подобласти генерируется случайная точка.  
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Рис.1 - 

Дискретизация 
пикселя с 

использованием 16 
подпикселей 

Всем 16 лучам присваиваются целые коды от 1 до 16, а 
затем с помощью таблицы соответствий находятся другие 
параметры, такие как угол отражения и время. Путь 
каждого луча подпикселя по сцене обрабатывается, и 
определяется вклад данного луча в интенсивность. Затем 
16 интенсивностей лучей усредняются и используются в 
качестве общей интенсивности пикселя. Если 
интенсивности подпикселя меняются значительно, пиксель 
можно разбить на меньшие части. Чтобы сымитировать 
эффект линз камеры, нужно   обработать  лучи  пикселей,  
проходящие через линзу, расположенную перед 

плоскостью пикселей. Затем лучи подпикселей распределяются по площади 
апертуры. Предполагая, что используется 16 лучей на пиксель, площадь апертуры 
можно разделить на 16 зон. Затем с каждым подпикселем сопоставляется 
центральная точка одной из зон, а для определения выборочного распределения 
пикселя используется следующая процедура. Возле центра каждой зоны 
рассчитывается смещенное положение, и луч проектируется на сцену из этой 
смещенной точки зоны через фокус линзы. Чтобы улучшить отображение объектов, 
находящихся не в фокусе, увеличивается число лучей подпикселей. 

Для обработки неточечных источников света по площади источника 
распределяется несколько лучей тени. Источник света делится на зоны, и с лучами 
тени соотносятся смещенные направления в сторону различных зон. Кроме того, 
зоны могут взвешиваться согласно интенсивности источника света в этой зоне и 
размеру проекции зоны на поверхность объекта. Затем в зоны с большими весовыми 
коэффициентами направляется больше лучей тени. Если некоторые лучи тени 
пересекают непрозрачные объекты, находящиеся между поверхностью и источником 
света, в этой точке поверхности генерируется полутень (частично освещенная 
область).  

 
Рис. 2. Области тени и полутени, созданные солнечным затмением, 

наблюдаемым с поверхности Земли 
Однако, если все лучи тени блокируются, точка поверхности находится в тени 

(сплошная темная область) этого источника света. На рис. 2 иллюстрируются 
области тени и полутени поверхности, частично закрытой от источника света. 
Глубина рекурсии характеризует качество аппроксимации освещения: чем больше 
отраженных лучей проанализировано, тем выше качество, и дольше процесс 
вычислений.  

Метод можно расширить для поддержки объемных источников света. Но тогда 
в направлении источника света необходимо выпускать несколько лучей. Возможны 
и другие модификации, однако все они предполагают значительное увеличение 
количества лучей для формирования более реалистичной картинки. Тем не менее, и 
без сильных усовершенствований рассмотренный метод можно использовать для 
реалистичной компьютерной визуализации. Он нашел широкое применение в 
пакетах трехмерного компьютерного моделирования, таких как Discreet 3DS Max, 
Lightwave и т.п.  



СЕКЦІЯ  Б 
 

86 

 УДК 621.371:621.311.4 
О.І. Дорошенко, канд. техн. наук,  
Ю.О. Савранський, інж. 
Одеський Національний Політехнічний Університет Україна 
 

ЩОДО  МОДЕЛЮВАННЯ  НЕЛІНІЙНОГО  НАВАНТАЖЕННЯ  
ОСВІТЛЕННЯ  В  СИСТЕМІ  ЙОГО  ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ 

 
Пропонується спосіб визначення струмів і потужності вищих гармонік при 

проектуванні систем електропостачання з нелінійним навантаженням (наприклад, 
електроосвітлення з газорозрядним лампами), який базується на реально-
математичній моделі такого  навантаження. 

Ключові слова: моделювання нелінійного навантаження; джерело ВГ; струм 
ВГ, потужність спотворення.   

 
O.I Doroshenko, Y.O. Savransky 

ABOUT MODELING OF NONLINEAR LOADING OF ILLUMINATION 
IN ITS ELECTRICAL SUPPLY SYSTEM 

 
The way of definition of currents and power of the higher harmonics is offered at 

engineering of electrical supply systems with nonlinear loading (for example, electric 
illumination with gas-discharge lamps), which is based on real-mathematical model of this 
loading. 

Keywords: model of nonlinear loading, source of the higher harmonics, current of the 
higher harmonics, distortion power 
 

Як відомо, робочим тілом джерел світла електроосвітлення з газорозрядними 
лампами є електричний дуговий розряд у іонізованому діелектричному середовищі з 
перевагою у ньому струмів зміщення. При цьому в струмоведучих частинах, які 
подають напругу для можливості існування такого розряду, повний струм 
провідності визначається за відомим співвідношенням 
                                                          22

PAO III  , А,                                                      (1) 
де AI  - активний струм провідності, обумовлений активним (корисним) 
навантаженням джерела світла (електроприймача), А; РI  - реактивний струм 
провідності (струм самоіндукції), як реакція електричного кола на власне 
електромагнітне поле, А [1]. 

 Через те, що дуга електричного розряду двічі за період змінного струму гасне і 
запалюється знову – струм ОI  перестає бути синусоїдальним (в межах його переходу 
через нуль утворюється сходинка). Через це згадане навантаження розглядається як 
нелінійне. Тому, у відповідності до теорем і законів теоретичних основ 
електротехніки (ТОЕ), його можна розглядати як джерело струмів вищих гармонік, 
напруга на затискачах якого визначається напругою системи електропостачання і 
лишається незмінною. При цьому вважається, що величина струмів вищих гармонік 
визначається внутрішніми опорами такого навантаження (активним і реактивним), 
величина яких залежить від номера гармоніки. 

Як відомо, номером вищої гармоніки називають ціле натуральне число, що 
утворюється від ділення власної частоти гармоніки на частоту першої гармоніки, яка 
приймається на рівні 50 Гц. Згідно до нормативного документа [2], враховують 
гармоніки, включно, до номера 40V  од.  

На рис.1 наведено схему заміщення нелінійного навантаження як його реально-
математичну модель. 

При цьому опір нелінійного навантаження для V -ої гармоніки визначається: 
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Рис.1. Розрахункова схема заміщення 

Активний опір, Ом   
      10174,0

11

2 V
VV eRkRR ,         (2) 

де 1R  - активний опір за частоти 50 
Гц, Ом; Vk  - коефіцієнт поверхневого 
ефекту, який одержано методом 
апроксимації аналогічного 
коефіцієнта, введеного в [3], в.о. 

Реактивний опір, Ом 
                 VXXV 1 ,                   (3) 

де 1X  - реактивний опір за частоти 50 
Гц, Ом;  

V  - номер гармоніки, що розглядається, од 
Повний опір, Ом 
                                                   22

VVV XRZ  .                                                        (4) 
Для кожної V -ої гармоніки можна визначити: 
Струм гармоніки, А 

                                                           
V

V Z
ZII 1

1 .                                                               (5) 

Активну потужність втрат, кВт  
                                                        32 103  VVV RIP .                                                        (6)    

Реактивну потужність втрат, квар 
                                                         32 103  VVV XIQ .                                                     (7) 

Повну уявну потужність втрат, кВА 
                                                         22

VVV QPS  .                                                    (8) 
При цьому, за відомими співвідношеннями, визначаються: Vcos ; Vsin ; Vtg . 
Еквівалентні параметри режиму нелінійного навантаження освітлення 

визначається за відомими співвідношеннями: 
Розрахунковий струм, А 

                                                          



40

1

2

V
VEO II .                                                             (9) 

Розрахункове активне навантаження, кВт 

                                                           



40

1V
VEO PP .                                                             (10) 

Розрахункове реактивне навантаження, квар 

                                                           



40

1V
VEO QQ .                                                           (11) 

Розрахункове діюче реактивне навантаження, квар 

                                                           
2

40

1
Д


 V

V

EO

Q
Q .                                                         (12) 

Розрахункове повне навантаження, кВА 
                                                         2

Д
2

EOEOEO QPS  .                                                   (13) 
У якості прикладу розглянемо трифазне навантаження освітлювальної 

установки з газорозрядними лампами із розрахунковою потужністю 251 OP  кВт та 
95,0cos 1 O  в.о. 
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Повне розрахункове навантаження освітлення складає 

316,26
95,0

25
cos 1

1
1 




O

O
O

PS  кВА. 

Розрахунковий струм за частоти 50 Гц (перша гармоніка) 

38
4,03

316,26
3

1
1 




HOM

O
O U

SI  А. 

Повний внутрішній опір освітлення за частоти 50 Гц 

07995,6
316,26

104,010 32

1

32

1 






O

HOM

S
UZ  Ом. 

Активний внутрішній опір освітлення за частоти 50 Гц 
77595,595,007995,6cos 111  OZR  Ом. 

Реактивний внутрішній опір освітлення за частоти 50 Гц 
89847,177595,507995,6 222

1
2

11  RZX  Ом. 
Результати розрахунків із застосуванням формул (2) – (13) наведено на рис.2.  

  
Рис.2. Параметри режиму нелінійного освітлювального навантаження 
  

Висновки:  
1. Спотворення синусоїдальності струму провідності нелінійного 

освітлювального навантаження призводить до збільшення його реактивної 
складової. 

2. Оскільки реактивна потужність системи електропостачання є поперечною 
складовою (відносно до електропередачі) частиною енергії електромагнітного поля 
цієї системи, то фізична основа вищих гармонік нелінійного навантаження – 
спотворення хвилі згаданої енергії.  

3. Потужність спотворення синусоїдальності струму провідності струмоведучих 
частин нелінійного навантаження має явно виражений реактивний характер з 
відстаючим від синусоїдальної напруги струмом. 
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ОЦІНКИ ВИХІДНИХ ПАРАМЕТРІВ ВИСОКОВОЛЬТНИХ ДЖЕРЕЛ 

СИГНАЛІВ НАПРУГИ 
 

Доведено, що величина остаточної похибки вимірювального джерела сигналів 
напруги, що скоректована за паспортними даними, не перевищує 0,05%.  

Ключові слова: сигнал, високовольтний вимірювальний перетворювач, похибка, 
модель. 

 
P. Yevtukh, S. Babyuk 

EVALUATION OF THE PARAMETERS OF HIGH-
VOLTAGE CURRENT SIGNAL 

 
It is proved that the value of the final error of measuring the high voltage 

transformer, which adjusted for the passport data does not exceed 0.05%. 
Keywords: alarm, high-voltage measuring transformer, error, model 

  
Покажемо, що величина остаточної похибки вимірювального ТН не 

перевищує 0,05%. 
 Із виразу gUcaSU  12

ˆˆ ,який є моделлю похибки високовольтного 
вимірювального трансформатора напруги, коефіцієнти якого визначаються: 

    32113
1

12
2

ˆ2ˆ33,0ˆ33,3;ˆˆ5,2;ˆˆ
3

4 UUUgUU
U

cUU
S

a
нн

   

бачимо, що похибка Û  є результатом непрямого вимірювання, так як для її 
обчислення використовуються паспортні дані 

321
ˆ,ˆ,ˆ UUU  .  

Дійсні значення похибок можна подати у вигляді 
iii UUU 0

ˆ    і=1,2,3    (1) 
де iÛ  – середнє арифметичне значення відліків за шкалою приладу К-507, 
отриманих при збільшені і зменшені вимірювальної напруги і подане у паспорті ТН; 

δU0і – похибка зразкового ТН. 
 Коефіцієнти а, с, g формуються значеннями похибок iÛ  а ці паспортні дані 
виміряні з похибками δU0і то необхідно вияснити, з якою похибкою визначиться 

Û .  

i
i

i UaU ˆˆ
3

1
 



 , і=1,2,3    (2) 

нн S
S

U
Ua

2

2

1

1
1 333,15,2333,3  , 333,0333,1

2

2
2 

нS
Sa , 25,2

1

1
3 

нU
Ua .  (3) 

Рівняння (2) набуде вигляду: 

1,2,3,ˆ
0

3

1

3

1
 



iUaUaU i
i

ii
i

i  .    (4) 
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Тут перша складова 
i

i
i UaU  




3

1

 – шукана похибка, а друга складова 

i
i

i UaU 0

3

1
0  



 , похибка, котра формується похибками напруги зразкового ТН δU0і, 

при чому відомо, що: 
000   iU ,     (5) 

де δ0 – визначається класом точності ТН що повіряється (для класу точності 0,2 
δ0=0,05). Так як навантаження зразкового ТН при вимірюваннях постійне, то 

0201 UU   . Звідси: 
  03301210 UaUaaU       (6) 

 Розглянемо в (6) коефіцієнти А = а1 + а2 і а3. З допомогою (4) і (5) це можна 
представити як: 

нU
U

A
1

15,23      (7) 

 Коефіцієнти А, а3 будуть додатним, звідси можна записати: 
0 3 0 01 3 03 0 3 0( ) .A a A U a U A a              (8) 

 Так як із (7) і (3) випливає, що А + а3 = 1, 
то (8) прийме вигляд 

0 0 0.U         (9) 
Для зразкового ТН класу точності 0,05 повірочної установки матимемо 

00,05 0,05U   . 
Оскільки Û  = δU - δU0 то введення поправки Û  у результат повірки, дає вираз: 

U
UU







01,01

ˆ
1

 ,     (10) 
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01,01
01,01

01,01
ˆ

01,01
ˆ
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01,01
01,01
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   (11) 

Другий співмножник в (18) рівний 

 
1

0

0
ˆ01,01

01,0
ˆ01,01

01,01



















U

U
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  (12) 

оскільки 0,01 Û  << 1, то 

0

1 .
1 0,01 )

k
U


 

     (13) 

Коефіцієнт k  є мірою співпадіння скоректованого значення 1U
 з дійсним 

значенням U1. 
Тоді (11) матиме вигляд: 

1
1

0

.
1 0,01

UU
U


 


     (14) 

Звідси випливає, що залишкова похибка вимірювання рівна 
1 1

0
1

100,%U UU
U

 
 


    (15) 

і для зразкового ТН заводу-виробника 00,05 0,05U   . 
Таким чином, приведений матеріал підтверджує, що залишкова похибка ТН 

не перевищує величини ±0,05%. 
Враховуючи, що -0,05 ≤ δ0 ≤ 0,05 коефіцієнт k = 0,9995. Це свідчить про те, 

що залишкове значення похибок ТН, скоректованих за паспортними даними, не 
перевищує 0,05%. 
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АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО КЕРУВАННЯ 
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯМ РАЙОННИХ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ 

 

Розглянуто особливості побудови автоматизованої системи диспетчерського 
керування районом електромереж, її функціональні можливості, обладнання та 
технічні параметри.. Така система дає змогу побудувати автоматизовану систему 
контролю та керування в системах електропостачання. 

Ключові слова: керування, системи телемеханіки, підстанції, електромережі. 
 

P.Yevtoch,  N.Kuzemko 
DISTRICT POWER SUPPLY NETWORKS DISPATCH CONTROLLING 

COMPUTERIZED SYSTEM 
 

There have been considered features of district power supply networks dispatch 
controlling computerized system design, its functional capabilities, equipment and 
technical parameters. This kind of system enables to create  power supply controlling  and 
monitoring computerized system. 

Key words: controlling, telemechanics systems, substations, electrical networks. 
 

Основним завданням електропостачальних компаній є забезпечення 
неперервності електропостачання, що в свою чергу вимагає наявності в персоналу 
оперативно-диспетчерських служб достовірної інформації про стан енергетичних 
об’єктів та параметри мережі, щоб оперативно впливати на електропостачання в 
будь-яких аварійних ситуаціях та своєчасно запобігати виходу з ладу системи під 
час перенавантаження. Контроль стану та управління енергетичними об’єктами 
забезпечують за допомогою систем телемеханіки. Одним з основних параметрів 
сучасних систем телемеханіки є наявність надійного, високошвидкісного та 
недорогого каналу зв’язку, якими є радіоканали. Вони дозволяють з великою 
достовірністю здійснювати прийом та передачу інформації в діапазоні 148-172 МГц 
на швидкості до 19200 біт/с, при ширині каналу 25 кГц. На такі канали зв’язку 
орієнтована АСДК РЕМ “Cтріла”, що об’єднує обладнання диспетчерського пункту 
та підстанцій 110/35/10 кВ. 

Вона призначена для побудови автоматизованих систем збору даних, 
контролю та керування обладнанням електричних підстанцій по радіоканалу зв’язку, 
передачі даних про стан електричних підстанцій по будь-яких каналах зв’язку на 
вищий рівень керування. Особливостями даної системи є розподілена архітектура 
обчислювальних засобів, моніторинг процесів у реальному масштабі часу, передача 
сигналів тривоги, диспетчерське керування збором даних. Вона забезпечує 
керування ввімкненням/вимкненням фідерів на електричних підстанціях, контроль 
параметрів телесигналізації та телевимірювань, збір даних з лічильників 
електроенергії та про роботу релейного захисту електричних підстанцій, передачу 
інформації про несанкціоноване відкриття КП,  ретрансляцію інформації 
інформаційно-вимірювальних пристроїв, аварійну передачу сигналів тривоги про 
нештатну роботу обладнання підстанції, документування оперативної та аварійної 
інформації в журналах, ведення технологічних радіопереговорів. До складу системи 
АСКД РЕМ входить обладнання диспетчерського пункту керування,  
контрольованого пункту та передачі даних на вищий рівень. Для забезпечення 
роботи системи використовують два радіоканали зв’язку – основний та резервний 
(аварійний).
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ВИКОРИСТАННЯ БІОМАСИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА 

ТЕПЛОГЕНЕРАТОРНОГО ПАЛИВА 
 

Запропоновано для виробництва теплогенераторного палива з твердої біомаси 
виконувати керовану подачу повітря з метою підвищення питомої теплоємності 
паливної суміші. 

Ключові слова: біомаса, твердопаливні котли, паливна суміш, подача повітря 
 

Zahorodnii Roman 
THE BIOMASS USING IN ORDER TO PRODUCE THE THERMALL 

GENERATOR FUEL 
 

The using of controlled air supply is suggested for producting the thermal generator 
fuel in order to increase the specific heat of the fuel mixture. 

Keywords: biomass, solid fuel boilers, fuel mix, air supply. 
 
В передових країнах на сучасному етапі розвитку енергетики широко 

використовують біомасу з однорічним циклом відновлювання. Таким паливом є 
солома. Найбільш поширеними і надійними способами отримання енергії є 
технологія спалювання її у котлах. Вибір такої технології ґрунтується, на різновиді 
палива яке буде використовуватись. Біомаса має ряд особливостей, які відрізняють її 
від традиційних енергоресурсів. Крім того, деякі з характеристик твердого 
біопалива, у першу чергу зовнішні (щільність, розміри часток, вологість), за 
допомогою подрібнення та ущільнення можуть бути змінені.  

Важливою паливно-технологічною характеристикою біомаси є її теплотворна 
здатність, яка залежить від генетичних особливостей енергетичних рослин, впливу 
навколишнього середовища, умов зберігання, вологості тощо [1].  

Процес спалювання потребує забезпечення доступу кисню (повітря), кількість 
якого залежить від маси та властивостей сировини, що спалюється. Уся технологія 
розділяється на три фази: висушування біомаси; термохімічний розклад (газифікація 
та спалювання); перетворення деревного вугілля в попіл. 

Підтримання безперервності процесу спалювання викликає "поглинання" 
частини виробленої теплової енергії біомасою, зокрема, на її підсушування. При 
розкладі твердого біопалива леткі речовини (гази) спалюються полум'ям, а тверді 
частинки тліють. Якщо це деревина, то до 80% паливної речовини перетворюється у 
газ, а з іншою частиною відбувається перетворення у деревне вугілля і, потім, у 
попіл. Подрібнення біомаси дозволяє покращити контакт кисню з паливними 
компонентами, що сприяє кращому згорянню. Вологомісткість спалювальної 
сировини знижує теплоту згорання, впливаючи на теплоефективність процесу 
спалювання. 

Спалювання біомаси вологомісткістю 55-60% є нерентабельною для 
отримання теплової енергії і робить практично неможливим неперервність 
підтримання цього процесу. Тому правильний перебіг спалювання потребує 
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відповідної температури, надлишку кисню та відповідного за тривалістю проміжку 
часу [2]. 

У сучасних твердопаливних теплогенераторах регулювання отримання 
теплової енергії на виході здійснюється лише за рахунок об’єму поданого палива, а 
кількість повітря залишається незмінним. Слід зауважити, що різні види палива 
потребують неоднакової кількості кисню для отримання оптимальної питомої 
теплоти згорання біопалива. Наприклад, для процесу горіння соломи потреба в 
повітрі становить – 5,65 м3/кг, для деревного вугілля – 10,52 м3/кг. Отже, виникає 
необхідність регулювання подачі повітря, для утворення ефективної паливної суміші 
на основі твердого біопалива в залежності від виду, кількості та вологості палива. 

Раціональне протікання процесу горіння вимагає сталості його стехіометрії, 
тобто забезпечення відповідного надлишку кисню, що обумовлюється 
стехіометричним коефіцієнтом . Для ефективного протікання процесу згорання 
твердого біопалива у природному вигляді величина  повинна знаходитись в межах 
1,4-1,6 (рис. 1). При таких значеннях у виробленому газі буде знаходитись близько 
7,5% О2 і близько 13% СО2.  

 
Коефіцієнт надлишку повітря,  

 
Рис. 1. Раціональний коефіцієнт надлишку повітря  при спалюванні деревини 

(ефективне спалювання) 
 

Проведені дослідження свідчать про необхідність детального врахування 
основних характеристик твердої біомаси при конструюванні котлів для її 
використання в якості основного палива. Також слід врахувати, що процес 
спалювання потребує регульовану подачу повітря, оптимальна кількість якого 
залежить від кількості, вологості та властивостей сировини, що спалюється, тому 
необхідно здійснювати  
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ГІДРОТУРБІНИ ДЛЯ МАЛОЇ ГІДРОЕНЕРГЕТИКИ 
  

У статті окреслено шляхи вирішення проблеми занадто високих цін на 
гідротурбіни для малої гідроенергетики. Запропоновано використовувати 
стандартизований сортамент виробів зі сталі для виготовлення корпусів гідротурбін.  

Ключові слова:  гідротурбіни, малі ГЕС, економічність, металевий прокат. 
  
Myroslav Zin, Yuriy Pidgayniy 

WATER-WHEELS FOR SMALL HYDROPOWER 
 

The article outlines ways to solve problems too high prices for small hydro turbine. 
Proposed to use a standardized assortment of steel products for the manufacture of hydro 
shells. 

Keywords: turbine, small hydro, efficiency, metal rolling. 
 

Чергове суттєве подорожчання імпортних енергоносіїв у 2012 році черговий 
раз поставило енергозалежну на 60% Україну з її енергоємною та 
енергонеефективною економікою перед вирішенням трьох вкрай важких, але чи не 
найважливіших завдань:  

1) як зменшити вартість імпортного природного газу?  
2) де брати кошти на оплату необхідних обсягів імпортного природного газу 

за діючими згідно з контрактом 2009 року цінами? 
3) чим замінити імпортний природний газ, якщо перші два завдання вирішити 

не вдасться? 
Вирішення перших двох завдань – це прерогатива в основному центральних 

органів виконавчої влади. Третє завдання можна вирішувати на місцях, над ним 
може працювати кожен з нас. Усюди завжди багато енергії, вона нізвідки не 
з’являється і нікуди не зникає, а невпинно, згідно з законом збереження енергії, 
перетворюється з одного виду в інший. Енергію, яка нас оточує, ми використовуємо 
недостатньо, хоча можливості для цього є. Якщо цих можливостей замало, то ми 
зобов’язані їх створити для себе та допомогти іншим. 

На кафедрі енергозбереження та енергетичного менеджменту ТНТУ ім. 
І.Пулюя сформувалася наукова школа, пріоритетом якої є дослідження наукових, 
технічних та економічних аспектів використання енергетичного потенціалу малих 
рік. В нашій країні з огляду енергетики сумарний потенціал малих рік співмірний, а, 
за деякими оцінками, навіть  перевищує потенціал великих рік. Річний технічно 
досяжний енергетичний потенціал малих рік України становить 8,8 млрд.кВт*год., 
але він використовується вкрай недостатньо. За даними на кінець 2011 року малі 
ГЕС виробляють від 245 до 400 млн.кВт*год. електроенергії щорічно, а їх загальна 
потужність становить 100 МВт. Для порівняння, у 2011 році всі ГЕС та ГАЕС 
України сукупно виробили 10,8 млрд.кВт*год. електроенергії (або 5,6% від 
загального виробництва). З наведених цифр видно, що цей обсяг забезпечили в 
основному великі станції, які розташовані на ріках Дніпро та Дністер. На сьогодні в 
Україні малі ГЕС забезпечують, на жаль, лише від 2 до 4% енергії загального 
виробництва ГЕС та ГАЕС. В Тернопільській області, яка знаходиться на четвертому 
місці в Україні за забезпеченням гідроенергетичними ресурсами, тільки малі ГЕС 
виробляють близько 2% загального обсягу споживаної електроенергії. Їх загальна 
кількість в області, якщо брати до уваги лише ті, які працюють, не перевищує 15. 
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Цілком реально в найближчі два-три роки цю цифру подвоїти – час для цього настав. 
Ми це відчуваємо і тому наші зусилля в зазначеному напрямку зростають. 

За останні роки в Україні на державному рівні створено сприятливі умови для 
використання відновлюваних джерел енергії, в тому числі гідравлічної енергії малих 
рік. Електроенергію, вироблену малими ГЕС, можна вигідно збувати за «зеленим» 
тарифом, який станом на квітень 2012 року становить 84,18 копійок за одну 
кіловат*годину без ПДВ. Відповідно до Податкового кодексу від оподаткування 
звільняється ввезення до України устаткування, яке буде використовуватися у 
виробництві енергії з відновлюваних джерел. Від оподаткування звільняється також 
80% прибутку підприємств, які виробляють таке устаткування. Податок на земельні 
ділянки, надані для розміщення об’єктів, які виробляють електричну енергію з 
відновлюваних джерел, справляється в розмірі 25% від встановленого податку. 
Електроенергія, вироблена з відновлюваних джерел, звільняється від сплати збору у 
вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію. 
Терміном на 10 років, починаючи з 1 січня 2011 року, звільняється від 
оподаткування прибуток підприємств від продажу електричної енергії, виробленої з 
відновлюваних джерел. 

Незважаючи на економічні та податкові пільги, ризики залишаються досить 
значними. Один з них – надто високі ціни на гідроенергетичне устаткування 
вітчизняного та зарубіжного виробництва. Здавалось би, в гідротурбіні з огляду 
техніки нічого складного немає, для її виготовлення  в основному використовуються 
дешеві матеріали та комплектуючі, зате ціна за один кіловат потужності 
низьконапірної моделі коливається в межах 600-800 доларів США (4800-6400 грн.). 
Виходить, гідротурбіна потужності 100 кВт на напір 4 метри коштує від 60 до 80 
тис. доларів США (від 480 до 640 тис. грн.). Сума досить значна, особливо якщо 
врахувати, що для малої ГЕС вартість гідротурбіни становить орієнтовно 10-20% від 
загального кошторису. Малими ГЕС займаються в основному середні інвестори, які 
виділяють кошти під відносно великі відсотки з відповідно коротким терміном 
повернення (до 5 років). Відтак на даному етапі висока вартість турбін виявляється 
чи не найголовнішою причиною економічної непривабливості проектів малих ГЕС. 

Ми виходимо з того, що Україна – це індустріальна держава з 
високорозвиненою промисловістю. В кожній області діють механообробні та 
машинобудівні підприємства, яким під силу випуск гідротурбін для малих ГЕС. 
Наукові та проектні організації, вчені й інженери володіють достатнім рівнем знань і 
досвіду для проектування подібного обладнання. Велика кількість пропозицій 
дозволить знизити ціни на гідротурбіни, а це піде лише на користь гідроенергетиці. 

Остання наша розробка – ескізний проект пропелерної горизонтальної 
гідротурбіни з діаметром робочого колеса 980 мм. За напорів 3-5 метрів така турбіна 
зможе виробляти потужність 100-200 кВт. Особливість запропонованої нами 
конструкції полягає у тому, що її корпус виконано зі стандартизованого 
металопрокату – труб (ГОСТ 10704-91), фланців (ГОСТ 12821-80), переходів (ТУ 
102-488-95), відводів. Стандарт  ГОСТ 17375-2001 передбачає виготовлення 
крутовигнутих відводів типу 3D до DN1000. В нашій конструкції потрібно було 
застосувати відвід  DN1200, тому довелося запропонувати зварну його конструкцію, 
що складається з трьох секцій, врізаних під кутом 11,250. Отже, для виготовлення 
корпусу турбіни достатньо труборізального та зварювального устаткування. Наша 
пропозиція поступила на підприємства ТзОВ «Завод газового обладнання «Альфа-
Газпромкомплект» (м. Тернопіль), «Українські технологічні системи» (смт. В.Бірки, 
Тернопільська обл.) для попереднього встановлення вартості виготовлення. Є всі 
підстави сподіватися на те, що запропонована місцевими виробниками ціна буде 
невисокою і тому влаштує замовника. 
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ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА 

ДВОХКОМПОНЕНТНОГО ТВЕРДОГО БІОПАЛИВА 
 
Запропоновано методику визначення енергоефективності процесу 

виробництва двохкомпонентного твердого біопалива з врахуванням випадкового 
характеру навантаження електроприводів технологічних механізмів. 

Ключові слова: електропривод, тверде біопаливо, дозатор, зв’язне 
регулювання. 

 
Ivan Iskerskyi 

ENERGY EFFICIENCY OF THE TWOCOMPONENT SOLID BIOFLUE'S 
PRODUCTION 

 
The methods of the energetic efficiencie's determination according solid bioflue's 

production is suggested with taking info consideration the electric driver's unexpected load 
of the technological mechanisms. 

Key words: electric driver, solid dioflue, hopper, connected correction. 
 

Ефективність поточного виробництва багатокомпонентного твердого 
біопалива з точки зору раціонального використання енергії характеризується як 
показниками готової продукції, так і питомими витратами електроенергії.  Від 
додержання рецептури суміші залежать теплотехнічні та товарні характеристики 
готової продукції. [1] 

 Ступінь завантаження електродвигунів змішувача, дозаторів та пресу 
безперервної дії значною мірою визначає питому енергоємність процесу 
брикетування біомаси, яка згідно [2] визначається за формулою: 
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де i  – номер компонента; n – кількість компонентів; iE  – питома 

енергоємність дозування i -го компонента, кВт.год.т-1; iQ  – маса i -го компонента, 

т; змE – енергоємність процесу змішування, кВт.год.т-1; iPi , змP і прP – витрати 

електроенергії при дозуванні i -го компонента, змішуванні  і пресуванні суміші 
відповідно, кВт.год. 

Витрати електроенергії пропорційні потужності, що споживається 
електроприводами з мережі залежать від продуктивності робочих машин, або 
режимів навантаження електродвигунів, що характеризуються значними 
нерівномірностями. Тому, враховуючи випадковий характер навантаження P  
можна визначити за виразом: 
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                                 )( QQkPP xx                                           (3) 
де xxP – витрати електроенергії при холостому ході електродвигуна, кВт.год;  

k  – коефіцієнт пропорційності споживаної потужності від продуктивності, кВт.год. 
т-1; Q  – середня продуктивність, т; Q  – випадкові відхилення продуктивності, т. 

Для оптимізації 
xxP  необхідно правильно вибрати потужності електродвигунів 

для приводу робочих машин, що працюють в режимі випадкових навантажень. 
Для цього знімаються графіки струму у часі і розраховуються спектральні 

щільності випадкових процесів навантаження. Далі за методом, запропонованим у 
[2], визначають еквівалентний струм і необхідну потужність. 

Мінімізація другої складової рівняння (3) здійснюється за рахунок підвищення 
точності та рівномірності дозування компонентів у потоці. Вказану задачу успішно 
вирішують системи зв’язного регулювання продуктивності дозаторів компонентів 
твердого біопалива. [3] 

Розроблена нами система включає в себе первинні перетворювачі 
продуктивності дозаторів компонентів, регульований електропривод дозаторів 
безперервної дії та нейрорегулятор на базі мікропроцесорного контролера, який 
переналаштовується в залежності від складу і характеристик технологічного 
обладнання та рецептури біопалива. Проведений аналіз показав, що застосування 
системи дозволяє знизити енергоємність процесу виробництва твердого біопалива на 
15–20 %. 
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ВИМІРЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ МОДУЛІВ 
  

Розглянуто питання конструювання та виготовлення установки для 
вимірювання вольт амперних характеристик сонячних модулів при заданій їх 
температурі та куті падіння випромінювання від імітатора Сонця. Проведено ряд 
експериментів для фотоелектричного модуля потужністю 1,5 Вт. 

Ключові слова: сонячний модуль, вольт-амперна характеристика. 
 

Vadim Koval, Mykola Tarasenko, Igor Lucheyko, Sergij Mumohid 
MEASURING ELECTRIC CHARACTERISTICS OF SOLAR MODULES 

 
The question of constructing and production units for measuring current-voltage 

characteristic of the sun modules at set their temperature and angle of incidence of radiation 
from the Sun Simulator. A series of experiments are conducted for the photo-electric 
module by power 1,5 W. 

Keywords: solar module, current-voltage characteristic. 
 

Для збільшення ефективності фотоелектричних перетворювачів на основі 
напівпровідникових p-n переходів, в першу чергу, потрібно вивчити основних 
показників роботи реально діючих сонячних елементів і модулів. Основний 
інструмент для цього - вимірювання їх темнових та світлових вольтамперних 
характеристик, залежність їх від температури і світлотехнічних параметрів 
захисного світлопрозорого покриття.  

З метою оперативного вимірювання вище перелічених характеристик 
сонячних елементів та модулів розроблено та сконструйовано установку, зображену 
на рис. 1.  

 

А V 
Rmax/2 Rmax/4 

Ручное Авто 

Модуль 
АЦП 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 

φ 

 
 

Рисунок 1 – Схематичне зображення установки для вимірювання електричних характеристик 
сонячних елементів та модулів 

1 – перемикач із ручного на автоматичний режим вимірювання; 
2 – перемикачі діапазонів зміни максимального опору навантаження Rmax; 
3 – ручка зміни опору навантаження при ручному керуванні; 
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4 – вольтметр, для вимірювання напруги на виході із сонячного модуля 
(елементу); 
5 – амперметр, для вимірювання струму, який виробляється сонячним 
модулем (елементом); 
6 – сонячний модуль зорієнтований під кутом φ до падаючого 
випромінювання; 
7 – світлоізольована камера з чорним матовим покриттям; 
8 – імітатор сонячного випромінювання – лампа розжарювання; 
9 – інформаційний кабель по якому передаються дані з давачів напруги та 
струму на ЕОМ; 
10 – інформаційний кабель по якому здійснюється керування зміною опору 
навантаження та іншими пристроями установки; 
11 – ЕОМ. 

 
Для отримання незмінного в часі потоку випромінювання використано 

імітатор сонячного випромінювання (8), роль якого відіграє галогенна лампа 
розжарювання потужністю 100 Вт, що живиться постійною напругою 24 В. Він 
забезпечує на поверхні досліджуваного зразка сонячного модуля потужність 
падаючого випромінювання 1000 Вт/м2. Сам зразок закріплений на осі обертання, що 
дає можливість розташовувати його поверхню під необхідним кутом до падаючого 
випромінювання.  

Установка працює у ручному та автоматичному режимах, які міняються 
перемикачем 1. В ручному режимі опір навантаження міняється ручкою 3 та 
перемикачами 2. Візуально спостерігати за миттєвими значеннями напруги на 
навантаженні (сонячному модулі) та струму через нього можна за показами 

вольтметра (4) та 
амперметра (5). 

При переході на 
автоматичний режим, 
роботою установки керує 
ЕОМ. На ЕОМ надходять 
дані від давачів напруги та 
струму, які перетворюються 
із аналогової в цифрову 
форму модулем 10-
розрядного аналого-
цифрового перетворювача 
(АЦП).  

Отриманні дані 
опрацьовуються та  
зберігаються у вигляді звіту 
у текстовому файлі. Їх 
можна переглянути за 

допомогою спеціально розробленої програми. На рис. 2 наведено один із результатів 
вимірювання вольт-амперних характеристик фотоелектричного модуля. Під час 
вимірювання його температура становила 28 ºС, а кут падіння сонячного 
випромінювання був 30º. 

За допомогою даної установки передбачається провести ряд 
експериментальних досліджень залежності ефективності сонячних фотоелектричних 
модулів від їх температури та кута падіння випромінювання. 

 
Рисунок 2 – Вольт-амперна характеристика 
досліджуваного фотоелектричного модуля  
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МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТИХОХІДНИХ ГОРИЗОНТАЛЬНО-
ОСЬОВИХ ВІТРОУСТАНОВОК МАЛОЇ ПОТУЖНОСТІ 

 
Проаналізовано перспективи використання тихохідних горизонтально-осьових 

вітроустановок малої потужності у системах енергозабезпечення споживачів із 
різних галузей народного господарства. 

Ключові слова: gерспективи використання, вітроустановка, 
енергозабезпечення, народне господарство. 
 
Vitaliy Korendiy 

POSSIBILITIES OF APPLICATION OF LOW-SPEED HORIZONTAL-AXIS 
WIND TURBINES OF SMALL POWER 

 
The prospects of use of low-speed horizontal-axis wind turbines of small power in 

systems of power supply of consumers from different industries of national economy are 
analyzed. 

Keywords: prospects of use, wind turbine, power supply, national economy. 
 
Вітер як джерело енергії відомий людству на протязі десятків тисяч років. 

Протягом свого розвитку енергія повітряних потоків використовувалася у 
мореплавстві, зерно-оброблювальному господарстві, для водонапірних пристроїв 
зрошувальних систем та систем подачі води на тваринницькі ферми. Кінетична 
енергія повітряних потоків завжди була і залишається доступною практично у всіх 
куточках Землі. На даний час більшість зусиль науковців і дослідників 
сконцентровані на можливостях використання вітру в першу чергу для виробництва 
електроенергії. 

Для забезпечення дешевою екологічно чистою енергією населення, яке 
проживає у сільській місцевості зі слабо розвиненою централізованою 
енергосистемою, для живлення віддалених від електромереж об’єктів невеликої 
потужності (засобів зв’язку, катодного захисту трубопроводів, морських платформ і 
мостів), дорожніх об’єктів (знаків, систем освітлення дорожніх розв’язок, пунктів 
харчування, станцій технічного обслуговування), для систем охорони, безпеки і 
резервного електроживлення різних об’єктів, для віддалених об’єктів військового 
призначення, аеропортів, морських і річкових портів оптимальним є використання 
автономних систем енергозабезпечення із застосуванням у якості генеруючих 
джерел енергії вітроенергетичних установок малої потужності. Проте на даний час в 
Україні їх серійне виробництво практично відсутнє. 

Зазвичай вітроустановки з горизонтальною віссю обертання мають дві або три 
лопаті. Однак трапляються варіанти багато-лопатевих тихохідних систем, які 
отримали назву «монолітних» установок. Вони використовуються в першу чергу в 
якості приводу водяних насосів, для яких необхідно створювати великий крутний 
момент при запуску. Тихохідні багато-лопатеві вітряки використовуються для 
підйому води саме тому, що завдяки низькому коефіцієнту колової швидкості на 
кінці лопаті створюються високі пускові характеристики і установка може 
ефективно працювати при малих швидкостях вітру (до 5 м/с). Тихохідні 
вітроустановки малої потужності (до 30 кВт) також можуть використовуватися для 
виробництва електроенергії здебільшого для індивідуального використання. Такі 
автономні вітряки ідеально підходять для дачних ділянок, невеликих сільських 
господарств, ферм або промислових споруд. 

Малі вітряки, які слугують приводом для водяних насосів або забезпечують 
електроенергією домашнє господарство – найбільш цікаві приклади використання 
енергії вітру у сільській місцевості. Потужність вітряка, який необхідний для 
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певного автономного споживача, може змінюватися від декількох Вт до 15-20 кВт. 
Однак, на даний час вартість 1 кВт встановленої потужності вітроустановки 
коливається в межах 1000-2000 доларів США, що створює додаткові бар’єри для 
масового використання вітрової енергії. Тому завдання удосконалення і здешевлення 
конструкцій, підвищення ефективності і надійності використання вітроустановок, 
популяризація відновлюваних джерел енергії та енергоощадних технологій серед 
населення є досить актуальними. 

На кафедрі «Механіка та автоматизація машинобудування» Національного 
університету «Львівська політехніка» ведуться розробки дешевих тихохідних 
вітроустановок малої потужності (рис. 1), які могли б забезпечувати привід для 
водонапірних систем фермерських господарств. Дослідження полягають у 
підвищенні ефективності використання енергії слабких повітряних потоків за 
рахунок оптимізації геометрії лопатей, стабілізації частоти обертання вітроколеса 
при зміні швидкості вітру чи навантаження на валу водяного насоса, покращенні 
надійності і точності роботи та здешевленні конструкцій тихохідних вітроколіс за 
рахунок використання оновлених механічних регулюючих систем тощо. 

 
Рис. 1. Комп’ютерні моделі та експериментальна перевірка тихохідних вітроустановок 

в аеродинамічній трубі НУ «Львівська політехніка» 
На даний час у світі експлуатується понад 100 тисяч комбінованих 

водонапірних систем, які працюють за рахунок енергії вітру і мають у своїй 
конструкції додатковий механічний або електричний привід від електромережі, 
дизель-генератора чи сонячних батарей. Найвагоміший фактор, який істотно впливає 
на можливості використання вітрових насосних установок, – їх фінансова 
доступність для звичайних споживачів. Сучасні водонапірні системи призначені для 
підйому води при швидкості вітру 2-4 м/с із свердловин глибиною до 1000 метрів. 
Типова установка, при діаметрі вітроколеса 3 м, може підняти до 2000 літрів води за 
годину з глибини 10 м при швидкості вітру 3 м/с. При цьому такі вітрові насосні 
системи легко встановлюються, прості в обслуговуванні, досить надійні при терміні 
експлуатації понад 15 років. 

Подані на рис. 1 комп’ютерні моделі тихохідних вітроколіс мають у своїй 
конструкції механічні (пружинні) системи оптимізації відбору потужності з потоків 
повітря та стабілізації кутової швидкості за рахунок нахилу лопатей (механізм типу 
«Парасолька») чи повороту лопатей (механізм зміни кута атаки). Тому їх можна 
застосовувати як у приводах водяних насосів, так і для виробництва електроенергії. 

Окрім водонапірних систем, тихохідні вітроустановки є економічно вигідною 
альтернативою дизельним генераторам. Вітер є чудовим джерелом енергії для 
телекомунікаційних об’єктів, оскільки висота і розміщення майданчиків, які 
використовуються для встановлення антен, також придатні для вітроустановок, 
особливо у гірській місцевості. Досить зручно застосовувати вітроустановки малої 
потужності для підзарядки акумуляторних батарей, освітлення, роботи дрібної 
побутової техніки (електробритв, вентиляторів) чи підігріву води на дачних 
ділянках. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТИХОХІДНИХ ГОРИЗОНТАЛЬНО-ОСЬОВИХ 

ВІТРОУСТАНОВОК МАЛОЇ ПОТУЖНОСТІ 
 
Проаналізовано основні напрямки розвитку тихохідних горизонтально-

осьових вітроустановок малої потужності як одного з найперспективніших засобів 
забезпечення автономного енергоживлення індивідуальних споживачів. 

Ключові слова: напрямки розвитку, вітроустановка, автономне 
енергоживлення, індивідуальний споживач. 

 
Vitaliy Korendiy 

TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF LOW-SPEED HORIZONTAL-AXIS 
WIND TURBINES OF SMALL POWER 

 
Basic development trends of low-speed horizontal-axis wind turbines of small power 

as one of the most perspective means of autonomous power supply for individual 
consumers are analyzed. 

Keywords: development trends, wind turbine, autonomous power supply, individual 
consumer 

 
Зростаючий дефіцит електроенергії, виснаження природних ресурсів 

органічного палива, технологічні й організаційні труднощі, які виникають при 
експлуатації висококонцентрованих енергетичних потужностей, екологічні 
проблеми атомної, теплової та гідроенергетики зумовили виникнення в 
енергетичному секторі України низки проблем. Для їх розв’язання необхідно 
терміново вжити кардинальні заходи щодо ефективної перебудови енергетичного 
комплексу держави у напрямку більш економного використання традиційних 
паливно-енергетичних ресурсів і застосування нових альтернативних джерел енергії. 
Енергетична політика повинна відповідати сучасним вимогам, бути соціально 
значимою та орієнтуватися на підвищення життєвого рівня населення. Аналіз 
вітчизняного і закордонного досвіду експлуатації енергетичних об’єктів та тенденцій 
«еволюції» паливно-енергетичного комплексу показує, що пріоритет у розвитку і 
впровадженні енергозберігаючих технологій віддається нетрадиційним та 
відновлюваним джерелам енергії, серед яких вітроенергетика є одним із найбільш 
розвинутих і перспективних напрямків. У зв’язку з підвищенням зацікавлення 
нетрадиційною відновлюваною екологічно чистою енергетикою завдання 
подальшого розвитку теорії проектування і виробництва більш досконалих і 
ефективних систем автономного енергозабезпечення та оптимізація параметрів 
вітроустановок, що працюють у цих системах, стають все актуальнішими. 

Основними завданнями удосконалення вітроустановок (ВУ) є спрощення 
конструкції, зниження вартості, збільшення відбору потужності з потоків повітря, 
підвищення надійності та безпеки експлуатації. Головною тенденцією сучасної малої 
вітроенергетики є її постійний розвиток як у частині технічного удосконалення 
вітроустановок, так і в частині розширення географії виробників і споживачів 
вітроенергетичного обладнання. Огляд світового ринку вітроустановок малої 
потужності показав, що сьогодні виробляється понад 500 різних моделей 
вітроустановок, які експлуатуються майже у всіх країнах світу. 

У зв’язку з пільговими тарифами і стимулюванням розвитку малої 
вітроенергетики у низці країн та появою на ринку спеціалізованих вітроустановок, 
розроблених для експлуатації в міських умовах, споживачі виявили велике 
зацікавлення до них. Міська вітроустановка – це вітроагрегат потужність до 20-30 
кВт, розміщений на житлових і офісних будівлях, освітніх закладах, магазинах, 
виробничих корпусах, на вулицях, в парках та інших громадських місцях. 
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Специфічні умови експлуатації міських ВУ накладають на них підвищені вимоги 
щодо ефективності, надійності й безпеки роботи, мінімальних впливів на 
навколишнє середовище, дизайну і візуального сприйняття вітроустановок 
населенням у міському ландшафті.  

Основними тенденціями розвитку горизонтально-осьових вітроустановок є: 
збільшення потужності за рахунок підвищення швидкості й густини повітряного 
потоку або зміни його напрямку при застосуванні концентраторів вітру (конфузорів і 
дифузорів); спрощення конструкції та підвищення надійності за рахунок 
використання пасивних систем орієнтації за напрямком вітру (самоорієнтація та 
орієнтація за допомогою хвостового стабілізатора); підвищення ефективності роботи 
завдяки пасивному регулюванню. У переважній більшості (98%) тихохідних 
горизонтально-осьових вітроустановок малої потужності використовуються пасивні 
способи регулювання швидкості обертання та потужності вітроколеса (без 
застосування регульованих приводів). До них  відносяться: зрив повітряного потоку 
з нерухомих лопатей; зміна кута атаки шляхом повороту лопаті навколо власної осі 
за допомогою регуляторів різних типів (відцентрового, аеродинамічного); вивід 
вітроколеса з-під вітру в сторону або відхилення гондоли назад; зменшення 
площини обдування ротора шляхом складання лопатей у напрямку вітру. Інколи у 
вітроустановках потужністю вище 20 кВт застосовується активний спосіб 
регулювання кута атаки лопатей за допомогою електричного, гідравлічного або 
пневматичного приводу. 

На кафедрі «Механіка та автоматизація машинобудування» Національного 
університету «Львівська політехніка» проводяться дослідження двох основних 
методів регулювання кутової швидкості вітроколеса та оптимізації відбору 
потужності з потоків повітря: зміна кута атаки лопатей шляхом повороту навколо 
власних осей та регулювання площини обдування вітроколеса шляхом складання 
лопатей у напрямку вітру. На рис. 1 подані результати експериментальних 
випробувань вітроустановок при жорсткому закріпленні лопатей та з використанням 
вказаних методів. 

Як бачимо на рис. 1, 
залежність потужності ВУ від 
швидкості повітряного потоку у 
всіх трьох випадках є нелінійною, 
однак оптимальним варіантом 
регулювання роботи 
вітроустановки є поворот 
лопатей. При досягненні та 
перевищенні номінальної 
швидкості вітру забезпечується 
постійне максимальне значення 
потужності. При складанні 
лопатей мають місце понижений 
відбір потужності з повітряного 
потоку за рахунок 
неоптимальності кута атаки 
лопатей, а також певний скачок 
потужності при перевищенні 

номінальної швидкості вітру у зв’язку з інерційністю механізму складання. 
Зрозуміло, що найменш ефективними є вітроустановки без регулювання відбору 
потужності. Подані на рис. 1 результати підтверджують доцільність впровадження й 
удосконалення механізмів регулювання з метою підвищення ефективності, 
надійності та довговічності роботи вітроустановок. 

 
Рис. 1. Характеристики потужності вітроустановок 

без регулювання (штрихова лінія), при 
регулюванні шляхом повороту (суцільна лінія) і 

складання лопатей (штрихпунктирна лінія) 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОННИХ СХЕМ 
КЕРУВАННЯ СВІТЛОДІОДНИМИ ЛАМПАМИ З ЦОКОЛЯМИ Е27 ТА  Е14 

ВИМОГАМ ДІЮЧИХ СТАНДАРТІВ  
 

Представлені результати розробки електронних схем керування 
світлодіодними лампами з цоколями Е27 та Е14 з параметрами і характеристиками, 
що відповідають вимогам українських та міжнародних стандартів. 

Ключові слова: світлодіод, електронні схеми керування, ККД, коефіцієнт 
потужності, коефіцієнт гармонік. 
 
Kornaga V., Sorokin V., Oliinyk O. 

PROVIDING OF ACCORDANCE OF PARAMETERS OF ELECTRONIC 
DRIVING CIRCUITS FOR LED LAMPS WITH THE E27 AND  E14 SOCLES TO 

THE REQUIREMENTS OF OPERATING STANDARDS  
 

The results of development of electronic driving circuits  for LED lamps with the 
socles of E27 and E14 are presented. The parameters and characteristics of LED lamps 
with such drivers corresponds to  requirements of the Ukrainian and international standards 

 
Проектування світлодіодних ламп з цоколями Е27 та Е14 приводить до  

необхідності вирішення складних дослідницьких, конструкторських та технічних 
задач для виконання наступних вимог: зовнішні габарити світлодіодної лампи 
повинні бути співрозмірні з лампою розжарювання; електронна схема керування  
має бути розміщена в середині радіатора, що приводить до труднощів в інтеграції 
елементів завдяки  малій площі друкованої плати; електронна схема керування, що 
піддається додатковому нагріванню зі сторони радіатора має працювати в жорстких 
температурних умовах експлуатації, що приводить до необхідності підвищення 
вимог до стабільності параметрів  електронної схеми керування при нагріванні. При 
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Рис.1 Залежність вихідного струму 

електронної схеми керування, 
вмонтованої в радіатор лампи, від 

температури навколишнього 
середовища 
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Рис.2 Залежність вихідного струму 
електронної схеми керування, що 

протікає через 5 послідовно включених 
одноватних світлодіодів, від  напруги 

мережі 
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всіх цих труднощах потрібно забезпечити високий ККД електронного драйвера та 
високі параметри завадостійкості, що зробить пристрій енергозберігаючим та 
безпечним в експлуатації. Виконання всіх вище перелічених вимог дозволяє 
створювати світлодіодні лампи, що відповідають вимогам  українських та 
міжнародних стандартів. 

 
В результаті  виконання роботи були розроблені електронні схеми керування, 

які забезпечили нормальну роботу лампи при температурі навколишнього 
середовища до 70°С , при цьому зміна струму складала не більше 0,09% (Рис.1).  

Також забезпечена можливість роботи електронної схеми керування у 
широкому діапазоні вхідних напруг від 80В до 250В змінного струму частотою 50-60 
Гц (Рис.2). При цьому при зміні напруги на  70%  струм змінюється на 20%. З 

характеристики видно, що  в 
діапазоні напруг, які 
використовуються в загальній 
мережі (220В±10% або 127В±10%) 
струм на виході змінюється всього 
на 1%. 

Завдяки використанню 
активної корекції коефіцієнта 
потужності отримано його значення 
більше за 0,95. При цьому 
коефіцієнт гармонік по струму 
склав не більше 26%, що відповідає 
ДСТУ IEC61000-3-2:2004 (Рис.4). 
Епюри напруги і струму на вході 
електронної схеми керування, 
зображені на Рис.3.  

Залежності зміни ККД 
електронної схеми керування від вхідної напруги мережі  зображені на рис.5. 
Встановлено номінальне навантаження схеми, при якому досягається максимальний 
ККД.  

 
Рис.3 Епюри напруги і струму на вході 

електронної схеми керування,  отримані за 
допомогою цифрового вимірювача 
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Рис.4 Амплітуди отриманих гармонік 

струму та їх порівняння з ДСТУ 
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Рис.5 Залежність коефіцієнту корисної дії від 

вхідної напруги при номінальному навантаженні 
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УНІФІКОВАНИЙ  ПРОГРАМНИЙ  КОМПЛЕКС  ДЛЯ  РОБОТИ З 
СПЕКТРОМЕТРИЧНИМ ОБЛАДНАННЯМ 

 
На основі дослідження сучасного ринку спектрометричного обладнання 

запропонований уніфікований програмний комплекс призначений для покращення 
умов експлуатації такого обладнання та розширення його можливостей. 

Ключові слова. спектрометрія, програмне забезпечення, вимірювання. 
 
Valentine Kuzenko 

THE UNIFIED PROGRAM COMPLEX TO WORK 
WITH SPECTROMETRIC EQUIPMENT 

 
Based on the research of nowadays spectrometric equipment market, the unified 

software system designed to improve the conditions of such equipment and expand its 
capabilities is proposed. 

Keywords. spectrometry, software, measurements 
  
В сучасних умовах глобальної комп’ютеризації, та швидкого розвитку техніки, 

зокрема вимірювальної, на другий 
план відходить величезна 
матеріально-технічна база 
радянських приладів, що в свою 
чергу відрізняються високою 
надійністю, та довговічністю – 
параметрами, якими в силу сучасних 
поглядів ледве не прийнято 
нехтувати. 

Основним недоліком таких 
пристроїв є їхні ж габарити, але, 
якщо врахувати сферу їх 
використання, стає зрозуміло, що цей 
недолік не створює проблем з 
експлуатацією. 

Натомість, проблема з 
експлуатацією, яка дійсно має місце, 
зумовлена конструкторськими 
рішеннями, дійсно застарілими і 
неактуальними, незручними для 
користувача. 

Проблему цю можна вирішити 
шляхом створення уніфікованого 
спеціалізованого програмного 
комплексу для керування 

параметрами та процесом вимірювань а також обробки отриманих результатів. 
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Розглянемо наближену структуру такого комплексу, на прикладі загального 
алгоритму, наведеному на рисунку, вже реалізованого у програмному забезпеченні 
для керування та зняття показників з спектрофотометра СФ-20 з подальшим їх 
відображенням в графічному та табличному вигляді, автоматичної генерації звітів 
про проведене вимірювання та отримання додаткової інформації по досліджуваному 
зразку, засобами глобальної мережі. 

За своєю структурою алгоритм програми поділяється на дві великі частини, а 
саме: алгоритм взаємодії з LPT портом та алгоритм обробки масиву даних 
одержаних від спектрофотометра СФ-20. Алгоритм взаємодії з спектрофотометром 
дозволяє передавати команди спектрофотометру СФ-20, що забезпечує керування 
ним, а також зчитувати дані вимірювань, що надходять від спектрофотометра через 
LPT порт. По завершенню вимірювань отримується масив значень що відображає 
вимірювану спектральну характеристику на кожному кроці роботи приладу. 

Алгоритм обробки масиву одержаних даних працює з даними, отриманими за 
допомогою алгоритму взаємодії з LPT портом. Він забезпечує візуальне 
представлення цих даних з подальшою їх обробкою. Тобто генерацію графіків, 
звітів, таблиць, що допомагають аналізувати дані вимірювань та значно полегшують 
роботу користувача з приладом. 

Основні зміни, які вносяться для уніфікації комплексу, полягають в створенні 
додаткових програмних засобів для різних методів спряження вимірювальних 
пристроїв з ПК. А також розширення функціоналу обробки з урахуванням специфіки 
та цілей роботи кожного з пристроїв, на які розрахований даний комплекс. 
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ОЦІНКА ТОЧНОСТІ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ПРОЦЕДУРИ РОЗРАХУНКУ 
ПАРАМЕТРІВ ТЕПЛОВОГО ПОЛЯ ПРИ ОБМЕЖЕНІЙ ТОЧНОСТІ 

ВХІДНИХ ДАНИХ 
 

Викладений підхід дає об’єктивні кількісні межі, в яких від обчислювальної 
процедури можливо добитися необхідної точності, і вказує шлях, яким потрібно до 
цього йти. В даному випадку необхідно з безлічі обчислювальних процедур вибрати 
ту, яка забезпечує необхідну точність розрахунку, і підтвердити її. 

Ключові слова: характеристики точності, теплові поля, обчислювальні 
функції, обчислювальні процедури, оцінювання точності, обмежена точність 
вхідних даних, методи обчислень. 
 
P.Evtukh, R.Tkachuk, V.Lypnytskyy 

EVALUATION OF THE ACCURACY OF COMPUTATIONAL PROCEDURE 
FOR CALCULATION OF PARAMETERS OF THERMAL FIELD WITHIN THE 

LIMITED ACCURACY OF DATA INPUT 
 

The given approach enables objective quantitative limits and specifies the necessary 
path. Within these limits we can achieve the required accuracy of the computational 
procedure. We must choose one, which provides the necessary accuracy of calculation and 
confirm it. 

Key words: precision features, metrological characteristics, thermal fields, 
computing functions, computational procedures, estimation of accuracy, limited accuracy 
of data input, methods of calculation. 
 

Розрахунок теплових полів з допомогою сучасних обчислювальних засобів 
часто зводиться до рішення систем лінійних рівнянь, вхідні дані яких являються 
сигналами первинних датчиків і відомі з обмеженою точністю. Розрахунок в даному 
випадку може бути неоднозначним. У різних дослідників рішення однієї і тієї ж 
задачі наприклад у програмному середовищі MatLab може бути виконане з різною 
точністю. В даному випадку необхідно з безлічі обчислювальних процедур вибрати 
ту, яка забезпечує необхідну точність розрахунку. Щоб підтвердити цю точність і 
забезпечити єдину методику використання вибраної обчислювальної процедури 
необхідно розробити процедуру оцінювання точності. Проте, з першого погляду, 
окрім похибки розрахунку, яку поки-що не зрозуміло як визначити, також 
абсолютно не зрозуміло як визначати інші характеристики точності і чи є вони 
взагалі. 

Метою статті є формування підходу до обробки даних вимірювального 
експерименту при розрахунку втрат у мережах теплопостачання міста при 
обмеженій кількості та точності вхідних даних. 

В роботі наведено формування підходу до обробки даних вимірювального 
експерименту при розрахунку втрат у мережах теплопостачання міста при 
обмеженій кількості та точності вхідних даних. Якщо обчислювальна процедура не 
забезпечує необхідної точності, тоді необхідно змінити праву частину у системі 
рівнянь, що на практиці означає корекцію вимірювального експерименту 
(наприклад, змінити кількість датчиків, їх просторове розташування, підвищити їх 
точність, тощо). Цей підхід дозволяє запровадити дистанційне визначення втрат у 
мережах теплопостачання та можливість його оптимізації. 
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НЕЙРОМЕРЕЖЕВЕ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБРАЗІВ СТАНУ  

АГРОТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР 
 

Проаналізовано перспективність використання для оцінки стиглості 
агротехнічних культур нейромережевих структур; синтезовано та перевірено на 
адекватність відповідний багатошаровий персептрон. 

Образ, нейронна мережа, перенавчання, адекватність. 
 

V. Lysenko, I. Bolbot, V. Shtepa, N. Zaec, O. Ryaba 
NEURAL NETWORK PATTERN RECOGNITION OF CULTURES 

AGROTECHNICAL 
 

Analyzed to assess the prospects of ripeness agro crops neural network structures 
were synthesized and tested for adequacy of the corresponding multilayer perceptron. 

The image, neural network, retraining, adequacy. 
 

Впровадження сучасних засобів автоматики та робототехніки в тепличне 
господарство відноситься до перспективних інноваційних проектів і пов'язане з 
капітальними затратами як на придбання техніки, так і на розробку проектів та 
виконання підготовчих робіт. Однак, від застосування розробок визначення стану 
плодів агротехнічних культур (ступеня їхньої стиглості) планується значна економія 
матеріально-трудових ресурсів і грошових коштів, яка буде отримана в результаті 
підвищення енерго- та ресурсоефективності виробництва. 

Як відомо, апаратно-програмна реалізація розпізнавання попередньо 
синтезованих образів включає у себе ряд кроків [1]: сприйняття образу (технічне 

вимірювання); попереднє опрацювання 
отриманого сигналу (фільтрація, 
трансформація тощо); виділення 
потрібних характеристик (індексація); 
класифікація образу (прийняття 
рішення). 

Стосовно першого кроку, то для 
оцінки стиглості агротехнічних культур 
можна використати сприймаючий 
елемент HiTechnic (рис. 1). 

Для попереднього опрацювання 
(фільтрації) вхідних образів доцільно 

використати Вейвлет-аналіз, який базується на використанні вейвлетів, що являють 
собою математичні функції та дозволяють аналізувати різні частотні компоненти. 

Третій та четвертий кроки розпізнавання образів, як правило, об’єднуються у 
систему розпізнавання образів (СРО), яка і є головним елементом такого 
інтелектуального комплексу. 

Як відомо, протягом дослідження проблем розпізнавання образів 
виокремились два основні підходи – детерміністичний та статистичний [2]. Перший 
включає в себе математичні формалізовані емпіричні і евристичні методи, другий 
базується на фундаментальних результатах математичної статистики. 

 
Рис. 1. Структурна схема сприймаючого 

елемента HiTechnic 
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До проміжного класу математичного апарату СРО можна віднести і нейронні 
мережі (НМ), які і використали для розпізнавання образів стану агротехнічних 
культур, а саме – багатошарові персептрони (БП). 

У процесі синтезу та дослідження відповідних НМ застосували демоверсію 
програмного пакету Statistica Neural Networks. Критерій навчання – мінімізація 
помилки НМ. Оптимізація функціональних характеристик здійснювалась експертно 
– згідно авторської методики. 

У якості вхідних даних прийняли набори растрових картинок – імітація зйомок 
HiTechnic. Умовно розділимо їх на дві групи: “стиглий плід помідора” та “нестиглий 
плід помідора”. Критерій – насиченість червоного кольору. Очевидно, що у випадку 
реального розпізнавання однакових картинок ніколи не отримаємо. 

Також прийняли, що отримуванні зображення матимуть розширення 55 та 
глибину кольору 1 біт. Можливі значення всередині пікселів приймемо 
фіксованими: 0, 0,5, 1. Картинки представили в одній двомірній таблиці, 
застосувавши просте розвертання: кожному зображенню відповідає одне 
спостереження – рядок у таблиці даних; елементи рядка – значення відповідних 
пікселів в отримуваному із сприймаючого елемента сигналі (рис. 2). Останній 
стовпець – експертне визначення стиглості помідору. 

Під час навчання задали 50 прикладів “стиглий плід помідора” та 50 прикладів 
“нестиглий плід помідора”. Тобто отримали таблицю з 26 стовпцями ((5 5) +1 = 26) 

та 100 рядками. 
Тип задачі – класифікація. Значення 

пікселів встановили неперервними 
змінними, що матиме місце у реальних 
умовах. Експертне визначення стиглості 
помідора – категоріальна змінна. 

Найкращий результат 
продемонстрував БП 5:5-8-8-1:1 (рис. 3). 
Він забезпечив продуктивність на всіх 
вибірках рівну 0,97 – тобто вірно 
класифікував 97 зі 100 образів. 

Задавши 15 наборів даних, на яких 
мережа не навчалась, було отримано 
прийнятне значення ефективності НМ 
(середньоквадратична помилка) – 73,62%. 

Висновок: Враховуючи 
встановлену достатню якість 
функціонування НМ-класифікатора образів 
(багатошарового персептрона), можна 
стверджувати, що математичний апарат 
нейронних мереж, а саме багатошаровий 
персептрон, доцільно використовувати для 
встановлення стану агротехнічних культур. 
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Рис. 2. Фрагмент тренувальної таблиці 

 
Рис. 3. Архітектура найефективнішого 

НМ-класифікатора 
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ЧАСТОТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОТУЖНОСТІ 

НАТРІЄВИХ ЛАМП ВИСОКОГО ТИСКУ 
ЕЛЕКТРОННИМИ ПУСКОРЕГУЛЮВАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ 

 
Проведено апроксимацію вольт-амперної та вольт-ватної характеристики 

натрієвої лампи високого тиску методом найменших квадратів. Отримані результати 
верифіковані за допомогою математичного пакету Matlab R2010b (7.11). Виконано 
аналіз основних характеристик комплекту “ЕПРА – НЛВТ” з регулюванням 
потужності НЛВТ шляхом зміни частоти комутації резонансного інвертора. 

Ключові слова: частотне регулювання, потужність, натрієва лампа високого 
тиску, електронний пускорегулювальний апарат. 

 
A. Lupenko, I. Sysak, V. Say, V. Natyaga 

FREQUENCY CONTROL OF HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS DIMMING 
BY ELECTRONIC BALLAST 

 
Voltage-ampere and voltage-watt approximation for high pressure sodium lamp by 

the method of square roots was done. The results are checked by the mathematical package 
Matlab R2010b (7.11). 

Key words: frequency control, dimming, high pressure sodium lamp, electronic 
ballast. 

 
При проведенні аналізу електричних режимів роботи електронних 

пускорегулювальних апаратів, які 
забезпечують регулювання потужності 
розрядних джерел світла, необхідно знати 
залежність опору розрядної лампи від 
робочої потужності. Цю залежність можна 
встановити на основі вольт-амперної 
характеристики (ВАХ) лампи. 

Для знаходження ВАХ, як 
навантаження вихідного каскаду, було 
використано натрієву лампу високого тиску 
типу DeLux Sodium-70W. 

Для отримання апроксимаційної 
кривої використовувався метод найменших 
квадратів: 

4 3 22889,9 6935, 2 5805,1u i i i        
1894,9 224,59i      (1) 
Для верифікації даних було 

проведено апроксимацію в математичному пакеті Matlab R2010b (7.11) – 
експериментальні дані та крива апроксимації ВАХ представлені на рис. 1. 

Із знятих експериментальних даних можна також побудувати залежність 
напруги від потужності лампи – вольт-ватну характеристику (ВВХ): 

46 30,000261611,1013 10u p p      
20,050913 2,9221 1,349p p                           (2) 

Актуальність досліджень обумовлена необхідністю підтримання заданої 
робочої потужності НЛ зміною частоти комутації інвертора. 

 
Рис. 1 - Експериментальні дані та 

крива апроксимації 
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Експериментальні дані та крива апроксимації ВВХ в середовищі Matlab 
представлені на рис. 2. 

Як і у першому, так і у другому випадку верифікація даних в математичному 
пакеті підтверджує правильність виконаного методу найменших квадратів. 

Опір лампи при заданій робочій потужності Р дорівнює: 

P
pUpR

2)()(  .     (3) 

Добротність навантаженої коливальної системи: 

0

)()(
Z

pRpQ   ,     (4) 

де  CLZ /0   - характеристичний опір; 
L, C – індуктивність і ємність коливального контуру. 
Робоча частота комутації: 

2

2 0
0 2 2

1 1 2( ) 1 1 1
2 ( ) 2 ( ) ( )

Uf p f
Q p Q p U p

  
       

   

,                 (5) 

де f0 - резонансна частота; 
U0 – напруга живлення вихідного каскаду. 
Використовуючи отримані вирази побудовано залежність робочої частоти 

від робочої потужності НЛВТ. На 
рис. 3 наведені залежності для 
двох значень характеристичного 
опору (55 Ом, 145 Ом) при 
живленні інвертора напругою 130 
В і 340 В. З аналізу отриманих 
характеристик витікає, що при 
малих значеннях 
характеристичного опору 
(Z0=55 Ом) невеликі зміни частоти 
викликають дуже великі зміни 
потужності лампи. 

Для верифікації 
розглянутого підходу знято 
експериментальну залежність 
робочої частоти від робочої 
потужності для НЛВТ типу DeLux 
Sodium-70W, яка наведена на рис. 
3 (точки). При цьому використано 
параметри коливального контуру 
експериментального макету ЕПРА, 
які дорівнюють: L=0,231 мГн, 

С=75,1 нФ, Z0=55 Ом; L=0,605 мГн, С=28,1 нФ, Z0=145 Ом. Рис. 3 демонструє 
високий ступінь відповідності результатів розрахунку і експерименту. 

Висновки. На основі апроксимаційної нелінійної моделі НЛВТ для широкого 
діапазону її робочих потужностей виконано аналіз основних характеристик 
комплекту “ЕПРА – НЛВТ” з частотним регулюванням потужності НЛ. Результати 
досліджень розкривають особливості роботи дімінгового ЕПРА з частотним 
керуванням і можуть бути використані як основа для проектування високоякісних 
схем ЕПРА. Встановлено співвідношення, які описують взаємозв’язок між робочими 
частотою ЕПРА та потужністю НЛ. 

 

f, 
кГ

ц 

Р, Вт 
Рис. 3.  Експериментальні (точки) та 

розрахункові характеристики (лінія) “частота-
потужність” для лампи  DeLux Sodium-70W 
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ВИБІР КРИТЕРІЮ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ  
ТРУБЧАСТОГО ТЕПЛООБМІННИКА ПРИ УТВОРЕННІ НАКИПУ  

 
Обґрунтовано доцільність оцінки ефективності передачі тепла трубами з 

накипом за відносним відхиленням їх термічного опору від номінального значення. 
Ключові слова: енергоефективність, теплопередача, труба з накипом, 

термічний і гідравлічний опори.  
 
I. Lucheyko, V. Koval, R. Kotsyurko 

CHOICE OF CRITERION OF ENERGY EFFICIENCY  
OF TUBULAR HEAT EXCHANGER DURING FORMATION OF SCALE 

 
It is justified that for the evaluation of efficiency of heat transfer by pipes with scale 

deposits the appropriate to use the relative deviation thermal resistance from nominal 
value. 

Keywords: energy efficiency, heat transfer, pipe with scale deposits, thermal and 
hydraulic resistances.  
 

При експлуатації трубчастих теплообмінників, осібно з водою як гарячим 
теплоносієм (ТН), на їх внутрішній поверхні утворюється накип у вигляді 
нашарування нерозчинних солей 3CaCO  та 3 2MgCO Mg(OH) , різних 
технологічних домішок тощо. Це спричинює збільшення термічного опору, а отже, – 
зниження ефективності процесу теплопередачі, що не відповідає вимогам 
енергозбереження.  

На рисунку зображений поздовжній розріз одиночної циліндричної труби з 
утвореним накипом і графіки зміни температури в радіальному напрямі. 
 

 
 

Рисунок. Схема для розрахунку термічного опору та радіального розподілу 
температури в круглій циліндричній трубі без накипу (а) і з накипом (б) товщиною 
  на внутрішній поверхні: 0 0 0 0,r R r    – внутрішній і зовнішній радіуси; 0    
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– коефіцієнти теплопровідності матеріалів труби та накипу; 1 2р рt t  – середні 
значення температур ТН; 1 2 3c c ct t t   – температури на границях шарів. 

Загальний лінійний термічний опір R R /l l  рівний сумі окремих опорів 

 
0 0

1 0 0 0 0 2 0

2 1 1 1 12 R ln ln ,
     

      l
l

r R
k r r r R

                    (1) 

де lk  – лінійний коефіцієнт теплопередачі; l  – довжина відповідної циліндричної 
поверхні площею 2 rl ; 1 2,   – коефіцієнти тепловіддачі від гарячого ТН до 
внутрішньої поверхні накипу та від зовнішньої поверхні труби до холодного ТН.  

У безрозмірній формі абсолютна різниця (відхилення) опорів чистої 
( 0 00, , R Ri i l l      ) і брудної труби  

02 0 1 02 0
02 0 0 2

01 0

( ) 12 R 2 (R R ) ln ( ) 0,
1 1




   
         

   l l l
R x x RR x
r x x

       (2) 

де ( ) 0 / 1    i i i  – відносні різниці коефіцієнтів тепловіддачі; 00 / 1   x r  – 
симплекс товщини накипу та внутрішнього радіусу труби – ступінь забруднення 
( 0x  – відсутність накипу, 1x   – труба повністю забита накипом). 

За «термічний» критерій енергоефективності теплообміну доцільно вибрати 
відносне відхилення опорів R 0   (%) або відповідне відхилення коефіцієнтів 
теплопередачі 0/ 0k l lk k    , яке буде протилежним до R  критерієм: чим 
більше за модулем його значення, тим вища ефективність передавання енергії ТН  

 R 0 R maxR R 1 .доп
l l k k                                            (3) 

Як видно з формул (2), (3), задача розрахунку допустимих значень R ( )x  
зводиться до знаходження залежностей ( ) ( ) i x  із відомих критеріальних рівнянь 
тепловіддачі при вимушеному русі рідини в трубах: Nu( ) (Re, Pr,Gr)f  . 

Крім того, через зменшення поперечного перерізу 2A r   трубопроводу 
збільшується (при заданій об’ємній витраті 2const constрv wA t    ) середня 
лінійна швидкість w  потоку, що веде до росту гідравлічного опору, а отже, – 
додаткових затрат потужності тN  на подолання сил внутрішнього тертя в рідині.  

Зокрема, для усталеного ламінарного руху справедливий закон Пуазейля  
24 4

т т
т т ,

8 8
p pr r lv N v p
l l

             
                         (4) 

де   – динамічний коефіцієнт в’язкості рідини; т /p l  – лінійний перепад тиску, 
створюваний зовнішнім джерелом енергії (помпою): п тconstv p p     . 

Із формули (4) затрачувана на переміщення рідини лінійна потужність  
2 4

т 4

8 ,N l v r
r





                                                (5) 

звідки – аналогічно (3) – «гідравлічний» критерій енергоефективності 
  4

т 0т max1 1 ( const).доп
N NN N x v               (6) 
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ВИБІР МАТЕРІАЛУ ОСЕРДЯ В ІМПУЛЬСНИХ ДЖЕРЕЛАХ 

ЖИВЛЕННЯ 
Проведено огляд та опис основних, найбільш розповсюджених матеріалів для 

виготовлення осердь в імпульсних джерел живлення.  
Ключові слова: котушка індуктивності, ферит, порошкові осердя, магнітна 

проникність, імпульсні джерела живлення, магнітні матеріали. 
 
Miroslav Nakonechny1, Yuri Bachinsky2 
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Ternopil Volodymyr Hnatiuk  National Pedagogical University, Ukraine2 

 
THE CHOICE OF MATERIAL IN THE CORE SWITCHING POWER SUPPLIES 

 
An overview and description of the basic, the most common materials for making 

cores in switching power supplies. 
Keywords: inductor, ferrite, powder cores, magnetic permeability, switching power 

supplies, magnetic materials. 
 
Для запалення і стабілізації дуги в люмінесцентних лампах застосовуються 

баласти, стабілізатори струму, та пристрої для запалювання розряду Основними 
електричними характеристиками котушок індуктивності (КІ) є індуктивність, 
омічний опір обмотки, максимальний робочий струм і величина втрат в осерді. При 
роботі будь-якого індуктивного елемента завжди виділяється енергія у вигляді тепла 
тобто трансформатор або дросель в робочому режимі розігрівається. Причому 
джерелом тепла служать як омічний опір обмотка, втрати в магнітопроводі на 
перемагнічування та вихрові струми. Для розрахунку втрат в осерді використовують 
рівняння Штейнміца: 

Pосердя=kfxΔBy 
коефіцієнти Штейнміца k, x, y розраховуються з результатів досліджень і сильно 
залежать від робочої частоти і густини магнітного потоку в осерді. Загальні втрати в 
осерді дорівнюють сумі втрат на перемагнічування і на вихрові струми. Втрати на 
вихрові струми пропорційні квадрату амплітудного значення магнітного потоку і 
квадрату робочої частоти. Втрати на перемагнічування залежать від частоти лінійно, 
але співвідношення між складовими втрат змінюється в залежності від густини 
магнітного потоку і матеріалу осердя. Основна кількість магнітопроводів 
виготовляються з феритів та розпиленого заліза.  

Використання феритів в якості магнітопроводу отримало широке 
використання завдяки високій температура Кюрі, малим втрати на гістерезис, 
стійкістю до механічних навантажень. При насиченні феритового осердя його 
відносна магнітна проникність різко зменшується, що призводить до зменшення 
індуктивності. Для більшості імпульсних джерел живлення насичення осердя вкрай 
небажане і може призводити до наступних негативних явищ. Збільшення рівня втрат 
в матеріалі осердя і збільшення рівня омічних втрат, зниження ККД, додаткових 
втрат викликаних перегрівом КІ. Сильні магнітні поля в осерді в поєднанні зі 
зменшеною магнітною проникністю є джерелом перешкод і наводок на сусідні ланки 
пристрою. Ці та інші фактори говорять про те що слід уникати режиму насичення. 
Ферити входять в режим насичення якщо величина щільності потоку магнітної 
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індукції перевищує 300 (мТ), причому ця величина не залежить від марки фериту. 
Тобто 300 (мТ) є як би вродженою властивістю саме феритів, інші магнітні 
матеріали мають інші величини порогу насичення. Наприклад, трансформаторне 
залізо і порошкове залізо насичуються при магнітній індукції 1 (Т), тобто можуть 
працювати в набагато більш сильних полях.  

Для збільшення максимального робочого стуму в осердя вводять зазор, що 
призводить до зменшення еквівалентної проникності магнітного поля. Як показують 
дослідження, можна вибрати розмір зазору таким чином, що еквівалентна 
проникність мало чим буде відрізнятися від початкової магнітної проникності. Такі 
зазори прийнято називати оптимальними. Проте розміри оптимальних зазорів 
складають соті міліметра, що, викликає значні труднощі при їх виготовленні, та й 
температурна стабільність таких зазорів невисока. Нагріваючись, осердя 
розширюється, тому зазор починає «плавати». У реальних індуктивних елементах 
зазор знижує проникність осердя, прийнято вважати, що у скільки разів знизилася 
проникність завдяки введенню зазору, у стільки ж разів впала і величина залишкової 
індукції.  

Порошкові осердя виготовляються з багатьох матеріалів. Магнітному сплаву 
надається форма дрібнодисперсних часток діаметром від 5 до 200 мкм. Частинки 
покриваються ізолюючим матеріалом товщиною від 0,1 до 3 мкм, і пресують в прес-
формах при тиску до 21.000 кг/см2. Існує багато форм порошкових осердь, проте 
найпоширенішими є тороїди. На маленькі тороїди наноситься покриття з парілену, а 
на великі - епоксидне. Покриття необхідне для запобігання короткого замикання в 
процесі намотування обмотки та експлуатації. 

Зміна розміру часток, товщини їх покриття і тиску дозволяє змінювати 
проникність готових порошкових осердь в діапазоні від 14 до 350. Потім осердя 
обпалюють при високій температурі в атмосфері водню. Відпал знімає внутрішні 
напруження, що виникли при пресуванні, перешкоджає окисленню і покращує 
магнітні властивості порошкових осердь. 

Втрати на вихрові струми в порошкових осердях мінімальні через те, що 
кожна частка магнітного матеріалу ізольована від інших. Ізолюючий матеріал 
забезпечує розподілений повітряний зазор, який знижує проникність і дає 
можливість сердечникові акумулювати значну кількість енергії. Відсутність 
локалізованого повітряного зазору усуває шкідливу дію крайового ефекту і 
пов'язаних з ним втрат. Осердя з розпиленого заліза містять органічний компонент, 
тому схильні до. термічного старіння. При роботі в умовах підвищеної температури 
навколишнього середовища або внаслідок високих втрат в осерді поступово 
відбувається зменшення проникності і зниження добротності. Масштаби цих змін в 
значній мірі залежать від часу, температури, розмірів осердя, робочої частоти і 
щільності магнітного потоку. Дані фактори обов'язково слід враховувати при 
робочих температурах, що перевищують 75 °C. У потужних пристроях втрати в 
осерді вносять вагомий внесок у підвищення робочої температури усього пристрою. 
При цьому зниження добротності збільшує втрати на вихрові струми, що є 
причиною додаткового розігріву осердя і може викликати незворотні зміни, 
внаслідок чого осердя з магнітодіелектрика перетворюється в провідник. Втрати на 
гістерезис не змінюються внаслідок термічного старіння.  

Розпилене залізо є найбільш дешевим з порошкових матеріалів з високою 
індукцією насичення, завдяки чому його застосовування у багатьох випадках 
виявляється економічного більш ефективним, ніж застосування моліпермаллою 
(МРР), чи альсифера (KoolMu, SuperMSS). Правильний вибір матеріалу для 
виговлення осердя дає можливість зменшити в ньому втрати на вихрові токи та 
втрати на гістерезис і тим самим збільшити ККД джерела живлення.  
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ВИКОРИСТАННЯ НИЗЬКОПОТЕНЦІАЛЬНОЇ ЕНЕРГІЇ В 
ЕНЕРГООЩАДНИХ СИСТЕМАХ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ 

 
У природі, виробництві, сільському господарстві, побуті є значні запаси 

розсіяної низькотемпературної теплової енергії, яку можна ефективно використати. 
Однією з таких технологій є використання низькопотенціальної енергії довкілля із 
застосуванням теплових насосів. 

Ключові слова: енергозберігаюча система, низькопотенційне тепло, тепловий 
насос, енергія, економічна вигода. 

 
Bogdan Orobchuk, Iryna Kozbur 
USE LOW OF POTENTIAL ENERGY IN ENERGY KEEPING SYSTEMS WARM 

SUPPLY 
 

In nature, manufacturing, agriculture, households are significant reserves scattered 
low heat, which can be effectively used. One such technology is the use of low potential 
energy environment with the use of heat pumps. 

Keywords: energy saving system, low-potential heat, heat pump, energy, economic 
benefit. 

 
Системи опалення, засновані на оперативному режимі управління 

теплопостачанням, кондиціонуванням приміщень та їх вентиляцією, дозволяють 
істотно скоротити енергоспоживання навіть при значних змінах у вимогах до 
комфортності і мікроклімату як в окремих приміщеннях, так і будівлі в цілому. Такі 
системи абсолютно справедливо заслуговують на статус енергозберігаючих систем. 

Необхідно  відмітити,  що  споживання  тепла  з року  в  рік  безперервно 
зростає. Збільшення споживання тепла в містах відбувається зі збільшенням кількос-
ті  сучасних   житлових та  громадських  будівель,  що   вводяться  в  експлуатацію, 
а  також  зі  збільшенням  втрат тепла при передачі та поганій ізоляції приміщень, 
що опалюються. В свою чергу ці будівлі характеризуються збільшенням  норми  
корисної площі і норми витрати гарячої води  на одну людину.  Впровадження нових 
технологічних процесів і будівництво споруд з більш довершеними об’ємно-
плановими досягненнями, що максимально відповідають функціонально-
технологічному призначеннютакож  вимагають  збільшення споживання тепла.  

В умовах стрімкого зростання цін на енергоносії розробка й запровадження 
енергоощадних технологій є одним із пріоритетних напрямків роботи в енергетичній 
політиці країн. Надзвичайно актуальним і ефективним для України й світу є 
використання низько потенціальної енергії довкілля із застосуванням теплових 
насосів, адже вони дають постійне й недороге тепло, а його вартість не залежить від 
ціни на газ. Економічно доцільні для використання ресурси низько потенціальної 
теплоти природного і техногенного походження, що можуть утилізуватися 
тепловими насосами, оцінюються у 22,7 млн. тонн умовного палива на рівні 2030 
року [1].  

Принцип дії запропонованої установки представлений на рис. 1. Температура 
каналізаційних стоків становить плюс 16—18 °С, а взимку — плюс 12 °С. Наразі ця 
енергія марнується. Натомість її можна скерувати на обігрів багатоповерхових 
житлових будинків. 

Відтак на очисних спорудах ми пропонуємо встановити спеціальний 
тепловий насос. 
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           Згідно виконаних розрахунків при витраті одного кіловата електричної енергії 
цей насос вироблятиме 3—8 кВт теплової [2]. До того, ж відпаде потреба у 
споживанні газу. Зі зростанням середньорічної температури каналізаційних стоків, 
буде збільшуватись економічна вигода, бо витрати на виробництво тепла стануть 
меншими. Тепловий  насос  може  використовувати  накопичену в стічних 
каналізаційних водах  теплову енергію для побутових потреб: опалення, підігріву 
гарячої води, басейну, зимового саду, тощо.  В ґрунтотовому  контурі  (1) вільне   
тепло   переходить від  каналізаційних  стоків  до   незамерзаючої рідини та 
подається при температурі біля нуля градусів до теплового насосу. В контурі фреону 
(2) теплонасос збільшує температуру отриманого тепла до 100 0С. У нагрівальному 
контурі (3) тепло від фреону переходить в систему опалення та розповсюджується 
по будинку. Тобто, під дією тепла каналізаційних стоків холодоагент насоса починає 
випаровувати газ, який за допомогою компресора стискають. Відтак він нагрівається 
і відповідно нагріває воду в системі опалення до температури не меншої аніж 80—90 
градусів. Процес перетворення низькоякісної енергії у високоякісну — замкнутий і 

самовідновлювальний. Нова технологія є 
цілком безпечна й екологічно чиста. 
Наразі такі установки коштують недешево, але 
окуповуються за три-чотири роки [3]. Якщо 
ККД традиційного котла становить приблизно 
85—90 %, то теплового насоса — від 300 до 
800 %. Відтак він може замінити одразу 5—6 
котелень. 

Проведені розрахунки показали, що 
теплонасосна установка споживатиме від 8 до 
11,8 кВт електроенергії на годину та зможе 
виробляти 52,7 кВт теплової енергії. 
Коефіцієнт енергетичної ефективності 
теплонасоса становить 4,5-5,5, тобто на один 
кіловат витраченої електроенергії тепловий 
насос видає 4-6 кіловат теплової. Слід також 
взяти до уваги екологічний аспект, а саме 
повну відсутність викидів вуглекислого газу, 
що дуже важливо в даний час. Теплонасоси 
можна без проблем встановлювати у житлових 
будинках, де немає можливості підвести газ. 

При необхідності їх також можна комбінувати з існуючими або централізованими 
системами водяного опалення. 

Тепло-насосні установки доцільно використовувати при переході до децентра-
лізованих систем теплопостачання (без протяжних теплових мереж, які мають 
достатньо велику вартість та значні теплові втрати), що істотно зменшує 
експлуатаційні витрати і збільшує надійність роботи. 
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Рис. 1. Схема роботи теплового 
насоса для обігріву будинку 
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ В 

ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЛІНІЯХ ПРИГОТУВАННЯ ТВЕРДОГО БІОПАЛИВА 
 

Проаналізовано перспективи і обґрунтовано доцільність використання 
паливних елементів в технологічних лініях брикетування (пилетування) біопалива. 
Обґрунтовано комбіновану структурну схему функціонування перспективної лінії 
приготування твердого біопалива 

Ключові слова: паливний елемент, паливно-комірчаний генератор, лінія 
приготування твердого біопалива 

 
Valeriy Fedoreyko, Yuriy Petrykovych 

THE PROSPECTS OF FUEL ELEMENTS USING IN THE 
TECHNOLOGICAL STRAINS OF SOLID BIOFUELS PRODUCTION 

 
The prospects are analyzed and the expediency is grounded in the aspects of fuel 

element‘s using in reference to the technological strains of the biofuel‘s briquetting. The 
composite structural scheme of the long-range strains concerning the solid fuel‘s 
production is also substantiated.  

Key words: fuel elements, fuel-cellute generator, strains of solid biofuel‘s 
production. 

 
Постійне зростання енергоресурсів в Україні за останній період зумовило 

активний розвиток і впровадження технологій переробки відходів, брикетуванням чи 
пилетуванням сільськогосподарської продукції однорічного циклу відновлення 
(соломи, лузги насіння, відсіви зернових культур, тощо), які є альтернативними 
видами палива, на користь яких свідчать технічні,економічні, та екологічні чинники 
[1].  

Сучасні комплекси приготування твердого біопалива характеризуються 
двостадійністю технологічного процесу, яка включає підготовку сировини та 
безпосереднім виробництвом паливних брикетів або пилетів [2]. Обидві стадії 
реалізуються комплексом енергоємкого  і матеріаломісткого обладнання, яке при 
продуктивності 600-700кг/год забезпечує розділення сировини, її підготовчу сушку і 
подрібнення, циклонування та ущільнення; зокрема: електричні сушарки 
(потужність  близько 25 кВт/год), екструдери разом із нагрівачами - близько 50 
кВт/год, сепараторні і транспортні системи завантаження продукції та проміжного 
транспортування – близько 10кВт/год. В загальному випадку, при середній 
продуктивності забезпечуються мінімальні питомі енергозатрати в межах – 
0,12кВт∙год/кг. 

Таким чином, основними видами енергії, які затрачаються під час роботи 
таких технологічних ліній є теплові (близько60%) і електричні (орієнтовно 40%). 
Використання сучасних енергетичних джерел в структурі технологічних ліній 
брикетування продукції здатних працювати на іншому типі палива і забезпечувати 
перерозподіл видів енергії дозволяє значно знизити питомі затрати. Типовим 
представником таких джерел енергії є паливно-комірчані генератори, які в комплексі 
із сучасними піролізними котлами генерації технологічного газу здатні забезпечити 
не лише зменшення енергетичних затрат на виробництво паливних брикетів але й 
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часткову автономність функціонування. Комбінована структурна схема 
функціонування лінії представлена на рис.1. Технологічна маса проходить обробку у 
вузлі попередньої підготовки і транспортування сировини 1 після чого надходить у 
вузол брикетування шкевого типу чи циклічно-ударної дії 2, в якому відбувається 
пресування суміші до відповідних показників щільності (1,0-1,2 т/м3) . 
Конструктивною особливістю запропонованої лінії є схема її енерзобезпечення, яка 
на відміну від традиційних рішень побудована на застосуванні в якості основного 
джерела енергії паливно-комірчаного генератора (ПКГ) 3, який дозволяє генерувати 
електроенергетичний потік для функціонування основних вузлів лінії (регульований 
електропривід) та тепловий потік для її технологічних потреб (підсушування 
сировини, температурна процесу піролізу). Основою ПКГ є паливні елементи на 
основні твердо оксидної технології (SOFC), паливом для яких може виступати 
технологічних газ, що генерується піроліз ним котлом 4, хімічний склад, якого може 
змінюватись в залежності від складу суміші біологічної сировини. Для нормальної 
роботи ПКГ газ необхідно розділити і очистити модулем 5. Робота лінії 
контролюється блоком керування 6 із двосторонніми зв’язками з основними 
енергетичними вузлами системи, що дозволяє оптимально керувати і 
перерозподіляти енергетичні потоки. 

 

1 

2 

3 4 

5 6 

брикети 

 
Рис.1 Комбінована структурна схема розподілу енергетичних потоків  

перспективної лінії приготування твердого біопалива: 1- вузол попередньої 
підготовки і транспортування сировини; 2 – вузол брикетування; 3- паливно-

комірчаний генератор (ПКГ); 4- піроліз ний котел; 5- модуль очистки газу; 6- блок 
керування;                 - потік електроенергії;                 - тепловий потік;                - 

асоціативні зв‘язки;                   - потік технологічного газу;              - потік 
технологічної біосировини. 

 
Таким чином, запропонована схема енергозабезпечення лінії приготування 

твердого біопалива може забезпечити ефективне генерування і розподілення 
теплових та електричних потоків, що в кінцевому випадку дозволяє значно 
зменшити затрати на продукування одиниці твердого біопалива та забезпечити 
часткову автономність лінії. 
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ЕНЕРГОЕФЕКТИВНЕ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ 
ТЕХНОЛОГІЧНИХ УСТАНОВОК 

 
Запропоновано метод енергоефективного керування електроприводом, що 

базується на адаптивному способі частотного керування асинхронним двигуном на 
основі  формування оптимальної величини напруги статора залежно від механічного 
навантаження. 

Ключові слова:  електропривод, адаптивні алгоритми керування,  технологічні 
установки 
 
Valeriy Fedoreyko, Mykola Rutylo, Iryna Lutsyk, Ivan Iskersky 

ENERGY-EFFICIENT MANAGEMENT OF THE ELECTRIC DRIVES OF 
TECHNOLOGICAL  EQUIPMENT 

 
The methods of the induction motor’s effective control that is provided by adaptive 

mood of it’s regulation is suggested. It is based on the formation of the stator voltage’s 
optimal value and depends on the mechanical loading . 

Key words: electric driver, adaptive control algorithms,  technological equipment 
 
Сучасні вимоги  щодо комплексності вирішення завдань підвищення якості  

продукції та зменшення усіх видів затрат на її виготовлення потребують перегляду 
усіх задач вже на етапі проектування систем керування технологічними процесами 
та його окремих складових.  

Тому вирішення проблеми енергозбереження та підвищення якості керування 
технологічними установками слід починати з розробки ефективних систем плавного 
регулювання експлуатаційних параметрів в залежності від заданих величин та умов 
зовнішнього середовища. Оптимальне керування за такими вимогами потребує 
ідентифікації стану об’єкту та відповідної адаптації параметрів системи керування з 
врахуванням вимог щодо інваріантності та робастності електромеханічних систем 
відносно параметричних і силових збурень. 

Найбільш ефективним і економічним способом регулювання продуктивності 
параметрів технологічних установок є використання частотно-регульованого 
електроприводу. Адже це дозволяє  підтримувати задані технологічні параметри, 
зменшивши енергоспоживання (в середньому на 30-40%) та  знизивши 
перевантаження двигуна [1]. У свою чергу це сприяє збільшенню терміну служби 
контактно-комутаційної апаратури і зниженню ймовірності виходу з ладу двигунів. 
Крім того, у всьому діапазоні робочих швидкостей і навантажень, коефіцієнт 
потужності електроприводу близький до одиниці.  

Застосування адаптивних способів керування дозволить покращити якість та 
енергоефективність регулювання таких систем. Аналізуючи існуючі способи 
управління асинхронним двигуном, слід відзначити, що задачу адаптивного 
частотного керування, як правило, вирішують вимірюванням частоти ротора, а 
також використанням різниці між заданою та поточною частотами обертання ротора 
для визначення величини напруги асинхронного двигуна. Під час використання 
зазначених методів виникає необхідність застосування датчиків швидкості 
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обертання ротора та налаштування під певний тип двигуна. Крім того, ці способи є 
низькоефективними для групового електроприводу. Усунути зазначені недоліки 
можна за рахунок формування оптимальної напруги статора, яка отримується 
шляхом оцінки енергетичних параметрів електродвигуна. [2]. 

Загальний алгоритм даного способу наступний  [3]. У  процесі роботи 
електродвигуна  датчики струму та напруги   надсилають дані в обчислювальний 
блок, в якому проводиться визначення відхилення напруги ∆U*. Паралельно, у 
функціональному блоці відбувається формування напруги за пропорційним законом 
регулювання відносно частоти задf .  Відхилення напруги ∆U*, віднімається в 
суматорі від поточного значення напруги U*, а а отримане оптимальне значення 

напруги у відносних одиницях *
onmU  надходить на регулятор, в якому формується 

абсолютна величина Uопт, що подається на перетворювач частоти. Таким чином 
досягається оптимальне керування напругою статора електродвигуна.  

Подальші дослідження розробленого способу з адаптивним алгоритмом 
формування u/f – характеристики (3) для вентиляторного типу навантаження довели 
його вищу енергетичну ефективність в порівнянні з режимами, що реалізуються 
класичними u/f=const (1) та  u/f2=const (2) залежностями (рис.1). 

 
Рис. Порівняльні характеристики ефективності (ККД) частотно-регульованого АЕП 

вентиляторів ВО-5,6  
 
Таким чином, запропонований спосіб адаптивного частотного керування 

електроприводом технологічних установок забезпечує енергоефективність його 
функціонування, яка досягається шляхом підтримання мінімально необхідної  
величини прикладеної до статора електродвигуна напруги в залежності від його 
механічного навантаження. 
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ІВАН ПУЛЮЙ (1845-1918). СВІТЛОТЕХНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 
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ELECTROENGINEERING INVESTIGATIONS 
 
 Activity of the famous Ukrainian scientist I.Puluj in the field of electroengineering 
is presented in the paper. 
 Key words: electroengineering, electric discharges, filament lamp. 
 

Систематичну діяльність на цій ниві І. Пулюй розпочав з дослідження 
деяких процесів у електричних лампах розжарювання з метою їх вдосконалення. І не 
дивно, адже ідея масового електричного освітлення була на цей час надзвичайно 
популярною і актуальною. Цій тематиці присвячені дві його статті, опубліковані в 
1883 та 1885 роках у Віденському журналі “Zeitschrift fur Elektrotechnik”. 

Маючи за плечима сильну наукову школу експериментальної фізики проф. 
А. Кундта та майже десять років науково-дослідницької роботи у фізичних 
лабораторіях проф. В. Лянга,  І. Пулюй підходить до розв’язання існуючої проблеми 
насамперед як фізик. Це видно вже з першої із згаданих публікацій під назвою “Про 
електричні розряди в лампах розжарювання із застосуванням струмів високої 
напруги”[1], яка фактично стала продовженням багаторічної попередньої праці по 
вивченню електричних розрядів у розріджених газах. У ній автор описує 
спостережуване жеврійне світіння між платиновими електродами, що утримують 
вугляну підковоподібну нитку розжарювання, з’ясовує його природу, досліджує 
вплив на тривалість роботи лампи. 

Робота містить багато надзвичайно цікавих наукових спостережень, 
припущень і тверджень, що були важливими на той час для пізнання суті 
електричних явищ у вакуумі. Про вагомість цих тверджень можна судити з того, що 
в цьому ж 1883 році І. Пулюй видав монографію “Промениста електродна матерія і 
так званий четвертий агрегатний стан”[2], яка була зібранням усіх його попередніх 
публікацій на згадану тему. Зважаючи на велику зацікавленість цими працями в 
наукових колах, Лондонське фізичне товариство у 1889 році перевидає її в 
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англомовному перекладі окремим томом серії “Physikal Memoirs”, котра присвячена 
найважливішим фізичним дослідженням світового рівня.  

Вищезгаданими працями Пулюй привернув до себе увагу відомих 
промисловців, і вже наприкінці 1883 року його запрошують на посаду консультанта 
всесвітньо відомої фабрики зброї в австрійському місті Штайр, де згодом він 
організовує і очолює виробництво освітлювальних ламп розжарювання власної 
конструкції, що в скорому часі послужило запрошенню вченого на посаду 
професора кафедри експериментальної і технічної фізики в Німецькій політехніці у 
Празі. 
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