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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Завдяки науково-технічному прогресу 
освітлювальні пристрої розвиваються досить швидко як у напрямку 
енергозбереження, так і підвищення якості та комфортності освітлення. Один із 
напрямів підвищення комфортності освітлення – це максимальне наближення його 
параметрів до природного освітлення. Завдання збільшення комфортності та якості 
освітлення можна вирішувати, використовуючи напівпровідникові джерела світла, 
які, окрім того, що надають широкі можливості при проектуванні освітлювальних 
пристроїв, мають високу енергетичну та світлову ефективність.  

Проведені дослідження із впливу освітлення на стан людини показують 
залежність секреції гормонів, серцевого ритму, концентрації вітаміну D від 
спектрального складу і яскравості світла. Таким чином, стає зрозумілим, що 
важливою задачею при проектуванні нових пристроїв освітлення є реалізація 
можливості керування спектральним складом випромінювання та інтенсивністю в 
залежності від різних зовнішніх факторів. Реалізація зміни даних параметрів 
протягом дня може створити комфортні світлові умови для роботи та відпочинку, а 
також виключити негативний вплив штучного освітлення на біоритми людини. Всі 
ці умови вказують на необхідність розроблення систем освітлення із сукупністю 
нових функцій. 

На даний час розв’язання комплексних завдань енергозбереження та 
підвищення якості освітлення призвело до створення інтелектуальних систем 
освітлення (ІСО), які широко застосовуються для освітлення різних за призначенням 
об’єктів: навчальних закладів, офісів, виробничих цехів, приватних будинків, 
дитячих садочків, салонів, торгівельних центрів та ін. Залежно від місця 
застосування такі системи мають змінювати свої оптичні параметри в процесі 
роботи в залежності від зовнішніх факторів і типу приміщень. 

Для побудови ІСО необхідно розробити аналітичні методи, які дозволять 
розраховувати яскравість світлодіодів для забезпечення заданих спектральних 
параметрів системи освітлення, виконувати плавну зміну яскравості та корельованої 
колірної температури світла під час роботи та отримувати світло з високим індексом 
кольоропередачі, що максимально його наблизить за параметрами до природного 
світла. Цим питанням присвячені роботи вітчизняних і зарубіжних фахівців, таких 
як E. Fred Schubert, Jong Kyu Kim, Аладов А.В., Мізеров М.Н., Мартіросова В.Г., 
Бабенко О.В., Назаренко Л. А. 

З урахуванням актуальності побудови сучасних джерел світла з функціями 
автоматичного керування світловим потоком, спектральним складом та іншими 
додатковими параметрами, в роботі ставиться важливе наукове завдання, суть якого 
полягає в удосконалені моделі функціонування інтелектуальної системи освітлення 
та розроблення методів отримання заданих світлових параметрів, які відповідають 
природному світлу, та їх контролю.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Подана робота 
була виконана в Інституті фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН 
України протягом 2010-2016 рр. Робота відповідає одному з основних напрямів 
науково-дослідницьких робіт Інституту фізики напівпровідників 
ім. В.Є. Лашкарьова НАН України. В дисертаційній роботі використані результати 
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досліджень, що виконувалися за проектами Державної цільової науково-технічної 
програми «Розробка і впровадження енергозберігаючих світлодіодних джерел світла 
та освітлювальних систем на їх основі». Робота виконувалася у рамках наступних 
тем: 

«Розроблення технологій виробництва автоматизованих систем керування 
потужністю та спектральним складом випромінювання, що залежить від зовнішніх 
факторів» (2012-2014 рр. № державної реєстрації 0112U004381) – запропоновано 
модель функціонування ІСО та метод синтезу білого світла на основі комбінації 
випромінювання RGB та білих (W) світлодіодів; 

«Розроблення і організація виробництва широкого асортименту 
енергозберігаючих світлодіодних ламп потужністю 3 Вт, 6 Вт, 12 Вт і 18 Вт з 
цоколем Е27 та Е14» (2011-2013 рр. № державної реєстрації 0109U004883) – 
запропоновано метод синтезу необхідного спектрального складу випромінювання 
при використанні двох білих світлодіодів із різними спектральними 
характеристиками; 

«Розроблення і організація виробництва спеціальних освітлювальних систем 
для потреб житлово-комунального господарства» (2011-2013 рр. № державної 
реєстрації 0113U003603) – удосконалено метод керування колірною температурою 
та яскравістю випромінювання ІСО. 

Мета і завдання досліджень. Метою дисертаційної роботи є розроблення 
методів побудови світлодіодних інтелектуальних систем освітлення з керованими 
спектральними та енергетичними характеристиками.  

Об’єктом досліджень є процеси синтезу світла з заданими колірними 
характеристиками. 

Предметом досліджень є світлодіодні інтелектуальні системи освітлення. 
Основні завдання досліджень, відповідно до поставленої мети, полягають у 

наступному: 
1. Провести порівняльний аналіз сучасних ІСО для визначення особливостей 

та проблем їх реалізації. 
2.  Удосконалити модель функціонування ІСО, в якій використанні механізми 

авторегулювання оптичних параметрів.  
3. Розробити аналітичний метод синтезу білого світла на основі комбінації 

випромінювання RGB та білих (W) світлодіодів. 
4. Розробити метод синтезу необхідного спектрального складу 

випромінювання при використанні двох білих світлодіодів із різними 
спектральними характеристиками. 

5. Розробити метод керування колірною температурою та яскравістю ІСО. 
6. Провести аналіз розроблених методів. 
7. Розробити конструкцію макету ІСО та програмну реалізацію розроблених 

методів і механізмів налаштування. 
8. Розробити макет ІСО та провести комплексні дослідження його параметрів і 

характеристик.  
Методи дослідження. Поставлені в дисертаційній роботі завдання 

вирішувалися із застосуванням методів аналізу, синтезу, математичного 
моделювання та логіки – для опису розроблених методів синтезу білого світла з 
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необхідним спектральним складом, світлотехніки та колориметрії – для оцінки 
оптичних параметрів ІСО, оптоелектроніки – для реалізації розроблених методів в 
ІСО.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному: 
1. Вперше розроблено аналітичний метод синтезу білого світла на основі 

комбінації випромінювання RGB та білих (W) світлодіодів, який відрізняється від 
відомих способом формування перехідної матриці RGBW-параметрів, які 
визначаються XYZ-хроматичними координатами випромінювання світлодіодів, що 
дозволило оптимізувати процес синтезу білого світла з заданою колірною 
температурою та яскравістю і підвищити індекс кольоропередачі (вище за 85). 

2. Удосконалено модель функціонування інтелектуальної системи освітлення, в 
якій вперше використані механізми авторегулювання оптичних параметрів із 
використанням спеціальних аналізаторів спектра та інтенсивності випромінювання 
світлодіодів, що дозволило підвищити стабільність колірної температури (на 1,7 %) 
та яскравості (на 6 %) результуючого світла в широкому діапазоні колірних 
температур (2700 К … 8000 К). 

3. Розроблено метод синтезу необхідного спектрального складу 
випромінювання при використанні двох білих світлодіодів із різними 
спектральними характеристиками, який базується на знаходженні корельованої 
колірної температури, відповідної до колірної температури абсолютно чорного тіла, 
що дозволило оптимізувати процес реалізації світлового випромінювання із 
заданими оптичними параметрами. 

4. Удосконалено метод керування колірною температурою та яскравістю 
випромінювання інтелектуальної системи освітлення, який відрізняється від відомих 
урахуванням змін колірної температури сонячного випромінювання протягом дня та 
яскравості світіння згідно діаграми зорового комфорту Крюітгофа, що дозволило 
отримати колірні параметри світла, які відповідають природному. 

Практичне значення одержаних результатів 
Розроблені аналітичні методи синтезу білого світла з різною колірною 

температурою та яскравістю, що були реалізовані в двох макетах ІСО, мають 
широке поле застосування, оскільки дозволяють відтворювати будь-який алгоритм 
зміни корельованої колірної температури та яскравості освітлення з високими 
значеннями індексу кольоропередачі, що підвищує комфортність світлового 
середовища і, як наслідок, поліпшує самопочуття людини, котра знаходяться в зоні 
дії такого освітлення. 

Завдяки використанню механізмів авторегулювання оптичних параметрів зі 
спеціальними аналізаторами спектра в розроблених макетах ІСО вдалося підвищити 
стабільність колірної температури на 1,7 % та яскравості на 6 % в діапазоні колірних 
температур (2700 К … 8000 К). 

За результатами дослідження макету ІСО, завдяки реалізації аналітичного 
методу синтезу білого світла на основі комбінації випромінювання RGB та білих 
(W) світлодіодів вдалося оптимізувати спектральний склад результуючого світла, 
що дозволило підвищити індекс кольоропередачі до 85 та вище. 

Розроблена ІСО може використовуватися в дослідженнях по впливу світлового 
випромінювання різного спектрального складу на організм людини, в результаті 
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яких можуть встановлюватись оптимальні умови освітлення для 
найрізноманітніших сфер його застосування та широкого кола видів діяльності 
людини. 

Впровадження результатів роботи підтверджуються відповідними актами, 
наведеними в додатку до дисертаційної роботи. 

Достовірність наукових результатів і практичних рекомендацій дисертації 
підтверджується коректним використанням математичного апарату, обґрунтованими 
теоретичними твердженнями, а також збігом теоретичних результатів з 
результатами виконаних експериментальних досліджень із використанням 
розробленого зразка ІСО. 

Особистий внесок здобувача. Основні положення і результати дисертаційної 
роботи отримані автором самостійно. В роботі [1] автором розглянуто методи 
вимірювання оптичних параметрів світлодіодів ІСО; в роботі [2] автором проведено 
дослідження методів керування світлодіодами постійним та імпульсним сигналом і 
візуального сприйняття оком людини їх яскравості; в роботі [3] автором розроблено 
модель функціонування ІСО; в роботі [4] автором виконані дослідження 
електронних схем керування потужними світлодіодами, на основі яких розроблені 
вимоги до електронних схем керування ІСО; в роботі [5] автором розроблені методи 
синтезу необхідного спектрального складу випромінювання ІСО при використанні 
WW та RGBW світлодіодів; у роботі [6] автором запропоновані механізми 
автоматичного регулювання оптичними параметрами ІСО. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати досліджень, що 
включені до дисертаційної роботи, доповідалися й обговорювалися на 
конференціях:  

1. 15th International Workshop on Inorganic and Organic Electroluminescence & 2010 
Int. Conference on the Science and Technology of Emissive Displays and Lighting & 
XVIII Advanced Display Technologies International Symposium (St-Petersburg, Russia, 
2010).  

2. 19th SID Symposium «Advanced Display and Lighting Technologies» (ADLT-
2011) (Лагойск, Беларусь, 2011).  

3. IV Міжнародна науково-технічна конференція «Світлотехніка й 
електроенергетика: історія, проблеми, перспективи» (Тернопіль, Україна, 2012).  

4. XХ Международный симпозиум «Передовые дисплейные и световые 
технологи» (Ялта, Украина, 2012).  

5. XXI Международный симпозиум «Передовые дисплейные и световые 
технологии» (Москва, Россия, 2013).  

6. V Международная научно-техническая конференция «Современные 
тенденции развития светотехники» СТРС-2013 (Харьков, Украина, 2013). 

7.  Конференція LED Progress «Світлодіоди – Новинки. Практика. Перспективи» 
в рамках Виставки світлодіодних рішень «LED Expo Ukraine 2014» (Київ, Україна, 
2014).  

8. V Міжнародна науково-технічна конференція «Світлотехніка й 
електроенергетика: історія, проблеми, перспективи» (Тернопіль, Україна, 2015). 
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9. Конференція LED Progress «Світлодіоди – Новинки. Практика. Перспективи» 
в рамках Виставки світлодіодних рішень «LED Expo Ukraine 2015» (Київ, Україна, 
2015). 

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи опубліковані в 15 
наукових працях, серед яких 5 наукових статей у журналах [1-5], затверджених ДАК 
МОН України, 2 наукові статті в міжнародних журналах [5, 6], а також 9 публікацій 
у матеріалах наукових конференцій [7-15]. 

Обсяг та структура дисертації. Дисертаційна робота складається із вступу, 
чотирьох розділів, висновків і додатків. Загальний обсяг роботи становить 162 
сторінку машинописного тексту, 132 рисунки, 9 таблиць і списку літератури. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі наведено загальну характеристику роботи, обґрунтовано актуальність 
теми, сформовано мету, основні завдання досліджень, визначено наукову новизну та 
практичне значення основних результатів, наведено відомості про їхню апробацію 
та реалізацію. 

У першому розділі проведено порівняльний аналіз методів і засобів створення 
існуючих ІСО, який дає змогу представити ІСО як складний комплекс, що потребує 
забезпечення високої стабільності оптичних параметрів, керування спектральним 
складом випромінюючого світла в залежності від зовнішніх факторів (часу доби, 
рівня освітленості природним світлом), можливості дистанційного налаштування 
системи, здатності роботи системи в автоматичному та ручному режимах й інших 
функцій. Визначено основні фактори впливу освітлення на стан людини. 

За результатами аналізу наукових методів вирішення поставленої мети 
сформульовано наукове завдання, що полягає в удосконаленні моделі 
функціонування ІСО та розробленні методів отримання заданих оптичних 
параметрів та їх контролю. 

У другому розділі удосконалено модель функціонування ІСО, в якій дано 
визначення основних елементів та описано зв’язки між ними через відповідні 
функції. Дану інформаційну модель зображено на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Інформаційна модель ІСО.  
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Реалізація наведеної моделі ІСО дозволила забезпечити зміну оптичних 

характеристик випромінюючого світла в залежності від зовнішніх факторів та за 
будь-яким алгоритмом, а також авторегулювання оптичних параметрів у процесі 
роботи для підвищення точності їх задавання та стабільності. 

На основі інформаційної моделі визначено всі необхідні функціональні вузли 
ІСО та розроблено її блок-схему, яка зображена на рис. 2. Із блок-схеми видно, що 
живлення системи забезпечується за допомогою AC/DC та додаткового DC/DC 
перетворювачів, які живлять мікроконтролер. Мікроконтролер є основним вузлом 
системи, оскільки здійснює моніторинг сигналів, які приходять із давачів, схеми 
реального часу, дистанційного пульта керування, та обробляє сигнали від інших 
схожих систем. Також він здійснює задавання величини струму кожного каналу 
керування світлодіодами, що забезпечує певне значення світлового потоку, колірної 
температури та індексу кольоропередачі.  

 
Рис. 2. Блок-схема ІСО. 

 

Для розроблення методу керування колірною температурою та яскравістю 
ІСО, які мають відповідати природному світлу, виконано дослідження зміни цих 
параметрів протягом дня у м. Києві. Під час дослідження вимірювалися 
освітленість та колірна температура протягом чотирьох днів у час сонцестояння. В 
результаті проведених досліджень отримано залежності, представлені на рис. 3. 

На основі цих даних запропоновано функцію зміни колірної температури 
випромінюючого світла ІСО протягом доби (рис. 4): 

 











≤<+⋅−⋅+⋅−
≤<

≤<−⋅+⋅−⋅
≤<≤<

=

30:2030:15,386894.647028.4211385.9
30:1500:10,5580

00:1030:05,4.53758.309652.2911385.9
30:5000:0000:2430:20,4359

23

23

tякщоttt
tякщо

tякщоttt
tабоtкщоя

CCT  

Блок 
керування 
червоним 
світлодіодом 

Блок 
керування 
червоним 
світлодіодом 

Блок 
керування 
зеленим 

світлодіодом 

Блок 
керування 
зеленим 

світлодіодом 

Блок 
керування 
синім 

світлодіодом 

Блок 
керування 
білим 

світлодіодом 

Блок 
керування 
синім 

світлодіодом 

Блок 
керування 
білим 

світлодіодом 
 

DC/DC 
перетворювач 

Мікро-
контролер 

Давач 
інтенсивності в 

R, G, B та W 
області спектра 

Давач 
зовнішньої 
освітленості 

Схема точного 
часу 

Давач руху 

AC/DC 
перетворювач 

Пульт 
дистанційного 
керування 

Канал 1 Канал 2 



 7 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000
E,

 л
ю
кс

t, год.  
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

3500

4000

4500

5000

5500

6000

С
С
Т

, К

t, год.

 вертикально
 на сонце

 
а) б) 

Рис. 3. Залежність а) освітленості та б) колірної температури сонячного 
випромінювання протягом дня. 

 

Задання рівня яскравості у створеному зразку ІСО виконувалось з урахуванням 
діаграми Крюітгофа на основі розробленої функції зміни освітленості від колірної 
температури, представленої на рис. 5: 
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Рис. 4. Функція зміни колірної 
температури ІСО протягом доби. 

Рис. 5. Діаграма Крюітгофа та нормована 
функція освітленості від корельовано колірної 

температури. 
 

Запропоновано метод синтезу спектрального складу випромінювання при 
використанні двох білих (WW) світлодіодів із різними спектральними 
характеристиками, що базується на знаходженні корельованої колірної температури, 
відповідної до колірної температури абсолютно чорного тіла. Для цього в 
монохроматичній діаграмі колірності CIE 1960 знаходиться перетин 
перпендикуляра до кривої Планка в точці з певною колірною температурою і 
прямої, яка проходить через координати WW світлодіодів. Ця точка перетину 
визначає відповідну корельовану колірну температуру.  

Рівняння перпендикуляра до кривої Планка в точці з координатами (u0, v0) має 
наступний вигляд: 

)(
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де )(' 0uf  – похідна функції, що апроксимує криву Планка.  

Оскільки реалізація даної функції на апаратному рівні потребує певних 
обчислювальних ресурсів, а для практичної реалізації в ІСО важлива їх мінімізація, 
то для спрощення обчислення запропоновано визначення перпендикуляра до кривої 
Планка в точці (u0, v0) як перпендикуляра до прямої, що проходить через дві сусідні 
з обох сторін до цієї точки на кривій Планка з відомими координатами колірності 
(u1, v1 ) та ( u2, v2) (рис. 6).  

На основі рівняння перпендикуляра, що проходить через точку (u0, v0), та 
прямої, яка проходить через (uled1, vled1), (uled2, vled2), знаходяться колірні координати 
точки їх перетину з відповідним значенням корельованої колірної температури: 
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Рис. 6. Спосіб отримання колірних координат точок із заданою корельованою 

колірною температурою на відрізку «LED1 – LED2». 
 

Дані координати можуть бути перераховані в координати хроматичної 
діаграми CIE 1931: 
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=
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Це дає можливість знайти відповідні координати Xв, Yв, Zв, прийнявши, що 
координата Yв (яскравість) рівна одиниці, тобто: 

1=вY ,     
в

в
вв у

YхX ⋅= ,       
в

в
ввв y

YyxZ )1( −−= . 

Таким же чином знаходяться хроматичні координати двох білих світлодіодів 
Xled1, Yled1, Zled1, Xled2, Yled2, Zled2, додаючи які з коефіцієнтами k1 та k2 , можна отримати 
результуюче світло з хроматичними координатами Xв, Yв, Zв: 
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 2211 ledledв XkXkX ⋅+⋅= ,  
2211 ledledв YkYkY ⋅+⋅= , 

2211 ledledв ZkZkZ ⋅+⋅= . 
Оскільки координата Y є яскравістю, то через коефіцієнти k1 та k2 можна 

обчислити співвідношення яскравості світлодіодів. Один із трьох можливих 
варіантів визначення даних коефіцієнтів із системи рівнянь має вигляд:  

1
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Використовуючи RGB світлодіоди в ІСО, можна обчислити співвідношення 
яскравості між червоним, зеленим та синім світлодіодами через перехідну матрицю 
з XYZ в RGB простір: 
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де R, G, B – яскравість червоного, зеленого та синього світлодіодів, XR, YR, ZR, XG, YG, 
ZG, XB, YB, ZB – хроматичні координати червоного, зеленого та синього світлодіодів. 

Розглянута система дозволяє отримувати велику гаму кольорів, але 
результуюче біле світло матиме індекс кольоропередачі значно нижчий (не більше 
50), ніж для системи на WW світлодіодах, для яких цей параметр зазвичай становить 
більше 80. Збільшення індексу кольоропередачі можна досягти шляхом більшого 
заповнення спектра результуючого випромінювання за рахунок використання 
світлодіодів із ширшими спектрами випромінювання або додаванням до RGB 
світлодіодів четвертого білого світлодіода. У зв’язку з цим було запропоновано 
аналітичний метод синтезу білого світла на основі комбінації RGB та білих (W) 
світлодіодів.  

На рис. 7 зображено трикутник Максвелла, вершинами якого є колірні 
координати RGB світлодіодів, а також показана точка Ww з хроматичними 
координатами білого світлодіода. Використовуючи RGB чи RGBW світлодіоди, 
можна отримати всі варіанти кольорів зі значеннями колірних координат, що 
знаходяться в середині цього трикутника. Потрібно зауважити, що зазвичай при 
змішуванні випромінювання трьох складових RGB світлодіодів чи чотирьох 
складових RGBW світлодіодів на максимальній яскравості кожного з них ми 
отримаємо точки на діаграмі колірності WRGB та WRGBW, які не знаходяться на кривій 
Планка. Координати точки WRGBW можна знайти наступним чином: 

,
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де Xw, Yw, Zw – хроматичні координати білого люмінофорного світлодіода. 
Оскільки хроматичні координати отриманого світла не лежать на кривій 

Планка, то введено коефіцієнти r, g, b, w для коригування яскравості кожного зі 
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світлодіодів таким чином, щоб координати результуючого кольору відповідали 
кривій Планка: 
 

 
Рис. 7. Трикутник Максвелла для RGB 

світлодіодів. 
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Рівняння, що були отримані, 
зручні для обчислення хроматичних 
координат результуючого 
випромінювання, але при зворотній 
задачі, коли необхідно знайти чотири 
невідомих r, g, b, w коефіцієнти, 
отримуємо невизначеність вирішення. 
Для її подолання використано рівняння 
для отримання певної точки з простору 
трикутника Максвелла з відомими 
значеннями XYZ.

Такою точкою може бути Ww, яка має колірні координати доданого в ІСО білого 
світлодіода. Ситуацію, при якій колір та яскравість білого світлодіода відповідають 
кольору та яскравості світла, що отримано за допомогою червоного, зеленого та 
синього світло діодів, описується рівнянням: 

0=−++ WBWGWRW YYbYgYr , 
де rW, gW, bW  – значення коефіцієнтів яскравості червоного, зеленого та синього 
світлодіодів, що обчислюються з рівняння для RGB світлодіодів, щоб отримати 
світло з колірною температурою та яскравістю, які відповідають білому світлодіоду 
Ww. 

У результаті отримано систему рівнянь для визначення коефіцієнтів r, g, b, w:  
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Задавши яскравість RGBW світлодіодів пропорційно до значень відповідних 
коефіцієнтів, отримаємо світло з заданими колірними координатами. 

В удосконаленій моделі ІСО контролювання та регулювання колірної 
температури виконано за координатами хроматичної діаграми кольорів CIE 1931. Їх 
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визначення забезпечується давачем яскравості RGBW, який вимірює окремо 
червону, зелену, синю та всю видиму область спектра.  

Перед використанням давача виконано його калібрування на основі знайденої 
перехідної матриці з RGB в XYZ простір. Для цього давач опромінювався по черзі 
R, G та B світлодіодами з відомими X, Y, Z координатами, і для кожного кольору 
знаходилось співвідношення RGB. На основі знайдених співвідношень та X, Y, Z 
координат визначалася перехідна матриця N, яка в процесі роботи ІСО 
використовувалась для визначення XYZ хроматичних координат випромінюючого 
світла на основі отриманої інформації з давача яскравості RGBW: 
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Отримані значення X, Y, Z дозволяють обчислити координати х і у 
випромінюючого світла наступним чином: 

ZYX
Xx

++
=

,     ZYX
Yy

++
=

. 
У результаті отримано алгоритм автопідлаштування колірної температури та 

яскравості, який зображено на рис. 8, рис. 9. 

 
Рис. 8. Алгоритм реалізації методу автоматичного регулювання колірної 

температури ІСО.
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Рис. 9. Алгоритм реалізації 
методу автоматичного 
регулювання яскравості 

ІСО. 

 
Розроблені методи дозволили реалізувати модель 

ІСО, яка здатна, окрім зміни своїх оптичних параметрів, 
проводити їх контроль. 

У третьому розділі наводяться результати 
досліджень оптичних та електричних характеристик 
світлодіодів. Оптичні характеристики використано при 
перевірці роботи розроблених методів синтезу колірних 
температур та яскравості випромінювання з 
використанням WW та RGBW світлодіодів у ІСО, а 
електричні характеристики – при поставленні вимог до 
електронних схем керування. Також наводяться 
результати дослідження особливостей візуального 
сприйняття оком людини яскравості світлодіодів при їх 
живленні постійним та імпульсним струмами.  

Для перевірки розроблених методів синтезу білого 
світла необхідного спектрального складу при 
використанні WW та RGBW світлодіодів був створений 

тестовий зразок, який складався з пари білих світлодіодів із колірною температурою 
випромінюючого світла 2700 К та 5700 К і одного RGBW світлодіода. На основі 
виміряних оптичних характеристик отримано перехідну матрицю: 
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на основі якої обчислювалися яскравості світлодіодів для отримання білого світла 
різної колірної температури. Отримані результати наведені в таблиці 1. 
 

Таблиця 1. 
Результати дослідження математичних моделей змішування кольорів WW та RGBW 

світлодіодів у макетах інтелектуальних систем освітлення.  
№ 

вимірюва
ння 

Задані значення  Отримані значення ΔТ, 
К Δx Δy TЗ, K xЗ yЗ TО, K xО yО 

Для WW світлодіодів  
1 3200 0,4228 0,3958 3201 0,4217 0,3953 1 -0,0011 -0,0005 
2 3700 0,3946 0,3845 3700 0,3944 0,3844 0 -0,0002 -0,0001 
3 4200 0,3724 0,3756 4197 0,3732 0,3759 -3 0,0008 0,0003 
4 4700 0,3546 0,3685 4687 0,3560 0,3692 -13 0,0014 0,0007 
5 5200 0,3401 0,3627 5186 0,3410 0,3631 -14 0,0009 0,0004 

Для RGBW світлодіодів 
6 3400 0,4110 0,3935 3411 0,4119 0,3970 11 0,0009 0,0035 
7 4400 0,3644 0,3661 4370 0,3646 0,3626 -30 0,0002 -0,0035 
8 5400 0,3348 0,3431 5410 0,3345 0,3416 10 -0,0003 -0,0015 
9 6100 0,3202 0,3300 6109 0,3200 0,3308 9 -0,0002 0,0008 
10 7200 0,3038 0,3139 7217 0,3035 0,3143 17 -0,0003 0,0004 
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Рис. 10. Різниця між заданими та 

отриманими колірними координатами 
світла в ІСО, побудованої на RGBW 

світлодіодах. 
 

Максимальна різниця між 
отриманими й заданими значеннями за 
координатами колірності та за 
корельованою колірною температурою 
склала 0,0035 та 30 К відповідно. 
Незважаючи на те, що різниця між 
заданими та отриманими колірними 
координатами перевищує для деяких 
значень колірної температури похибку 
вимірювань, різниця за кольором не 
перевищує величину 2-крокового еліпса 
Мак-Адама. Це значно менше за 7-крокові 
еліпси Мак-Адама, якими задають 
діапазон різниці кольорів при визначенні 
одного з восьми номінальних значень 
колірної температури згідно стандарту 
кольоровості C78.377A, як це показано на 
рис. 10. 

У четвертому розділі наведено результати досліджень двох макетів ІСО (рис. 
11), на основі яких виконано зіставлення параметрів із запланованими в моделі й 
запропоновано шляхи вдосконалення системи в цілому. 

 

 

 
а) б) 

Рис. 11. Розроблені конструкції ІСО у вигляді світильника типу а) підвісного, б) 
вбудованого «Армстронг». 

 
Дослідження зміни спектральних характеристик макетів ІСО, робота яких 

базувалася на методі синтезу білого світла на основі RGBW світло діодів, показали 
можливість випромінювання білого світла з колірною температурою від 2700 К до 
8000 К (рис. 12) із кроком в 10 К, при цьому індекс кольоропередачі на всьому 
діапазоні перевищував 85. 
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Під час дослідження автоматичного регулювання 
оптичних параметрів макет ІСО монтувався в 
інтегруючу сферу й керувався за допомогою 
дистанційного пульта керування. На першій стадії 
встановлювався режим випромінювання білого 
світла з колірною температурою 7000 К. Протягом 
30 хв. досліджувалася динаміка зміни колірної 
температури без увімкнення алгоритмів 
автокорекції. Час експерименту вибирався з умови 
стабілізації всіх досліджуваних параметрів. Після 
закінчення експерименту зразок ІСО вимикався і 
охолоджувався до кімнатної температури. 
Повторна ітерація проводилася з ввімкненим 
алгоритмом автокорекції колірної температури. В 
результаті було отримано часові залежності 
колірної температури, які зображені на 
рис. 13 а, б. 

Рис. 12. Отримані значення 
колірної температури білого 

світла. 

При ввімкненому автопідлаштуванні колірна температура стабілізується на 
рівні 7000 К, і її амплітудні значення практично не змінюються. Аналогічно були 
проведені дослідження автокорекції яскравості (світлового потоку) випромінювання 
ІСО (рис. 13 в, г). 

 

  
а) б) 

  
в) г) 

Рис. 13. Динаміка зміни колірної температури (а, б) та світлового потоку (в, г)  
ІСО без автокорекції (а, в) і з автокорекцією (б, г). 
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Як видно, світловий потік без автокорекції з моменту ввімкнення зменшується 

на 9 %, а з автопідлаштуванням на 3 %. Стабілізація світлового потоку відбувається 
протягом 4 хв. при автокорекції і 30 хв. без автокорекції яскравості. На підставі 
цього можна стверджувати, що система з функцією автокорекції яскравості більш 
стабільна в роботі.  

 
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВИСНОВКИ 

У результаті дисертаційних досліджень, виконаних автором, вирішено 
актуальне наукове завдання, яке полягає в розробленні методів керування колірною 
температурою й яскравістю випромінювання, синтезу колірних температур при 
використанні WW та RGBW світлодіодів, автоматичного контролю та регулювання 
оптичних параметрів при реалізації цих методів в ІСО. Дане наукове завдання має 
важливе значення для теорії й практики побудови складних освітлювальних систем, 
які в майбутньому можуть широко застосовуватися як засоби створення комфортних 
умов праці. 

На підставі проведених досліджень зроблені наступні висновки: 
1. На основі проведеного аналізу сучасних ІСО, які здатні змінювати 

спектральні характеристики випромінюючого світла за заданими алгоритмами, було 
виявлено відсутність механізмів сумісного авторегулювання спектрального складу 
та інтенсивності випромінювання. Також виявлена необхідність у розробленні 
методів синтезу білого світла з заданими спектральним складом та яскравістю. 

2. Удосконалено модель функціонування ІСО, в якій використано механізми 
авторегулювання колірної температури та яскравості, що призвело до відхилення 
колірної температури результуючого світла не більше ніж на 1,7 % та яскравості – 
не більше ніж на 6 % відносно заданих параметрів у широкому діапазоні колірних 
температур (2700 К … 8000 К).  

3. Розроблено аналітичний метод синтезу білого світла на основі комбінації 
випромінювання RGB та білих (W) світлодіодів, що дозволило оптимізувати процес 
синтезу білого світла з заданою колірною температурою та яскравістю й підвищити 
індекс кольоропередачі (вище за 85). 

4. Розроблено метод синтезу необхідного спектрального складу 
випромінювання при використанні двох білих світлодіодів із різними 
спектральними характеристиками, що дозволило оптимізувати процес реалізації 
світлового випромінювання з заданими оптичними параметрами. 

5. Удосконалено метод керування колірною температурою та яскравістю 
випромінювання інтелектуальної системи освітлення, що дозволило врахувати зміни 
колірної температури сонячного випромінювання протягом дня й яскравості 
світіння згідно діаграми зорового комфорту Крюітгофа. 

6. Дослідження макету ІСО, в якому було реалізовано розроблений метод 
синтезу білого світла на основі комбінації випромінювання RGB та білих (W) 
світлодіодів, показали, що максимальна різниця між отриманими та заданими 
значеннями за координатами колірності та за корельованою колірною температурою 
світла склала 0,0035 та 30 К відповідно. Дана різниця за кольором не перевищує 
величину 2-крокового еліпса Мак-Адама.  
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7. Мета досліджень щодо розроблення методів побудови світлодіодних 

інтелектуальних систем освітлення з керованими спектральними та енергетичними 
характеристиками досягнута і всі часткові завдання вирішені повністю. Наукові 
результати дослідження є внеском у загальні основи побудови оптоелектронних 
систем, математичне моделювання й методи розрахунку та проектування.  

8. Подальшими дослідженнями в галузі є: 
- створення та модифікація моделей ІСО для збільшення їх функціональних 

можливостей, якості випромінюючого світла та енергоефективності; 
- розроблення нових методів та алгоритмів зміни колірних температур і 

яскравості для застосування ІСО в різних галузях та спеціальних об’єктах 
господарювання; 

- розроблення методів обміну інформації між ІСО та іншими складовими 
«розумного дому». 
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АНОТАЦІЯ 

Корнага В.І. Методи та засоби побудови інтелектуальних систем освітлення на 
основі синтезу білого світла із заданими спектральними характеристиками. – 
Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 
спеціальністю 05.12.20 – оптоелектронні системи. – Державний університет 
телекомунікацій, Київ, 2017. 

Удосконалено модель функціонування інтелектуальної системи освітлення з 
механізмами авторегулювання оптичних параметрів. Розроблено метод синтезу 
необхідного спектрального складу випромінювання при використанні WW 
світлодіодів із різними спектральними характеристиками. Вперше розроблено метод 
синтезу білого світла на основі комбінації випромінювання RGBW світлодіодів. 
Запропоновано метод керування колірною температурою та яскравістю 
інтелектуальної системи освітлення з урахуванням змін колірної температури 
сонячного випромінювання протягом дня. 

Результати досліджень розроблених макетів інтелектуальної системи 
освітлення показують ефективність роботи реалізованих методів синтезу білого 
світла із заданими колірною температурою й яскравістю, а застосування 
авторегулювання призводить до підвищення стабільності оптичних параметрів 
інтелектуальної системи освітлення. 

Ключові слова: інтелектуальна система освітлення, колірна температура, 
яскравість, спектральні характеристики, авторегулювання. 

 
АННОТАЦИЯ 

Корнага В.И. Методы и средства построения интеллектуальных систем 
освещения на основе синтеза белого света с заданными спектральными 
характеристиками. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.12.20 – оптоэлектронные системы. – Государственный 
университет телекоммуникаций, Киев, 2017. 

Усовершенствована модель функционирования интеллектуальной системы 
освещения с механизмами авторегулирования оптических параметров. Разработан 
метод синтеза необходимого спектрального состава излучения при использовании 
WW светодиодов с различными спектральными характеристиками. Впервые 
разработан метод синтеза белого света на основании комбинации излучения RGBW 
светодиодов. Предложен метод управления цветовой температурой и яркостью 
интеллектуальной системы освещения с учетом изменения цветовой температуры 
солнечного излучения в течение дня. 

Результаты исследований разработанных макетов интеллектуальной системы 
освещения показывают эффективность работы реализованных методов синтеза 
белого света с заданной цветовой температурой и яркостью, а использование 
авторегулирования приводит к повышению стабильности оптических параметров 
интеллектуальной системы освещения. 

Ключевые слова: интеллектуальная система освещения, цветовая температура, 
яркость, спектральные характеристики, авторегулирование. 



 19
 

SUMMARY 
V. Kornaga. Methods and means of building smart lighting systems based on the 
synthesis of white light with predetermined spectral characteristics. – Manuscript.  

PhD thesis in engineering sciences with a specialization 05.12.20 – optoelectronic 
systems. – State University of Telecommunications, Kyiv, 2017. 

The model functioning of smart lighting system with mechanisms autoregulation 
optical parameters been improved. The method of synthesis of the required spectral 
composition of radiation using WW LEDs with different spectral characteristics was 
designed. The method of synthesis of white light based on the combination of radiation 
RGBW LEDs was designed for the first time. A method for management a color 
temperature and brightness of smart lighting system with changes the color temperature of 
sunlight during the day was proposed. 

The results of research development of models smart lighting systems show the 
effectiveness of the implemented methods of synthesis of white light with predetermined 
color temperature and brightness, and use auto regulation increases the stability of the 
optical parameters of smart lighting systems. 

Keywords: smart lighting system, color temperature, brightness, spectral 
characteristics, auto regulation. 
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