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Актуальність теми
Системи світлодіодного освітлення знаходять все більш широке 

застосування завдяки високій енергоефективності та можливості підвищення 
якості та комфортності освітлення. На світовому ринку світлотехніки 
активно розвивається напрямок твердотільних джерел світла, які завдяки 
ряду переваг впевнено витісняють традиційні джерела світла, що досягли 
своїх граничних параметрів вже за столітню історію розвитку. Світлодіоди 
створили можливості для нових підходів до споживання світла. Сьогоднішні 
«розумні системи» освітлення дають можливість не тільки радикально 
скоротити споживання (до 90% у порівнянні з традиційними), але мають 
багато інших переваг. Ця тенденція отримала розвиток завдяки притаманним 
світлодіодам властивостям: низькому споживанню енергії і високій
керованості, а також можливості створення максимально ефективних 
інтегрованих інтелектуальних систем. Ці якості створюють передумови для 
необхідного зниження витрат на освітлення. Перехід до світлодіодних систем 
освітлення забезпечує потрібний рівень освітленості при мінімальному 
споживанні. 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.

Робота присвячена розробленню методів побудови світлодіодних 
інтелектуальних систем освітлення з керованими спектральними та 
енергетичними характеристиками. Вирішення цього завдання має важливе 
значення для теорії й практики побудови складних освітлювальних систем, 
які в майбутньому можуть широко застосовуватися для створення 
комфортних умов праці та відпочинку.

Робота відповідає основним напрямкам діяльності Інституту фізики 
напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України і пов’язана з 
виконанням науково-дослідних робіт 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 
0112Ш043 81); — ___
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«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 0109Ш04883);

«Розроблення і організація виробництва спеціальних освітлювальних 
систем для потреб житлово-комунального господарства» (2011-2013 рр. 
№ державної реєстрації 0113ЕЮ03603).

Основні наукові результати дисертації
В роботі проведено детальний аналіз науково-технічних даних, 

присвячених розробці методів і засобів створення перспективних 
інтелектуальних систем освітлення , який дає змогу представити системи 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. Показано, що на 
сьогодні найбільш актуальними є розроблення методів побудови 
світлодіодних інтелектуальних систем освітлення з керованими 
спектральними та енергетичними характеристиками. Автором отримано ряд 
нових результатів, які створюють основу для розроблення нових методів та 
алгоритмів зміни колірних температур і яскравості для застосування ІСО в 
різних галузях та спеціальних об’єктах господарювання.

Необхідно відзначити такі наукові результати, отримані при виконанні 
роботи:

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

2. Вперше розроблено технологію синтезу білого світла на основі 
комбінації випромінювання КОВ та білих світлодіодів, який відрізняється від 
відомих способом формування перехідної матриці КОВ\¥-параметрів, які 
визначаються Х¥2-хроматичними координатами випромінювання 
світлодіодів, що дозволило оптимізувати процес синтезу білого світла з 
заданою колірною температурою та яскравістю і підвищити індекс 
кольоропередачі .

3. Удосконалено методи побудови 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 та яскравості результуючого світла в широкому діапазоні 
колірних температур.

4. Розроблено метод синтезу випромінювання необхідного 
спектрального складу при використанні двох білих світлодіодів із різними



з
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.

5. 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.

Основні наукові результати, отримані в роботі, є новими.

Практичне значення роботи
Головна цінність дисертаційної роботи Корнаги Василя Ігоревича 

пов’язана з великою кількістю експериментальних результатів, які можуть 
бути використані при створенні інтелектуальних систем освітлення різного 
призначення.

Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що 
дисертантом:

1. Розроблені аналітичні методи синтезу білого світла з різною колірною 
температурою та яскравістю, що були реалізовані в макетних зразках 
інтелектуальної системи освітлення , мають широке поле застосування, 
оскільки дозволяють відтворювати задані алгоритми зміни колірної 
температури та яскравості освітлення з високими значеннями індексу 
кольоропередачі, що підвищує комфортність світлового середовища.

2. В розроблених макетах інтелектуальної системи освітлення вдалося 
підвищити стабільність колірної температури на 1,7 % та яскравості на 6 % в 
діапазоні колірних температур (2700 К ... 8000 К) завдяки використанню 
механізмів авторегулювання оптичних параметрів .

3. Завдяки реалізації аналітичного методу синтезу білого світла на 
основі комбінації випромінювання ЯОВ та білих (\У) світлодіодів в 
розроблених макетах інтелектуальної системи освітлення вдалося 
оптимізувати спектральний склад результуючого світла, що дозволило 
підвищити індекс кольоропередачі до 85 та вище.

4. Розроблена інтелектуальної системи освітлення може 
використовуватися для визначення оптимальних умов освітлення для 
діяльності людини в різноманітних сферах, аналізу впливу світлового 
випромінювання різного спектрального складу на організм людини.

5. Визначені напрямки подальших досліджень з створення та 
модифікації інтелектуальних систем освітлення з розширеними 
функціональними можливостями та високими якістю випромінюючого світла 
та енергоефективністю.
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Ступінь обґрунтованості і достовірності одержаних наукових
результатів

Ступінь обґрунтованості і достовірності результатів дисертації 
підтверджується коректністю та адекватністю запропонованих математичних 
моделей, численними результатами експериментальних досліджень.

Наукові положення, результати та висновки дисертації обґрунтовані 
достатньою мірою та представляються достовірними. Достовірність 
результатів і положень дисертації підтверджується також їх апробацією та 
опублікованими науковими працями у фахових виданнях. Основні 
результати дисертації досить повно викладені в наукових фахових виданнях 
та висвітлюють основні результати дисертаційної роботи.

Автореферат
Зміст автореферату відповідає змісту і основним положенням 

дисертації.

Мова і стиль
Дисертаційна робота написана загалом грамотно, із додержанням 

сучасних граматичних та стилістичних вимог і правил.

Недоліки і зауваження по роботі
До недоліків роботи необхідно віднести:

1. У авторефераті не достатньо повно описані відмінності розроблених 
методів від раніш відомих (п.3,4,5 висновків у рефераті), вказано, що дає 
використання розроблених методів, але не визначено точно за рахунок яких 
технічних рішень це досягнуто. На жаль не оформлені заявки на отримання 
патентів на розроблені методи.

2. У роботі дуже стисло (стор. 21-22) представлена інформація про 
технологію виготовлення світлодіодів, яка суттєво впливає на 
характеристики та показники систем освітлення з світлодіодами.

3. Обґрунтування вибору елементів схеми керування системою 
освітлення зроблено не переконливо (стор. 93). Посилання на рис. 3.46 не 
доводить оптимальність зробленого вибору.

4. У роботі зустрічаються термінологічні неточності, наприклад 
“досліджувалася динаміка зміни колірної температури без увімкнення 
алгоритмів автокорекції” (стор. 14 автореферату), "застосування хімічно 
досить чистих матеріалів” (стор. 28), “потужність світлодіода є досить 
значною” (стор. 31),"стабілізувати (освітленість) на необхідно достатньому 
рівні” (стор. 33).

5. У роботі недостатньо посилань на роботи, опубліковані за останні З 
роки (крім власних статей). Проведене у першому розділі обґрунтування 
тематики досліджень зроблено без аналізу результатів досліджень 
отриманих в світі за цей період. При значній кількості публікацій за темою 
роботи відсутні одноосібні публікації автора дисертаційної роботи (крім 
одних тез доповіді обсягом одна сторінка, №15 автореферат ).
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6. Деякі наведені у роботі рисунки малоінформативні (1.1,2.6, 3.47, 
4.1б.тощо). На жаль, є помилки у цитуванні робіт інших авторів (на сторінці 
21 замість посилань на роботи [39] і [40] треба було надати посилання на 
роботу [38]).

Кандидатська дисертація Корнаги Василя Ігоровича «Методи та засоби 
побудови інтелектуальних систем освітлення на основі синтезу білого світла 
із заданими спектральними характеристиками» є завершеною працею, в якій 
отримані нові науково обґрунтовані результати, що в сукупності вирішують 
задачу створення методів побудови світлодіодних інтелектуальних систем 
освітлення з керованими спектральними та енергетичними 
характеристиками.

Висновки
За ознаками наукової новизни, актуальністю тематики, 

обґрунтованістю проведених досліджень та їх повнотою, дисертаційну 
роботу варто вважати закінченим науковим дослідженням, що відповідає 
усім вимогам щодо кандидатських дисертацій (пп. 9, 10 «Порядку
присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого 
наукового співробітника»), які висуваються до дисертацій на здобуття 
наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.12.20 -  
оптоелектронні системи. Здобувач заслуговує на присудження йому 
наукового ступеня кандидата технічних наук.
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