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Загальна характеристика дисертаційної роботи
Дисертаційна робота присвячена побудові сучасних систем освітлення з 

функціями автоматичного керування світловим потоком, спектральним складом 
та іншими додатковими параметрами. Зокрема, наведено вдосконалені моделі 
функціонування інтелектуальної системи освітлення та розроблені методи 
отримання заданих світлових параметрів, які відповідають природному світлу, та 
їх контролю.

Актуальність дисертаційної роботи
Штучне світло -  одне з найбільших досягнень людства, яке дало змогу 

продовжити активну фазу доби та прискорити технічний прогрес. Однак, 
незважаючи на свою довгу історію, штучне освітлення ще далеке від еталону, 
яким є для людини Сонце. Штучне освітлення мерехтить, а його спектральні 
характеристики не відповідають сонячним. Доведено що майже 90% інформації 
про навколишнє середовище надходить до нас через органи зору, тобто зі 
світлом. Отже, 90% подразників, які формують наш гормональний фон, 
викликані саме світлом, тому його низька якість викликає пригніченість, психічні 
розлади, навіть хвороби. Існуючі на ринку освітлювальні системи вирішують 
переважно дві задачі -  економію коштів та збільшення прибутків від бізнес 
діяльності. Сьогодні навіть м'ясо в супермаркеті перебуває під спеціальним 
освітленням для підвищення його привабливості. Жодне з існуючих на ринку 
рішень не підходить для випадку, коли товаром є саме приміщення, а метою -  
забезпечення довготривалого комфортного перебування в ньому людини.

Сучасні досягнення в галузі оптоелектроніки уможливили побудову 
функціонально нових систем освітлення, які, окрім здатності випромінювати біле 
світло, можуть змінювати його спектральний склад та яскравість під час роботи. 
Це підвищує комфортність освітлення та максимально наближує його параметри 
до природного. Однак для широкого впровадження таких систем необхідно 
вирішити низку проблем, зокрема комплексне завдання енергозбереження та 
підвищення якості освітлення. Одним із шляхів досягнення цієї мети є створення
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інтелектуальних систем освітлення для об’єктів різного призначення з 
можливістю зміни їхніх оптичних параметрів під час роботи залежно від 
зовнішніх факторів і типу приміщень. Отже, на підставі вищесказаного, робота 
Корнаги Василя Ігоровича є актуальною.

Структура і обсяг роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, 
чотирьох розділів, висновків і додатків.

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, виділено її 
зв'язок із науковими програмами та темами, сформульовано мету та завдання 
досліджень, наукову новизну отриманих результатів, відомості щодо їх апробації 
та практичного значення.

У першому розділі наведено порівняльний аналіз методів і засобів 
побудови існуючих інтелектуальних систем освітлення, що розглядає 
інтелектуальну систему освітлення у вигляді складного комплексу, який 
забезпечує високу стабільність оптичних параметрів, керування спектральним 
складом випромінюваного світла в залежності від зовнішніх факторів (часу доби, 
рівня освітленості природним світлом), можливість дистанційного налаштування 
системи, здатність р оботи в автоматичному т а ручному режимах. Визначено 
основні фактори впливу освітлення на стан людини.

Для вирішення поставленої мети сформульовано наукові завдання, що 
полягають у вдосконаленні моделі функціонування інтелектуальної системи 
освітлення та розробленні методів отримання заданих оптичних параметрів та їх 
контролю.

У другому розділі розглянуто вдосконалену модель функціонування 
інтелектуальної системи освітлення, в якій дано визначення основних елементів, 
описано зв’язки між ними через відповідні функції та визначено всі 
функціонально важливі вузли моделі. Вдосконалено метод керування колірною 
температурою та яскравістю інтелектуальної системи освітлення, що дало змогу 
врахувати зміни колірної температури та яскравості випромінювання протягом 
дня відповідно до діаграми зорового комфорту Крюітгофа. Запропоновано метод 
синтезу спектрального складу випромінювання з використанням двох білих 
(\¥\¥) світлодіодів із різними спектральними характеристиками та аналітичний 
метод синтезу білого світла на основі комбінації КОВ та білих (XV) світлодіодів.

У третьому розділі наводяться результати досліджень оптичних та 
електричних характеристик світлодіодів. Оптичні характеристики використано 
для перевірки розроблених методів синтезу колірних температур і яскравості 
випромінювання з використанням \У\У та КОВЇУ світлодіодів у інтелектуальній 
системі освітлення, а електричні характеристики -  під час розроблення вимог до
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електронних схем керування. Наводяться також результати дослідження 
особливостей візуального сприйняття оком людини яскравості світлодіодів у разі 
їх живлення постійним та імпульсним струмом. Наведено результати перевірки 
роботи розроблених методів синтезу білого світла з використанням \У\¥ та 
КОВ^У світлодіодів.

У четвертому розділі наведено результати досліджень характеристик двох 
макетів інтелектуальної системи освітлення, проведено аналіз їхніх параметрів на 
відповідність розробленій моделі та запропоновано шляхи вдосконалення 
системи загалом.

У висновках наведено основні теоретичні та практичні результати 
дисертаційної роботи.

У додатках наведено акти впровадження результатів дисертації.

До найбільш важливих наукових результатів, отриманих особисто 
автором, належать:

1. Вперше розроблено аналітичний метод синтезу білого світла на основі 
комбінації випромінювання КОВ та білих (МУ) світлодіодів, який відрізняється 
від відомих способом формування перехідної матриці КОВМУ-параметрів, що 
дозволило оптимізувати процес синтезу білого світла із заданою колірною 
температурою, яскравістю та підвищеним індексом кольоропередачі (понад 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 з використанням двох білих світлодіодів із різними 
спектральними характеристиками, який базується на знаходженні корельованої 
колірної температури, відповідної колірній температурі абсолютно чорного тіла, 
що дало змогу синтезувати світлове 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 відповідно до діаграми зорового комфорту



Крюітгофа, що дало змогу отримати колірні параметри світла, близькі до 
природного.

Достовірність наукових результатів і практичних рекомендацій 
дисертації.

Отримані в роботі результати є коректними та базуються на відповідному 
математичному апараті, доведених теоретичних твердженнях, а також збігові 
теоретичних результатів з результатами експериментальних досліджень 
розробленого зразка інтелектуальної системи освітлення.

Практична цінність отриманих результатів обумовлюється 
розробленням аналітичних методів синтезу білого світла з різною колірною 
температурою та яскравістю, що були реалізовані в двох макетах інтелектуальної 
системи освітлення. Реалізація аналітичного методу синтезу білого світла на 
основі комбінації випромінювання КОВ та білих (XV) світлодіодів дала змогу 
оптимізувати спектральний склад результуючого світла, що підвищило індекс 
кольоропередачі до 85 та вище. Завдяки використанню механізмів 
авторегулювання оптичних параметрів зі спеціальними аналізаторами спектра в 
розроблених макетах інтелектуальної системи освітлення вдалося підвищити 
стабільність колірної температури на 1,7 % та яскравості на 6 % у діапазоні 
колірних температур 2700... 8000 К.

Реалізація результатів роботи. Результати роботи використовуються для 
виробництва електронних схем керування інтелектуальними енергоощадними 
світлодіодними освітлювальними системами (ТОВ «Світлодіодні технології 
Україна», м. Харків).

Подана для розгляду дисертаційна робота є важливою для науки та 
практики, оскільки отримані результати дають змогу:

•  підвищити стабільність оптичних параметрів інтелектуальної системи 
освітлення;

•  підвищити індекс кольоропередачі результуючого світла за допомогою 
розробленого методу синтезу білого світла на основі комбінації 
випромінювання КОВ та білих (\У) світлодіодів;

•  оптимізувати процес отримання світлового випромінювання із заданими 
оптичними параметрами шляхом застосування розробленого методу 
синтезу необхідного спектрального складу випромінювання з 
використанням двох білих світлодіодів із різними спектральними 
характеристиками;

•  врахувати зміни колірної температури сонячного випромінювання протягом 
дня та яскравості світіння відповідно до діаграми зорового комфорту
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Крюітгофа на основі вдосконаленого методу керування колірною 
температурою та яскравістю випромінювання інтелектуальної системи 
освітлення.

За тематикою дисертаційної роботі опубліковано 15 друкованих праць (2 в 
міжнародних виданнях), зокрема: наукових статей у фахових виданнях, 
затверджених ВАК України -  5, друкованих праць у матеріалах наукових 
конференцій -  9. Друковані праці доволі повно відображають основні наукові 
результати дисертації.

Автореферат дисертації вичерпно відображає її зміст, отримані результати, 
зроблені висновки та запропоновані рекомендації.

Недоліки та зауваження
1. У першому розділі неповністю розкрито складність та проблематику 

побудови інтелектуальних систем освітлення, частина необхідної для 
постановки задач дослідження інформації наведена в другому та третьому 
розділах.

2. Четвертий розділ дисертації перевантажено графічними результатами
експериментальних досліджень без їх належної інтерпретації.

3. У роботі автором запропоновано два методи синтезу світла (АУ\У та 
ЯОВ\У), однак робота не містить їх порівняльного аналізу та рекомендацій 
щодо застосування.

4. У роботі не наведено розрахункових чи експериментальних даних про 
величину області змішування кольорів в описі конструкції світильника типу 
«Армстронг» з торцевим розміщенням світлодіодів.

5. Автор приділяє основну увагу аналізу колірних властивостей
запропонованих моделей і пристроїв на їх основі та мало уваги зосереджує 
на дослідженні можливих періодичних змін інтенсивності світла.

6. Роблячи посилання на Інтернет-джерела в списку літератури, крім повної 
адреси сторінки необхідно вказувати дату звернення до електронного 
документа.

7. Дисертаційна робота містить незначну кількість граматичних та лексичних 
помилок.
Відповідність дисертації встановленим вимогам
Вказані недоліки та зауваження не є визначальними і не знижують наукової

цінності дисертаційної роботи, а робота загалом відповідає встановленим
вимогам.
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Загальний висновок
1. Дисертаційна робота Корнаги Василя Ігоровича є завершеною 

самостійною науковою працею, в якій отримані науково обґрунтовані теоретичні 
та практичні результати, важливі для побудови інтелектуальних систем 
освітлення. Дослідження проведені на достатньо високому науковому рівні.

2. Автореферат дисертації повністю відповідає змісту дисертації.
3. Дисертаційна робота за актуальністю, науковою новизною та практичною 

цінністю відповідає вимогам п.13 «Порядку присудження наукових ступенів і 
присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», а її автор 
Корнага Василь Ігорович заслуговує присудження йому наукового ступеня 
кандидата технічних наук за спеціальністю 05.12.20 -  оптоелектронні системи.
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