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ВСТУП
Актуальність
Освітлення являється невід’ємною частиною життя кожної людини.
Найбільше часу ми проводимо в місцях інтенсивної зорової роботи, а саме:
школа, університет, робота і т.д. Тому вивчення впливу інтенсивності світла
різноманітних спектрів на циркадний ритм людини та на органи зору в
цілому дуже актуальне питання.
Циркадні

ритми —

циклічні

коливання

інтенсивності

різних

біологічних процесів, пов'язані зі зміною дня і ночі. В ході виконання
дипломної роботи, планується дослідження 10 джерел світла різноманітного
типу, а саме вивчення впливу даних джерел світла на циркадний ритм
людини, на органи зору людини та порівняння отриманих значень з
стандартними значеннями джерел денного світла.
Новизна
Подібні дослідження проведені раніше не були. Крім того, планується
розроблення програмного додатоку для розрахунку даних впливів. За
допомогою розробленого програмного продукту значно оптимізується
робота лабораторій, які розраховують основні фотометричні характеристики
джерел світла.
Мета роботи
Метою даної роботи являється створення програмного додатку, який
оптимізує роботу лабораторій по дослідженню освітлювальних систем.
Провести дослідження впливу різних типів джерел світла на циркадний ритм
людини та на органи зору вцілому.
Для досягнення мети були поставлені наступні задачі:
а) розробити простий та доступний інтерфейс додатку;
б) забезпечити швидкодію розрахунку та знаходження найбільш
точних результатів;
в) провести дослідження та порівняльну характеристику впливів.

БС41с.4101.1300.3166.ПЗ
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РОЗДІЛ 1 ОСНОВИ СВІТЛОТЕХНІКИ
1.1 Світлотехніка

Світлотехніка - область науки і техніки, предметом якої є дослідження
принципів і розробка способів генерування, просторового перерозподілу і
вимірювання

характеристик

оптичного

випромінювання,

а

також

перетворення його енергії в інші види енергії і використання в різних цілях.
Світлотехніка включає в себе також конструкторську і технологічну
розробку

джерел

випромінювання

та

систем

управління

ними,

освітлювальних, опромінювальних і світлосигнальних приладів, пристроїв та
установок,

нормування,

проектування,

монтаж

та

експлуатацію

світлотехнічних установок.
В сучасний час світлотехніка - це наука про властивості світла, можливостях
і принципів його використання, а також про нові альтернативні джерела
отримання світла. Світлотехніка як наука щільно пов'язана з енергетикою,
електронікою, оптикою, архітектурою. Найбільш потрібні і популярні
напрямки світлотехніки - вивчення і розробка світлових приладів на основі
світлодіодів, світловий дизайн.
Існують два методи світлових вимірювань: суб'єктивний (зоровий), при
якому приймачем служить людський орган зору (очей), і об'єктивний
(фізичний), де для світлових вимірювань використовуються фізичні
приймачі-фотоелементи, фотопомножувачі, фотографічні матеріали та ін.
В даний час суб'єктивні виміри проводяться значно рідше, ніж об'єктивні.
Суб'єктивним методом користуються при градуюванні фізичних приймачів,
вимірах на лінійному фотометрі (світлотехнічної лаві), вимірах колірної
температури.
Вимірювання яскравості проводять тим і іншим методом. Для вимірювання
освітленості, світлового потоку, зняття повздовжніх кривих сил світла,
вимірювання енергетичних величин використовуються фізичні приймачі
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потоку

випромінювання.

В

основі

суб'єктивного

методу

світлових

вимірювань лежить здатність очі встановлювати рівність яркостей двох
дотичних поверхонь.
При використанні фізичних приймачів випромінювання для світлових
вимірювань доводиться виправляти (коригувати) їх спектральні чутливості
під спектральну чутливість світлоадаптованого ока.
1.2 Освітлення
1.2.1 Основні характеристики освітлення
До випромінювання оптичного спектру відноситься випромінювання з
довжиною хвилі 380-780 нм. У цьому діапазоні хвилі певної довжини
(монохроматичне

світло)

викликають

колірне

відчуття.

Освітлення

характеризують такі величини:
а) світловий потік (Ф) - видима частина оптичного випромінювання, яка
сприймається зором людини як світло. Одиницею виміру світлового потоку є
люмен (лм). Один люмен - це світловий потік, випромінюваний точковим
джерелом з силою світла 1 кандела (кд) в тілесному куті в 1 стерадіан (ср).
б) сила світла (I) - просторова щільність світлового потоку в напрямку вісі
тілесного кута dw:

Одиницею вимірювання сили світла є кандела (кд). Одна кандела це сила
світла, що випускається в перпендикулярному напрямку з площі 1/600000 м2
чорного тіла при температурі затвердіння платини Т = 2045 К і тиску 101 325
Па.
в) тілесний кут (w) - частина простору, укладена всередині конічної
поверхні. Вимірюється відношенням площі, що вирізується їм зі сфери
довільного радіуса до квадрату останнього.
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Одиницею виміру тілесного кута є стерадіан (ср). Якщо S = r2, то ω = 1 СР.
г) освітленість (E) - потік, падаючий на нескінченно малу поверхню площею
dS або поверхнева щільність світлового потоку. Одиниця освітленості - люкс
(лк). Один лк - це освітленість 1 м2 поверхні при падінні на неї світлового
потоку в 1 лм.
ґ) яскравість (L) - поверхнева щільність сили світла поверхні, що світиться в
даному напрямку або потік, що проходить через нескінченно малу площадку
в межах нескінченно малого тілесного кута dw в напрямку вісі цього
тілесного кута:

, де α - кут між напрямками сили світла і вертикаллю.
Для дифузно відображаючих поверхонь:

де p - коефіцієнт відбиття, визначається відношенням відбитого від
площини світлового потоку до падаючого світлового потоку на цю площину:

Одиниця яскравості - кандела на квадратний метр (кд/м2). Одна кд/м2

це

яскравість, яка рівномірно світиться на плоскій поверхні, випромінюючої в
перпендикулярному напрямку з площі S = 1 м2 силу світла в 1 кд. Яскравість
є величиною, що безпосередньо сприймається оком. При сталій величині
освітленості, яскравість предмета тим більше, чим більше його відбивна
здатність, тобто світність.
д) показник осліпленості (Р) - критерій сліпучої дії освітлювальної
установки, що визначається виразом:
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де S - коефіцієнт осліпленості, рівний відношенню порогових різниць
яскравості за наявності і відсутності сліпучих джерел в полі зору.
е) коефіцієнт пульсації освітленості (Кп),% - критерій оцінки відносної
глибини коливань освітленості в результаті зміни в часі світлового потоку
газорозрядних ламп при живленні їх змінним струмом, який виражається
формулою:

де Емакс і Емін - відповідно максимальне і мінімальне значення освітленості за
період її коливання, лк; Еср - середнє значення освітленості за цей же період,
лк.
є)

показник

дискомфорту

(М)

-

критерій

оцінки

дискомфортного

блискотіння, що викликає неприємні відчуття при нерівномірному розподілі
яскравостей у полі зору, який виражається формулою:

де Lс - яскравість блискотливого джерела, кд/м2, ω - кутовий розмір
блискітками джерела, ср, φθ - індекс позиції блискітками джерела щодо лінії
зору, Lад - яскравість адаптації, кд/м2.

1.2.2 Типи ламп
Серед

усіх

електроустаткувальних

і

електромонтажних

виробів

освітлювальна апаратура має найбільш багатий асортимент. Це відбувається
тому, що елементи освітлення несуть в собі не тільки суто технічні
характеристики, але і елементи дизайну. Можливості сучасних ламп і
світильників, їх конструкторська різноманітність настільки велика, що
можна розгубитися. Наприклад, існує цілий клас світильників, призначених
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виключно для гіпсокартонних стель.
Численні види ламп мають різну природу світла і експлуатуються в
неоднакових умовах. Щоб розібратися, якого типу лампа повинна стояти в
тому чи іншому місці і які умови її підключення, необхідно коротенько
вивчити основні види освітлювальної апаратури.
У всіх ламп є одна спільна частина: цоколь, за допомогою якого вони
з'єднуються з проводами освітлення. Це стосується тих ламп, в яких є цоколь
з різьбленням для кріплення в патроні. Розміри цоколя і патрона мають чітку
класифікацію. Необхідно знати, що в побутових умовах застосовують лампи
з 3 видами цоколів: маленьким, середнім і великим. Технічною мовою це
означає Е14, Е27 і Е40. Цоколь, або патрон, Е14 часто називають «міньйон»
(у переводі з фр. -. «Маленький»).
Найпоширеніший розмір - Е27. Е40 використовують при вуличному
освітленні. Лампи цього маркування мають потужність 300, 500 і 1000 Вт.
Цифри в назві позначають діаметр цоколя в міліметрах. Крім цоколів, які
вкручуються в патрон за допомогою різьблення, є й інші види. Вони
голкового типу і називаються G-цоколями. Використовуються в компактних
люмінесцентних і галогенних лампах для економії місця. За допомогою 2 або
4 штирьків лампа кріпиться в гнізді світильника. Видів G-цоколів багато.
Основні з них: G5, G9, 2G10, 2G11, G23, і R7s-7. На світильниках і лампах
завжди вказується інформація про цоколь. При виборі лампи необхідно
порівнювати ці дані.

Рисунок 1.1 – Лампа розжарювання з цоколем Е27
Потужність лампи - одна з найважливіших характеристик. На балоні або

БС41с.4101.1300.3166.ПЗ
Изм. Лист № докум. Підпис Дата

Лист

14

цоколі виробник завжди вказує потужність, від якої залежить світність
лампи. Це не рівень світла, який вона випромінює. У лампах різної природи
світла потужність має зовсім несхоже значення.
Наприклад, енергозберігаюча лампа при зазначеній потужності 5 Вт буде
світити не гірше лампи розжарювання в 60 Вт Те ж стосується і
люмінесцентних ламп. Світність лампи обчислюється в люменах. Як
правило, це не вказується, так що при виборі лампи необхідно орієнтуватися
на поради продавців.
Світлоотдача позначає, що на 1 Вт потужності лампа дає стільки-то люмен
світла. Очевидно, що енергозберігаюча компактна люмінесцентна лампа в 49 разів економніше, ніж розжарювання. Можна легко підрахувати, що
стандартна лампа в 60 Вт дає приблизно 600 лм, тоді як компактна має таке
ж значення при потужності 10-11 Вт Настільки ж вона буде економічніше по
енергоспоживанню.
Лампи розжарювання
Лампа розжарювання - найперше джерело електричного світла, яке з'явилося
в домашньому побуті. Вона була винайдена ще в середині 19 ст., і хоча з
того часу зазнала чимало реконструкцій, сутність залишилася без змін. Будьяка лампа розжарювання складається з вакуумного скляного балона, цоколя,
на якому розташовуються контакти і запобіжник, і нитки розжарювання, що
випромінюють світло.
Спіраль розжарювання зроблена з вольфрамових сплавів, які легко
витримують робочу температуру горіння +3200 ° С. Щоб нитка миттєво не
перегоріла, в сучасних лампах накачують в балон який-небудь інертний газ,
наприклад аргон.
Принцип роботи лампи дуже простий. При пропущенні струму через
провідник малого перетину і низькою провідності, частина енергії йде на
розігрів спіралі-провідника, від чого той починає світитися у видимому
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світлі. Незважаючи на настільки простий пристрій, видів ЛЖ існує величезна
безліч. Вони розрізняються за формою і розмірами.
Декоративні лампи (свічки): балон має витягнуту форму, стилізовану під
звичайну свічку. Як правило, використовуються в невеликих світильниках і
бра.
Пофарбовані лампи: скло балонів має різний колір з декоративними цілями.
Дзеркальними лампами називають лампи, частина скляного балона яких
покрита відбиваючим складом для направлення світла компактним пучком.
Такі лампи найчастіше використовують в стельових світильниках, щоб
направляти світло вниз, не висвітлюючи стелі.
Лампи місцевого освітлення працюють під напругою 12, 24 і 36 В. Вони
споживають небагато енергії, але й освітлення відповідне. Застосовуються в
ручних ліхтарях, аварійному освітленні і т. д. ЛЖ раніше залишаються в
перших рядах джерела світла, незважаючи на деякі недоліки. Їх мінусом є
дуже низький ККД - не більше 2-3% від споживаної енергії. Все інше йде в
тепло.

а)

б)

в)

Рисунок 1.2 – Лампи різного вигляду – а) декоративна лампа-свічка;

б) ЛЖ

з матовим покриттям; в) лампа до вбудованого світильника.
Другий мінус полягає в тому, що ЛЖ небезпечні з протипожежної точки
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зору. Наприклад, звичайна газета, якщо її покласти на лампочку в 100 Вт,
спалахує приблизно через 20 хв. Чи треба говорити, що в деяких місцях ЛЖ
не можна експлуатувати, наприклад в маленьких абажурах з пластику або
дерева. Крім того, такі лампи недовговічні. Термін служби ЛЖ становить
приблизно 500-1000 ч. До числа плюсів можна віднести вартість і простоту
монтажу. ЛЖ не потребують будь-яких додаткових пристроїв для роботи,
подібно люмінесцентним.
Галогенні лампи
Мало чим відрізняються від ламп розжарювання, принцип роботи той же.
Єдина різниця між ними - це газовий склад в балоні. У даних лампах до
інертного газу домішують йод або бром. У результаті стає можливим
підвищення температури нитки розжарювання і зменшення випаровування
вольфраму.
Саме тому галогенні лампи можна робити більш компактними, а термін їх
служби підвищується в 2-3 рази. Однак температура нагрівання скла також
підвищується, тому галогенні лампи роблять з кварцового матеріалу. Вони
не терплять забруднень на колбі. Торкатися незахищеною рукою до балона
не можна - лампа перегорить дуже швидко.
Лінійні галогенні лампи використовуються в переносних або стаціонарних
прожекторах.

У

них

часто

бувають

датчики

руху.

Такі

лампи

використовують у гіпсокартонних конструкціях. Компактні освітлювальні
пристрої мають дзеркальне покриття.
До мінусів галогенних ламп можна віднести чутливість до перепадів
напруги. Якщо воно «грає», краще придбати спеціальний трансформатор, що
вирівнює силу струму.
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Рисунок 1.3 – Компактні галогенні лампи з цоколем G4
Люмінесцентні лампи
Принцип роботи люмінесцентних ламп серйозно відрізняється від ЛЖ.
Замість вольфрамової нитки у скляній колбі такої лампи горять пари ртуті
під впливом електричного струму. Світло газового розряду практично
невидиме, оскільки випромінюється в ультрафіолеті. Останній примушує
світитися люмінофор, яким покриті стінки трубки. Це світло ми і бачимо.
Зовні і за способом з'єднання люмінесцентні лампи також сильно
відрізняються від ЛЖ. Замість різьбового патрона з обох сторін трубки є два
штирька, що прикріплюються наступним чином: їх треба вставити в
спеціальний патрон і повернути в ньому.
Люмінесцентні лампи мають низьку робочу температуру. До їх поверхні
можна без побоювання притуляти долоню, тому вони встановлюються де
завгодно. Велика поверхня світіння створює рівне розсіяне світло. Саме тому
їх ще називають лампами денного світла. Крім того, варіюючи склад
люмінофора, можна змінювати колір світлового випромінювання, роблячи
його більш прийнятним для людських очей. По терміну служби,
люмінесцентні лампи розжарювання перевершують майже в 10 разів.
Мінусом люмінесцентних ламп є неможливість прямого підключення до
електромережі. Не можна просто накинути 2 дроти на торці лампи і
увіткнути вилку в розетку. Для її включення використовуються спеціальні
баласти. Пов'язано це з фізичною природою світіння ламп. Поряд з
електронними баластами використовуються стартери, які як би підпалюють
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лампу в момент включення. Більшість світильників під люмінесцентні лампи
обладнані

вбудованими

механізмами

світіння

зразок

електронних

пускорегулювальних апаратів (ПРА) або дроселями.
Маркування люмінесцентних ламп не схожі на прості позначення ЛЖ, що
мають тільки показник потужності у ватах.
Для розглянутих ламп вона наступна:
а) ЛБ - біле світло;
б) ЛД - денне світло;
в) ЛЄ - природне світло;
г) ЛХБ - холодне світло;
д) ЛТБ - тепле світло.
Цифри, що йдуть за буквеним маркуванням, позначають: перша цифра
ступінь передачі кольору, друга і третя - температуру світіння. Чим вище
ступінь передачі кольору, тим більше природно освітлення для людського
ока. Розглянемо приклад, що відноситься до температури світіння: лампа з
маркуванням ЛБ840 означає, що ця температура дорівнює 4000 К, колір
білий, денний.
Наступні значення розшифровують маркування ламп:
а) 2700 К - надтеплий білий,
б) 3000 К - теплий білий,
в) 4000 К - природний білий або білий,
г) більше 5000 К - холодне біле (денної).
Останнім

часом

поява

на

ринку

компактних

люмінесцентних

енергозберігаючих ламп зробило справжню революцію в світлотехніці. Були
усунуті головні недоліки люмінесцентних ламп - їх громіздкі розміри і
неможливість використовувати звичайні нарізні патрони. ПРА були
вмонтовані в ламповий цоколь, а довга трубка згорнулася в компактну
спіраль.
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Рисунок 1.4 – Компактна енергозберігаюча люмінесцентна лампа
Тепер різноманітність видів енергозберігаючих ламп дуже велика. Вони
розрізняються не тільки за своєю потужністю, але й за формою розрядних
трубок. Плюси такої лампи очевидні: немає потреби встановлювати
електронний

баласт

для

запуску,

користуючись

спеціальними

світильниками.
Економічна люмінесцентна лампа прийшла на зміну звичайній лампі
розжарювання. Однак у неї, як і у всіх люмінесцентних ламп, є недоліки.

Рисунок 1.5 – Різноманітні люмінесцентні лампи
Мінусів у люмінесцентних ламп декілька:
а) такі лампи погано працюють при низьких температурах, а при -10 ° С і
нижче починають світити тьмяно;
б) довгий час запуску - від декількох секунд до декількох хвилин;
в) чутний низькочастотний гул від електронного баласту;
г) не працюють разом зі світлорегуляторами;
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ґ) порівняно дорогі;
д) не люблять частого включення і виключення;
е) до складу лампи входять шкідливі ртутні сполуки, тому вона вимагає
спеціальної утилізації;
є) якщо використовувати у вимикачі індикатори підсвічування, дана
освітлювальна апаратура починає мерехтіти.
Якби не намагалися виробники, світло люмінесцентних ламп поки не дуже
схоже на природний і ріже очі. Крім енергозберігаючих ламп з ПРА існує
безліч різновидів без вбудованого електронного баласту. Вони мають зовсім
інші види цоколя.
Принцип світіння дугової ртутної лампи високого тиску (ДРЛ) - дуговий
розряд в парах ртуті. Такі лампи володіють високою світловіддачею - на 1 Вт
Доводиться 50-60 ЛМ. Запускаються за допомогою ПРА. Недоліком є спектр
світіння

-

їх

світло

холодне

та

різке.

Лампи

ДРЛ

найчастіше

використовуються для вуличного освітлення в світильниках типу «кобра».
Світлодіодні лампи
Світлодіодні лампи - цей продукт високої технології вперше був
сконструйований в 1962р. З тієї пори світлодіодні лампи стали поступово
впроваджуватися на ринок освітлювальної продукції. Світлодіод за
принципом дії - це самий звичайний напівпровідник, у якого частина енергії
в переході р скидається у вигляді фотонів, тобто видимого світла. Такі лампи
мають просто приголомшливі характеристики.
Вони десятикратно перевершують ЛЖ по всім показникам:
а) довговічності;
б) світловіддачі;
в) економічності;
г) міцності і т. д.
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Є у них лише одне «але» - це ціна. Вона приблизно в 100 разів перевершує
ціну звичайної лампи розжарювання. Однак робота над цими незвичайними
джерелами світла триває, і можна очікувати, що незабаром ми будемо радіти
винаходу більш дешевого, ніж його попередники, зразка.

Рисунок 1.6 – Світлодіодна лампа
1.3 Світлодіоди
1.3.1 Історія створення світлодіодів

На основі SiC
Явище електролюмінесценції, що полягає у випромінюванні фотонів
твердим тілом під впливом електричного струму, було відкрито на початку
XX ст. У тому, що електролюмінесценція може відбуватися при кімнатній
температурі, і полягає її головна відмінність від теплового світіння, що є
електромагнітним через отриманням видимого діапазону оптичного спектру,
що випускаються матеріалами, нагрітими до високої температури, зазвичай
більшою 750 ° С.
У 1891 р Юджин Ачесон розробив процес промислового отримання нового
матеріалу - кремнію SiC карбіду, названого карборундом. Синтез цього
матеріалу протікав при високій температурі в тиглі з електричним нагрівом,
в якій в результаті хімічної реакції між склом-діоксидом кремнію Si02 і
вугіллям - вуглецем С формувався карборунд (Filsinger, Bourrie, 1990;
Якобсон та ін.,
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Як і напівпровідники типу ABv, карборунд є штучно отриманим матеріалом,
що не існує у природі. SiC має таку ж кристалічну решітку, як і алмаз, тому
цей матеріал характеризується дуже високою твердістю. За міні-ралогічною
шкалою твердості (шкалою Мооса) твердість карборунда дорівнює 9,0, тоді
як чистий SiC володіє твердістю 9,2-9,5, а алмаз - 10,0. Завдяки своїй високій
твердості

і

низької

вартості

синтезу

карборунд

став

широко

використовуватися у виробництві абразивних матеріалів.
У 1907 р Генрі Джозеф Раунд (1881-1966 рр.) Перевіряв можливість
застосування

кристалів

SiC

в

якості

випрямляючих

твердотільних

детекторів. Пізніше ці детектори отримали назву «кристалічні детектори». Їх
використовували як демодулятори радіочастотних сигналів в перших
радіоприймачах.

Робота

кристалічних

детекторів

була

вперше

продемонстрована в 1906 р. У ті роки структури типу кристал-точковий
металевий контакт часто досліджувались у пошуках альтернативи дорогим
вакуумним діодам, що потребують багато електричної енергії, які вперше
з'явилися в 1904 р
При роботі з кристалами карборунда Раунд помітив світіння, що вони
випускають. Саме з цього моменту фактично починається історія
світлодіодів. Правда, в ті часи не існувало точних методів визначення
властивостей матеріалів, що не дозволило пояснити фізику процесу
випромінювання світла. Тим не менш, Раунд негайно доповів про свої
спостереження редакторам журналу «Електричний світ» (Electric World).
На основі p-n переходів\
В даний час на основі плівок GaN, легованих магнієм, виготовляють всі
світлодіоди і лазерні діоди, що містять нітриди.
У 1992 р Акасака опублікував статтю про створення першого світло-діода з
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GaN з гомогенним р-п-переходом (Akasaki et al., 1992)! Світлодіод
випромінював світло в ультрафіолетовому (УФ) і синьому спектральному
діапазонах

і

був

вирощений

на

сапфіровій

підкладці:

він

був

продемонстрован на конференції з GaAs та іншими напівпровідниковими
матеріалами, що проходила в 1992 р у м Карусава (Японії). ККД даного
світлодіода становив ~ 1%. Це була дуже велика величина для GaN,
вирощеного на сапфіровій підкладці з сильно різними параметрами решітки.
Було також показано, що на квантовий вихід нітридних світлодіодів не
впливає велика концентрація дислокацій, на відміну від світлодіодів,
виготовлених з арсенидів і фосфидов.
Назва японської компанії Nichia Chemical Industries Corporation (NCIC) тісно
пов'язане з світлодіодами і лазерами з GaN. 0. Її співробітники, включаючи
Шуджі

Накамуру,

внесли

великий

внесок

у

розвиток

технології

вирощування GaN і виготовлення на його основі світлодіодів і лазерів. Вони
розробили

двопоточну

систему

вирощування

GaN

методом

металоорганічних ГФЕ (МОГФЕ), продемонстрували перші світлодіоди
InGaN блакитного та зеленого свічення з подвійними гетероструктурами
(Nakamura et al., 1993а, 1993b, 1994b), к. П. Д ко¬торих досяг 10%,
виготовили перші імпульсні лазери і лазери безперервного випромінювання
InGaN/GaN, що працюють при кімнатній температурі в блакитній області
спектру (Nakamura et al., 1996). Детальний опис досягнень компанії NCIC
приведено в книзі Накамури і Фазоло (Nakamura, Fasol, 1997) .
1.3.2 Електричні властивості світлодіодів

Вольтамперні характеристики світлодіодів
У рівновазі в околиці р-п-переходу електрони з боку матеріалу n-типу
дифундують від донорів в область р-типу, де вони, зустрічаючи дірки у
великих концентраціях, рекомбінують з ними. Аналогічні процеси
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відбуваються з дірками, дифундують в область n-типу. У результаті цього
область в околиці р-n-переходу виявляється збідненою вільними носіями,
тому вона так і називається - збіднена область.
При відсутності вільних носіїв в збідненій області єдиними зарядженими
центрами в ній є іонізовані донори і акцептори. Ці легуючі домішки
утворюють заряджені області, донорно - на боці n-типа і акцепторну - на
боці р-типу. Така область просторового заряду формує різницю потенціалів,
звану контактною різницею потенціалів, VD:

де NA, і ND - концентрації акцепторів та донорів, ni - власна концентрація
носіїв в напівпровіднику. На рисунку 1.7 показана контактна різниця
потенціалів. Це потенціальний бар'єр, який повинні подолати вільні носії
струму для потрапляння в нейтральну область з провідністю протилежного
типу.

Рисунок 1.7 – Стан p-n перехода – а) при нульовому змыщенні; б) при
прямому зміщенні
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Ширина збідненої області, її заряд і контактна різниця потенціалів зв'язані
рівнянням Пуассона. Знаючи контактну різницю потенціалів, можна
визначити ширину збідненого шару:

де

- діелектрична проникність напівпровідника, а V - його

напруга на діоді.
Збіднена область володіє високим опором, оскільки в ній мало вільних
носіїв. Зовнішня напруга в залежності від прикладеної полярності дозволяє
або збільшити, або зменшити потенційний бар'єр р-п-переходу. При
прямому зміщенні електрони і дірки інжектуються в області з провідностями
протилежних типів, що призводить до збільшення струму. Носії дифундують
в області з протилежним типом провідності, де вони рекомбінують,
випускаючи фотони (у разі випромінювальної рекомбінації).
Першим вольтамперную (I-V) характеристику р-п-переходу описав Шоклі,
тому вираз для (I-V) характеристики тонкого різкого р-п-переходу іноді
називають рівнянням Шоклі. Для діода з площою поперечного перерізу А
воно має вигляд:

де Dn,p і τn,p - коефіцієнти дифузії і час життя для електронів і дірок неосновних носіїв.
При зворотному зміщення діод входить у режим насичення струму.
Величина струму насичення визначається коефіцієнтом, що знаходиться в
рівнянні Шоклі перед експоненційної функцією. Тому вольтамперна
характеристика р-п-переходу при зворотному зміщенні (V <0) має наступний
вигляд:
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При прямому зсуві р-п-переходу напруга V на діоді звичайно набагато
більше величини кТ/е, тому

.

. Використовуючи

вираз різниці потенціалів, отримуємо рівняння Шоклі для діода при прямому
зсуві у вигляді:

Показник експоненційної функції у формулі вище свідчить про те, що при
наближенні напруги на діод до контактної різниці потенціалів, тобто при
V

VD, струм через перехід різко зростає. Напруга, при якому відбувається

різке збільшення струму, називається пороговою напругою. Очевидно, що ця
напруга Vкор

VD

На зонній діаграмі невиродженого р-п-переходу (рисунок 1.8) показано, що
рівень Фермі знаходиться на певній відстані від кордонів валентної зони і
зони провідності. Величина різниці енергій між рівнем Фермі і межами цих
зон визначається статистикою Больцмана:
зона n-типу
зона p-типу
Вольтамперна характеристика p-n переходів виглядає наступним чином
(Рисунок 1.8).

Рисунок 1.8 – Вольтамперна характеристика p-n переходів
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На рисунку 1.9 показана залежність прямої напруги на діоді від ширини
забороненої зони при струмі через діод 20 мА для світлодіодів
ультрафіолетового, видимого та інфрачервоних діапазонів довжин хвиль.
Пряма лінія, відповідає припустимим значенням прямої напруги. З рисунку
1.9 випливає, що характеристики більшості напівпровідникових світлодіодів
лежать на цій лінії. Виняток становлять світлодіоди на основі нітридів III
групи. Для пояснення цих відхилень є кілька причин:
а) для нітридних систем характерні флуктуації ширини забороненої зони, що
може призводити до додаткових падінь напруги;
б) відпрацьована технологія нанесення контактів, що також призводить до
підвищення падіння напруги на них;
в) матеріали типу GaN володіють низькою провідністю р-типу;
г) у буферних шарах n-типу часто відбувається паразитне падіння напруги.

Рисунок 1.9 – Типова залежність прямої напруги на діодах від ширини
забороненої зони для різних типів світлодіодів
Енергія випромінювання
Енергія фотонів, випромінюваних напівпровідником, визначається шириною його забороненої зони Eg:
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В ідеальному діоді інжекція в активну область одного електрона призводить
до генерації одного фотона. Із закону збереження енергії випливає, що
енергія електрона при цьому повинна дорівнювати енергії фотона, тобто:

З цього виразу видно, що енергія фотона дорівнює добутку напруги,
прикладеної до світлодіоду, на величину заряду електрона.
Напруга на діоді
У ході рекомбінації електронно-діркових пар відбувається перетворення
енергії інжектованих електронів в енергію квантів світла. Для здійснення
такого перетворення енергії напруга збудження або напруга прямого
зміщення світлодіода повинно бути більше або дорівнює ширині забороненої
зони, т. е. напруга на діоді визначається виразом:

Тепер розглянемо причини того, що реальна напруга зміщення світлодіода
дещо відрізняється від значень, одержуваних з цієї формули.
По-перше, на послідовному опорі діода відбувається додаткове падіння
напруги. Джерелами додаткового опору є опір на контактах, опір на різких
межах розділу в гетероструктурах і об'ємний опір, характерне для матеріалів
з низькими концентраціями носіїв або їх малою рухливістю. Падіння
напруги на послідовному опорі призводить до необхідності збільшення
напруги збудження.
По-друге, при інжекції носіїв у структури з квантовими ямами або в подвійні
гетероструктури вони можуть втрачати частину своєї енергії. Це ілюструє
приклад неадіабатичних інжекції носіїв. Видно, що при інжекції носіїв в цю
яму втрати енергії електронами складають ΔEс - Ео, де ΔEс - розрив зони
провідності, Ео - енергія найнижчого рівня квантування в зоні
провідності. Аналогічно цьому втрати енергії дірками визначаються виразом
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ΔEv - Ео, де ΔEv - розрив валентної зони, а Ео-енергія найнижчого рівня
квантування для дірок у валентній зоні. При інжекції носіїв у квантову яму
частина їх енергії витрачається на випущення фотонів, т. е. перетворюється в
теплову енергію. Втрати енергії при неадіабатичних інжекціях носіїв
характерні для напівпровідників з великими значеннями розривів зон ΔEс і
ΔEv - GаN та інших матеріалів на основі нітридів III групи.
Зі сказаного випливає, що повне падіння напруги на світло-діоді при
прямому зсуві визначається виразом:

де перший доданок є теоретичним мінімумом напруги, другий залежить від
послідовного опору пристрою, а третій і четвертий з'являються внаслідок
неадіабатичних інжекції носіїв в активну область.
Експериментально було показано, що напруга на діоді може бути декілька
нижче мінімального значення, отриманого за допомогою формули
вище, тобто менше Eg/е ≈ hv/е. Середня теплова енергія як електронів, так і
дірок дорівнює кТ. При прямому зсуві р-п-переходу носії, що володіють
високою енергією, швидше дифундуються в область з протилежною
провідністю, ніж носії з низькою енергією, тому саме вони частіше беруть
участь у процесах рекомбінації. При кімнатній температурі енергія 4кТ
відповідає напрузі ~ 100 МВ. У світлодіоді з невеликим опором напруга на
діоді може бути на 100-200 мВ нижче hv/е.
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Рисунок 1.10 – Хімічний склад структури (а): зонна діаграмма структурі з
квантовою ямою, що ілюструє енергетичні втрати носіїв при їх потраплянні
в квантову яму (б)
в світлодіоді GaAs (Eg = 1,42 еВ) при прямому зсуві генерація деякої
частини фотонів з hv = 1,42 еВ починається при напрузі на діоді 1,32 В, що
нижче енергії фотона.
1.3.3 Оптичні характеристики світлодіодів

Спектр випромінювання
Механізм

світіння

напівпровідникових

світлодіодів

полягає

у

випромінюванні фотонів в результаті спонтанної рекомбінації електроннодіркових пар. Спонтанні процеси випромінювання світла принципово
відрізняються від процесів вимушеного (індукованого) випромінювання,
характерних для напівпровідникових лазерів і суперлюмінесцентних діодів.
Оптичні

параметри

випромінювальної

світлодіодів
рекомбінаціі.

пов'язані
Тому

в

з

процесами
цьому

спонтанної

розділі

будуть

обговорюватися характеристики спонтанного випромінювання світлодіодів.
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На рисунку 1.11 схематично показаний процес рекомбінації електроннодіркових пар. Передбачається, що залежності енергії електронів

Рисунок 1.11 – Параболічний закон дисперсії електронів та дірок
Ппрямі міжсезонні переходи, що відповідають актам випромінювальної
рекомбінації в зоні провідності і енергії дірок у валентній зоні від
хвильового вектора k мають параболічний характер, тобто:

для електронів у зоні провідності,

для електронів у валентній зоні,
де me* і mh*- ефективні маси електрона і дірки, h - постійна Планка,
k-квазіхвильовими вектор, Еc і Еv - енергії екстремумів зони провідності і
валентної зони.
Закони збереження енергії і квазіімпульса допомагають прийти до глибшого
розуміння

механізмів

випромінювальної

рекомбінації.

З

розподілу

Больцмана видно, що середня кінетична енергія електронів і дірок дорівнює
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кТ. Із закону збереження енергії випливає, що енергія фотона дорівнює
різниці енергій електрона Ee і дірки Еh:

Якщо теплова енергія мала в порівнянні з шириною забороненої зони Eg, т. е.
кТ << Eg, енергія фотона приблизно дорівнює Eg. Звідси випливає, що при
виборі напівпровідника з відповідною забороненою зоною можна створити
світлодіод, що випромінює світло з необхідною довжиною хвилі. Наприклад,
для GаАs при кімнатній температурі Eg = 1,42 еВ, тому світлодіоди GаАs
створюють інфрачервоне випромінювання з довжиною хвилі 870 нм.
Тепер порівняємо середній квазіімпульс носія заряду з імпульсом фотона.
Квазіімпульс носія заряду з кінетичної енергією кТ і ефективною масою m*
визначається виразом:

Квазіімпульс фотона з енергією Eg можна вивести з формули де Бройля:

З двох розрахунків, що розміщенні вище випливає, що в оптичному діапазонов імпульс фотона набагато менше імпульсу носіїв заряду, тобто після
акту рекомбінації з виділенням фотона електрон переходить із зони
провідності у валентну зону практично без зміни квазіімпульса. Саме такі
переходи представлені на рисунку 1.11 вертикальними лініями, які
показують, що електрони рекомбінують тільки з тими дірками, у яких такий
же, як у них, квазіімпульс або величина квазіхвильового вектора к.
З умови рівності квазіімпульсів електронів і дірок випливає наступне
співвідношення, що дозволяє розрахувати енергію фотона:

де, mr* - зведена маса, що визначається як:
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Використовуючи комбінований закон дисперсії, можна знайти комбіновану
щільність енергетичних станів в залежності від енергії:

Розподіл носіїв у дозволених зонах невиродженого напів-провідника
визначається розподілом Больцмана:

Залежність

інтенсивності

випромінювання

від

енергії

є функці¬ей,

пропорційною добутку двох вище рівнянь:

На рисунку 1.12 зображено спектр випромінювання світлодіодів, який
визначається формулою I(E). Максимум спектру випромінювання відповідає
енергії:

Рисунок 1.12 – Теоретичний спектр випромінювання світлодіодів
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Ширина спектральної лінії визначається на рівні, рівному половині
інтенсивності в максимумі випромінювання:

Наприклад, теоретична ширина спектральної лінії світлодіода з GаАs,
випромінює світло з довжиною хвилі 870 нм при кімнатній температурі,
дорівнює ΔЕ = 46 меВ або ΔА = 28 нм [1].
Ширина спектральної лінії є важливою характеристикою світлодіодів. Поперше, для світлодіодів, що випромінюють світло в видимому діапазоні,
вона

набагато

менше

ширини

всього

видимого

спектру.

Спектр

випромінювання світлодіодів навіть вже спектру випромінювання, що
сприймається людським оком як один колір). Наприклад, діапазон червоного
кольору лежить в межах довжин хвиль 625-730 нм, що набагато ширше
типового спектру випромінювання світлодіодів. Тому випромінювання
світлодіодів сприймається людським оком як монохроматичне.
По-друге,

оптичні

волокна

розсіюють

світло,

в

результаті

чого

випромінювання з різними значеннями довжин хвиль в деякому діапазоні,
що складають світловий імпульс, поширюватиметься вздовж нього з різними
швидкостями.

Дисперсія

матеріалу

оптичного

волокна

обмежується

величиною добутку швидкості передачі даних в одиницях біт / с на відстань,
що визначається параметрами світлодіодів.
Час функціонування носіїв при спонтанному випромінюванні світлодіодів в
прямозонних напівпровідниках визначається концентрацією домішок в
активній області (або концентрацією носіїв), а також якістю матеріалу, і
зазвичай лежить в діапазоні 1-100 нс, що дозволяє домогтися швидкостей
модуляції аж до 1 Гбіт/с.
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Температурна залежність інтенсивності випромінювання
З ростом температури інтенсивність випромінювання світлодіодів падає. Це
зниження інтенсивності відбувається через:
а) безвипромінювальну рекомбінацію через глибокі домішкові рівні;
б) рекомбінацію на поверхні;
в) втрати носіїв у бар'єрних шарах гетероструктур.
Температурну
поблизу

залежність

кімнатної

інтенсивності

температури

випромінювання

часто

описують

світлодіодів
наступним

феноменологічним рівнянням:

де Т1 - характеристична температура конкретного світлодіода. Краще, щоб
характеристична температура була достатньо високою, оскільки цьому
відповідає слабка температурна залежність.
Цікаво відзначити, що як світлодіоди, так і напівпровідникові лазери
володіють своїми власними залежностями інтенсивності випромінювання від
температури. Для світлодіодів ця залежність іноді називається рівнянням Т1,
а для лазерів - рівнянням Т0. У напівпровідникових лазерах пороговий струм,
тобто

електричний

струм,

необхідний

для

початку

генерації

випромінювання, зі збільшенням температури зростає. Це збільшення
порогового струму часто описується рівнянням:

Відзначимо, що температурні залежності і інтенсивності випромінювання
світлодіодів і порогового струму напівпровідникових лазерів є чисто
феноменологічними, заснованими тільки на експертних даних, для їх
висновку не використані рівняння, отримані з теоретичних принципів.
На рисунку 1.13 показані отримані експериментально температурні
залежності інтенсивності випромінювання світлодіодів трьох типів: світло-

БС41с.4101.1300.3166.ПЗ
Изм. Лист № докум. Підпис Дата

Лист

36

діода блакитного світіння InGaN/GaN, світлодіода зеленого свічення
InGaN/GaN і світлодіода червоного свічення AlInGaP/GaAs, зняті при
постійному струмі (Toyoda Gosei Corporation, 2000). Видно, що світлодіоди
блакитного світіння володіють найбільшою температурою Т1, а червоного
свічення - найменшою. Цей факт не є неочікуваним, оскільки відомо, що
світлодіоди блакитного світіння мають найглибші квантові ями і це робить
структури InGaN/GaN найбільш ефективною [2].

Рисунок 1.13 – Характеристичні температури T1
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РОЗДІЛ 2

ЧУТЛИВІСТЬ ЛЮДСЬКОГО ОКА ТА ФОТОМЕТРИЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Очі людини є основними споживачами світла, що надходить від світлодіодів
видимого спектру. У цій главі будуть розглянуті основні властивості
людського ока та зорового сприйняття. Особливу увагу буде приділено такій
характеристиці, як чутливість людського ока і її зв'язки з фотометричними
величинами.
2.1 Рецептори людського ока

На рисунку 2.1, а показана схема людського ока (Encyclopedia Britannica,
1994). Внутрішня поверхня очного яблука покрита оболонкою, сітківкою,
яка є світлочутливою частиною ока. Також зображена ямка, що представляє
собою центральну область сітківки багату колбочками, яка надає гостроту
зору. На рисунку 2.1, б представлена структура осередку сітківки, що
складається із стрижневих і конічних рецепторів - (паличок і колб), а також
нервів, які передають інформацію в мозок. Паличок набагато більше, ніж
колб, і вони мають більш високу світлочутливість. Палички сприймають
випромінювання всього видимого спектра, а колбочки - тільки певної його
частини. Існує три типи колбочок, що сприймають випромінювання в
червоному, зеленому і блакитному діапазонах видимого спектру. Тому вони
й називаються ре-рецепторами червоного, зеленого і блакитного кольору або
просто червоними, зеленими і синіми колбочками.

БС41с.4101.1300.3166.ПЗ
Изм. Лист № докум. Підпис Дата

Лист

38

Рисунок 2.1 - Поперечний перетин людського ока – а) схема осередку
сітківки, до складу якої входять стрижневі й конічні рецептори; б) палички і
колбочки
Фотопічний зір - це зорове сприйняття об'єктів людським оком при високому
рівні зовнішньої освітленості (наприклад при денному світлі), коли в
основному працюють колбочки. Фотопічний режим зору працює при
яскравості, що перевищує 3 кд/м2 [3].
Скотопічний (сутінковий) зір - це зорове сприйняття об'єктів людським оком
при низькому рівні зовнішньої освітленості (наприклад вночі), коли в
основному працюють палочки, чутливість яких набагато вища, ніж
колбочок. Однак у цьому режимі у людського ока істотно знижується
здатність сприйняття кольору. Наприклад, під час безмісячної ночі для
людини всі об'єкти втрачають свої кольори і сприймаються як різні відтінки
сірого. Скотопічний режим зору відповідає рівню яскравості менше 0,003
кд/м2. Існує ще один режим зору, що займає проміжне положення між
фотопічним і скотопічним зором, мезопічний зір. Цей режим відповідає
яскравості в інтервалі 0,003-3 кд/м2.
На рисунку 2.3 наведені приблизні функції спектральної чутливості паличок
і колбочок (Dowling, 1987). Видно, що нічний зір (скотопічний режим) в
порівнянні з денним зором (фотопічний режим) слабкіше в червоній області
спектра і, відповідно, сильніше в блакитному діапазоні. В данному розділі
буде детально розглянуто фотопічний режим зору.
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Рисунок 2.3 – Нормована спектральна чутливість паличок та колбочок
2.2 Функції чутливості ока людини

Радіометричні

одиниці,

електромагнітних

характеризують

випромінювань.

Їх,

зокрема,

фізичні

властивості

використовують

для

описання випромінювань в термінах фізичних величин, наприклад числа
фотонів, енергії фотона, оптичної потужності (світлового потоку). Однак
коли

мова

йде

про

сприйняття

випромінювання

людським

оком,

використовувати радіометричні одиниці недоречно. Так, інфрачервоне
випромінювання не сприймається оком людини. Тому для характеристики
світла та кольору очі застосовують не радіометричні, а фотометричні
одиниці.
Радіометричні й фотометричні одиниці можна пов'язати між собою за
допомогою функції чутливості людського ока V(λ), або так званою функцією
світлової ефективності. У 1924 р Міжнародна комісія по освітленню, МКО,
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ввела поняття функції чутливості людського ока в режимі фотопічного зору
для точкових джерел випромінювання і кута спостерігання 2 ° (МКО, 1931).
Ця функція, що отримала назву функції V(λ) МКО 1931 р, досі є
фотометричним стандартом в США.
Джудд і Витті в 1978 р ввели модифіковану функцію V(λ) (Vos, 1978;
Wyszecki, Stiles, 1982, 2000), яка буде називатися функцією V(λ) МКО 1978
Зміни були пов'язані з не зовсім правильною оцінкою чутливості людського
ока в блакитному і фіолетовому діапазонах спектру, прийнятої в 1931 р
Модифікована функція V(λ) в спектральному діапазоні довжин хвиль менше
460 нм має більш високі значення. МКО схвалила введення функції V(λ)
1978 ухваливши, що «функцію чутливості людського ока для точкових
джерел випромінювання можна представляти у вигляді модифікованої
функції V(λ) Джудда» (МКО, 1988). Більш того, в 1990 р МКО винесла
резолюцію: «в випадках проведення вимірів яскравості в діапазоні коротких
довжин

хвиль,

розташованим

узгоджених
по

нормалі

з

визначенням

до

джерела

кольору,

спостерігачем,

випромінювання,

переважно

користуватися модифікованою функцією Джудда» (МКО, 1990) [4] .
На рисунку 2.4 показані функції V(λ) МКО 1931 і 1978 г. Максимальна
чутливість ока доводиться на довжину хвилі 555 нм, що знаходиться в
зеленій області спектра. На цій довжині хвилі чутливість ока дорівнює 1, т.
Е. У (555 нм) = 1. Видно, що у функції V(λ) МКО 1931 занижена чутливість
людського ока в блакитній області спектру (А <460 нм) .
На рисунку 2.4 також показана функція V(λ) чутливості людського ока для
режиму скотопічного зору. Пік чутливості в режимі скотопіческого зору
припадає на довжину хвилі 507 нм. Це значення набагато менше довжини
хвилі максимуму чутливості в режимі фотопіческого зору.
Відзначимо, що, хоча в ряді випадків функція V(λ) МКО 1978 є кращою,
вона все ж не відноситься до категорії стандартів, оскільки зміна стандартів
часто призводить до виникнення невизначеностей. Однак незважаючи на це,
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на практиці вона використовується досить часто (Wyszecki and Stiles, 2000).

Рисунок 2.4 – Порівняння функцій чутливості ока людини 1931 року та 1978
року
Для знаходження функції чутливості людського ока використовується метод
мінімальної спалаху, що є класичним способом порівняння джерел світла по
яскравості і визначення.
Зміною розподілу спектральної потужності випромінювання Р(λ) можна
домогтися отримання будь-якого бажаного колірного відтінку. Один з
варіантів
світловою

цього

розподілу

віддачею.

характеризується

Домогтися

граничної

максимально
світлової

можливою

віддачі

можна

змішанням випромінювання певної інтенсивності від двох монохроматичних
джерел світла (MacAdam, 1950). На рисунку 2.5 показані максимально
досяжні значення світлової віддачі, одержувані за допомогою однієї пари
монохроматичних джерел випромінювання. Максимальна світлова віддача
білого світла залежить від колірної температури. При колірній температурі
6500 К вона становить ~ 420 лм / Вт, а при більш низьких колірних
температурах вона може перевищити ~ 500 лм / Вт. Точне значення світлової
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віддачі визначається положенням потрібного відтінку в межах діапазону
білого кольору на кольоровій діаграмі.

Рисунок 2.5 - Взаємозв'язок між максимально можливою світловою віддачею
(лм/Вт) і координатами кольоровості (х, у) на кольоровій діаграмі
2.3 Кольори квазімонохроматичних джерел світла

У діапазоні довжин хвиль 390-720 нм функція чутливості ока V(λ) більше 103

. Хоча очі людини і здатний сприймати випромінювання з довжинами хвиль

менше 390 нм і більше 720 нм, його чутливість в цих діапазонах дуже
низька. Отже, діапазон довжин хвиль 390 нм ≤ λ ≤ 720 нм може вважатися
видимим діапазоном довжин хвиль. У таблиці 2.1 поставлені у відповідність
колір і довжина хвилі в межах видимого
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діапазону

довжин

монохроматичних

хвиль.
і

Наведені

значення

квазімонохроматчних

джерел

справедливі
світла,

для

наприклад

світлодіодів. Відзначимо, що колір в деякій мірі є суб'єктивною
характеристикою. До того ж треба пам'ятати, що переходи між різними
кольорами завжди поступові і між ними немає різких кордонів.
Таблиця 2.1 – Кольори та їх довжини хвиль
Колір

Довжина хвилі, нм

Ультрафіолетовий

<390

Фіолетовий

390-455

Синій

455-490

Блакитний

490-515

Зелений

515-570

Жовтий

570-600

Янтарний

590-600

Помаранчевий

600-625

Червоний

625-720

Інфрачервоний

>720

2.4 Світлова ефективність та світлова віддача

Знаючи радіометричну потужність випромінювання, можна знайти велі¬чіну
світлового потоку Фlum:

де Р (λ) - спектральна щільність потужності, тобто потужність світла на
одиницю довжини хвилі, а множник 683 лм / Вт - коефіцієнт нормування.
При цьому оптична потужність джерела випромінювання визначається:
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У високоефективних однокристальних світлодіодів видимого спектру
величина світлового потоку при струмі інжекції 100-1000 мА досягає 10-100
лм.
Світлова ефективність оптичного випромінювання (іноді називається
функцією яскравості або люмен-еквівалентом), вимірювана в люменах на ват
оптичної потужності, являє собою коефіцієнт перетворення оптичної
потужності в світловий потік:

Для монохроматичних джерел світла (Δ λ

0) світлова ефективність

випромінювання збігається з функцією чутливості людського ока V(λ),
помноженої на коефіцієнт 683 лм/Вт. Однак для багатобарвних джерел,
особливо для джерел білого світла, для визначення світлової ефективності
необхідно обчислювати інтеграл у всьому діапазоні довжин хвиль.
2.5 Яскравість та лінійність сприйняття світла системою людського
зору

З терміном яскравість, незважаючи на його часте використання, пов'язана
деяка плутанина. Це викликано тим, що під словом яскравість, що є
атрибутом зорового сприйняття, люди часто мають на увазі фотометричні
поняття

яскравості

або

сили

світла,

або

радіометричне

поняття

випромінювальної здатності (що не є правильним).

БС41с.4101.1300.3166.ПЗ
Изм. Лист № докум. Підпис Дата

Лист

45

Для кількісної оцінки яскравості джерела світла треба знати до якого типу
джерел він відноситься: точкового або поверхневого. Для точкового джерела
яскравість в режимі фотопічного зору приблизно дорівнює його силі світла,
вимірюваної в канделах (кд). Для поверхневого джерела яскравість в режимі
фотопічного зору можна оцінити величиною його фотометричної яскравості,
вимірюваної в одиницях кд/м2. Оскільки для терміна яскравість не існує
стандартизованого визначення, в технічних публікаціях його воліють не
використовувати. За фотометричним стандартам МКО вважається, що
людський зір в фотопічному режимі повинний бути лінійним. Очевидно, що
два ізотропних точкових джерела блакитного і червоного світла, що
характеризуються однаковим світловим потоком, наприклад 5 лм, матимуть
рівну силу світла. З припущення про лінійність фотопічного зору випливає,
що при збільшенні світлового потоку від обох джерел з 5 лм, до наприклад,
5000 лм значення сили світла обох джерел будуть як і раніше рівні.
Однак у випадку значного зменшення світлового потоку, коли режим зору
перестає бути фотопічним і стає мезопічним або скотопічним, джерело
блакитного світла буде здаватися більш яскравим у порівнянні із джерелом
червоного світла, що пов'язано зі зрушенням функції чутливості людського
ока в режимі скотопічного зору в сторону коротших хвиль.
Важливо пам'ятати, що лінійність людського зору в фотопічному режимі є
дуже приблизною. Лінійність введена лише для спрощення фотометричних
вимірювань. Однак люди часто можуть відчувати відмінності між
яскравістю джерел, незважаючи на однакові виміряні значення їх
фотометричної

яскравості,

особливо

у

разі

кольорових

джерел

випромінювання, коли світловий потік змінюється за величиною на кілька
порядків.
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Таблиця

2.2

–

Основні

фотометричні,

радіометричні

та

квантові

характеристики світлодіодів
Характеристика

Одиниця вимірювання

Світлова ефективність (випромінювання)

Лм/Вт

Світлова віддача (джерела)

Лм/Вт

ККД по силі світла

кд/Вт

Яскравість

кд/м2

ККД

%

Внутрішній квантовий вихід

%

Зовнішній квантовий вихід

%

Коефіцієнт оптичного виводу

%

2.6 Циркадний ритм та циркадна чутливість

Період чергування сну і неспання людини приблизно дорівнює 24
години. Такий добовий ритм часто називають циркадним ритмом або
циркадним циклом. Назва цього терміна походить від двох латинських слів
circa і dies (в родовому відмінку diem), що означають приблизно і день.
Здавна відомо, що світло відповідальне за синхронізацію біологічного
годинника людини, тобто за його циркадний ритм. У роботах (Pittendrigh,
1993) і (Sehgal, 2004) розказано, як люди прийшли до розуміння існування
циркадного ритму і того, що світло є головним ініціатором запуску
ендогенних процесів.
Ритм

чергування

сну

і

неспання

людини

синхронізується

зміною

інтенсивності та спектрального складу світла. Сонячне світло - природний
регулятор життя людини. У денні години сонячне світло характеризується
високою інтенсивністю, високою кольоровою температурою і високою
часткою блакитного випромінювання. У вечірні години інтенсивність,
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колірна температура і блакитна складова сонячного світла значно
знижуються. Люди адаптувалися до такої зміни світлових параметрів, і їх
циркадний ритм фактично визначається трьома факторами: інтенсивністю,
колірної температурою і блакитною складової сонячного випромінювання.
Відомо, що регулярне опромінення людини світлом занадто високої
інтенсивності (що не відповідає часу доби) в передвечірні та вечірні години
може загрожувати йому збоєм біологічного ритму, безсонням і навіть
серйозними захворюваннями, такими як рак (Brainard et al., 2001; Blask et al.,
2003). Тому слід обмежувати опромінення світлом високої інтенсивності в
передвечірні та вечірні години (Schubert, 1997).
Довгий час вважалося, що оптично чутливими рецепторам людського
ока є лише палички (стрижневі рецептори) і три види колб (конічних
рецепторів). Однак, в роботі (Brainard et al., 2001) стверджується, що в
людському оці є невідомі раніше фоторецептори, відповідальні за циркадний
ритм людини. Є докази (Berson et al., 2002; Hattar et al., 2002) того, що
нервові вузли на сітківці також володіють світловий чутливістю. На рисунку
2.6 зображено циркадний вплив та небезпечність «синього» для ока людини

Рисунок 2.6 – Циркадний вплив та небезпечність «синього» для ока людини
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РОЗДІЛ 3 КОЛОРИМЕТРІЯ
Колориметрія або наука про колір займається визначенням і кількісною
оцінкою кольору. Колориметрія тісно пов'язана з кольоровим зором людини.
Протягом багатьох століть питання колориметрії і людського зору
привертають увагу дослідників. В роботі (MacAdam, 1993) зібрана колекція
цікавих історичних статей, що представляють собою докладний і цікавий
огляд з історії колориметрії, що включає опис перших спроб людей
розібратися, що таке колір 0.
Два почуття людини - зір і слух сильно відрізняються один від одного. Якщо
людина чує два звуки різної частоти одночасно, наприклад два звуки різних
музичних інструментів, вона може розрізнити музичну тональність кожного
інструменту, тобто розділити звуки двох частот. У разі зорового сприйняття
двох оптичних сигналів ситуація зовсім інша. Комбінація з двох
монохроматичних оптичних сигналів буде сприйматися людиною як один
колір, і він не зможе в цій комбінації розрізнити окремі сигнали.
3.1 Функції узгодження кольору та кольорова діаграмма

Колір збуджує рецептори червоного, зеленого і синього кольору в різному
ступені. При цьому різні люди по-різному сприймають один і той же колір і
його світловий потік. Більше того, сприйняття кольору є суб'єктивною
величиною, яку не можна виміряти об'єктивно. З цих причин Міжнародна
комісія з освітлення (МКО) стандартизувала колірні вимірювання, ввівши
поняття функцій узгодження кольору і колірної діаграми (CIE, 1931).
Тепер спробуємо розібратися, як отримують функції узгодження кольору.
Розглянемо два джерела світла, розташовані поруч. Одне з джерел
монохроматичне, а колір другого джерела отримується змішанням трьох
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основних кольорів: червоного, зеленого і синього (рисунок 3.1). При
певному

підборі

інтенсивностей

трьох

основних

кольорів

(при

їх

вирівнюванні) людина буде сприймати колір двох джерел однаковим. Три
функції узгодження кольору отримуються з послідовності процедур
узгодження випромінювання від двох джерел, в яких дослідник підбирає
комбінації інтенсивністю трьох основних кольорів одного з випромінювачів,
необхідних для одержання кольору монохроматичних джерел з різною
довжиною хвилі видимого спектру.

Рисунок 3.1 - Принцип узгодження кольорів. Область, висвітлюється двома
джерелами основних кольорів: червоним, зеленим і синім, позначена «поле
порівняння».
Після цього отриманий набір функцій узгодження кольору математично
перетвориться в новий набір функцій узгодження кольору, в якому функція
узгодження зеленого кольору

вибирається рівній функції чутливості

людського ока (функції видності) V(λ) ), тобото:

На рисунку 3.2 показані функції узгодження кольору

, введені

МКО в 1931 р і 1978 г. Їх чисельні значення наведені в додатках. Ці три
функції відображають той факт, що людський зір триколірний. Це означає,
що колір будь-якого джерела випромінювання може бути описаний набором
трьох змінних

, що є безрозмірними величинами. Також слід

зазначити, що ні функції узгодження кольору, ні колірна діаграма не є
однозначними. Існує кілька варіантів функцій узгодження кольору і колірних
діаграм (Judd, 1951; Vos, 1978).
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Кожен колірний відтінок, що характеризується спектральної густиною
потужності

випромінювання

Р(λ),

можна

виразити

набором

трьох

параметрів:

де Х, У і Z - значеннz трьох основних кольорів, що відповідають збудженню
(потужності) кожного з складових квітів (червоного, зеленого і синього),
необхідних для отримання випромінювання кольору Р(λ). Значення Х, У і Z
вказують на кількість червоного, зеленого і синього кольору в спектрі Р(λ).

Рисунок 3.2 – Функції узгодження кольорів
Оскільки між функціями чутливості колбочок сітківки ока та функціями
узгодження кольорів спостерігається чітко виражена кореляція (обидві групи
функцій мають три пікових значення), можна вважати, що кожен набір
кольорових параметрів X, У і Z характеризує приблизну (але не точну)
ступінь збудження кожної групи колбочок людського ока при попаданні на
них випромінювання від джерела з спектральної функцією Р(λ).
З рівнянь видно, що колірні параметри повинні вимірюватися в ватах. Але на
практиці ці параметри найчастіше задають у вигляді безрозмірних величин,
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для чого в співвідношення вводяться додаткові коефіцієнти, наприклад
множники перед інтегралами з розмірністю Вт-1. Однак якщо для отримання
без-розмірних

параметрів

використовувати

приведені

нижче

співвідношення, додаткові коефіцієнти стають не потрібні.
Для цього вводяться координати кольоровості х і у, які визначаються з
значень трьох основних кольорів за формулами:

Таким

чином,

значення

координати

кольоровості

визначає

ступінь

збудження однієї з груп колірних рецепторів, нормовану на сумарне
збудження (X + У + Z). Значення координати Z вираховується за допомогою
аналогічного виразу:

Зауважимо, що координату кольоровості z можна знайти за відомими
значеннями двох інших координат, тому вона є надлишковою і її можна не
використовувати.
На рисунку 3.3 показана колірна діаграма. Відтінки зеленого кольору
відповідають найбільшим значенням у, відтінки червоного кольору найбільшим значенням х, а відтінки синього - найбільшим значенням z, які
відповідно до рівняння вище розташовані в області малих значень x і у або в
області початку координат колірної діаграми.
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Рисунок 3.3 – Колірна діаграма
3.2 Чистота кольору

Монохроматичні джерела (Δλ

0) розташовуються по периметру

колірної діаграми, а при збільшенні ширини спектральної лінії джерела
положення кольору на діаграмі зміщується в бік центру. Якщо ширина
спектру випромінювання стає порівнянної з шириною всього видимого
діапазону, джерело вважається джерелом білого світла, який розташовується
поблизу центру колірної діаграми.
Домінуючою довжиною хвилі тестованого джерела світла вважається
довжина хвилі монохроматичного випромінювання, розташована на краю
колірної діаграми на найкоротшій відстані від точки з координатами
кольоровості джерела. Для визначення домінуючої довжини хвилі проводять
пряму лінію до краю діаграми, що проходить через точку рівній енергії
джерела білого світу і точку з координатами кольоровості (х,у), відповідно
до джерела світла, яке тестують. Точка перетину цієї прямої з зовнішнім
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кордоном колірної діаграми і визначатиме домінуючу довжину хвилі
джерела. На рисунку 3.4 схематично показана процедура знаходження
домінуючої довжини хвилі.

Рисунок 3.4 - Колірна діаграма, на якій показана процедура знаходження
домінуючою довжини хвилі і визначення чистоти кольору джерела
випромінювання з координатами кольоровості (х, у)
Чистота кольору або насиченість кольору джерела світла дорівнює відстані
на колірному графіку між точкою з координатами колірності (x, у) і точкою
рівною енергії, поділеній на відстань між точкою домінуючою довжини
хвилі і точкою рівною енергії. Для визначення чистоти кольору
використовується вираз:

де а і b показані на рисунку 3.4,

,

відповідають

координатам кольоровості тестованого джерела світла, еталонного джерела
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білого світла і домінуючого кольору. Звідси видно, що чистота кольору
показує наскільки видалене тестове джерело випромінювання від центру
колірної діаграми. Для монохроматичних джерел (Δλ

0), розташованих по

периметру колірного графіка, чистота кольору, як правило, дорівнює 100%, а
для джерел білого світла вона дорівнює 0%.
Відзначимо, що домінуюча довжина хвилі і чистота кольору - альтернативні
параметри, що характеризують положення випромінювача на кольоровій
діаграмі. Домінуюча довжина хвилі і чистота кольору є прийнятими
поняттями і, на відміну від численних значень координат кольоровості,
зручні для практичного використання.
3.3 Координати світності світлодіодів

Монохроматичні джерела випромінювання (Δλ
периметру

колірної

діаграми.

Для

людського

0) розташовуються по
ока

випромінювання

світлодіодів здається монохроматичним, проте з точки зору фізики це не так,
оскільки ширина спектральної лінії світлодіода є кінцевою величиною,
приблизно рівною 1,8кТ. Тому світлодіоди розташовуються не на самому
кордоні колірної діаграми, а поблизу неї. Якщо джерело випромінює світло
не однієї довжини хвилі, а в діапазоні довжин хвиль, його координати
кольоровості зсуваються ближче до центру діаграми.
На рис. 3.5 показано розташування різних типів світлодіодів на кольоровій
діаграмі. Світлодіоди червоного і синього свічення знаходяться на кордоні
колірної діаграми. Чистота їх кольору близька до 100%. Однак світлодіоди
синьо-зеленого і зеленого випромінювання зміщені від периметра ближче до
центру

діаграми,

що

пояснюється

кінцевої

шириною

спектрів

випромінювання цієї групи світлодіодів і сильною кривизною колірної
діаграми в зеленій області спектра.
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Рисунок 3.5 – Розташування різноманітних типів світлодіодів на колірній
діаграмі
3.4 Кольорова температура

Закінчивши міркування на тему кольоровості, ми можемо знову
повернутися до питання про те, що ж таке колір. Можна, звичайно,
стверджувати,
випромінювання

що
на

колір

визначається

кольоровій

діаграмі,

розташуванням
тобто

його

джерела

координатами

кольоровості. Однак МКО в 1986 р ввела більш загальне визначення
кольору, яка не обмежується розташуванням джерела на кольоровій діаграмі,
а включає в себе поняття кольоровості і яскравості. За визначенням МКО
1986 зміна сили світла (яскравості) джерела веде до зміни його кольору,
навіть якщо його кольоровість при цьому залишається постійною. Але
очевидно, що при одному і тому ж рівні яскравості поняття кольоровості і
кольори збігаються і ці слова є синонімами. Розташування точки
кольоровості може бути виражене через поняття домінантною довжини
хвилі і насиченості (альтернативний спосіб через колірний тон і
насиченість). Таким чином, відповідно до визначення МКО колір джерела
випромінювання задається його домінантною довжиною хвилі, насиченістю і
яскравістю, а колір об'єкта визначається домінантною довжиною хвилі.
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РОЗДІЛ 4

ДОСЛІДЖЕННЯ ДЖЕРЕЛ СВІТЛА ТА РОЗРОБКА
ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

4.1 Дослідження фотометричних характеристик джерел світла

Дослідження джерел світла проводиться за допомогою високоточного
матричного спектрорадіометру (рисунок 4.1).
Спектрорадіометр - спектральний прилад для вимірювання фотометричних
характеристик (потоку, світності, сили світла, яскравості та ін.) джерел
оптичного випромінювання. За загальною схемою і конструкцією подібний
до спектрофотометра, але має спеціальні освітлювачі, що дозволяють
порівнювати досліджуваний потік з потоком від референтного джерела
(операція фотометрування), вбудованого в прилад або розташованого поза
ним. Для вимірювань спектрів віддалених випромінювачів забезпечуються
власними освітлювачами-телескопами або прилаштовуються до великих
стаціонарних оптичних телескопам.

Рисунок 4.1 – Високоточний спектрорадіометр для вимірювання світлових та
електричних параметрів освітлювальних систем
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Проводилося дослідження 10 джерел світла. Отримані основні фотометричні
характеристики, побудовані епюри напруги з фотодіода. Проведено
порівняння результатів.
4.1.1 Лампа розжарювання Volta 40W

Рисунок 4.2 – ЛЖ Volta 40W
Таблиця 4.1 – Фотометричні характеристики ЛЖ Volta 40W
Діюче значення напруги живлення U, В

220

Діюче значення струму споживання I, А

0,177

Повний коефіцієнт гармонічних спотворень струму (ITHD, %)

1,3

Активна потужність споживання P, Вт

38,9

Коефіцієнт потужності PF

1,00

Потужність світлового випромінювання Fe, мВт

2561

Коефіцієнт корисної дії (світловий) ККДC, %

6,6

Світловий потік Φ, лм

377,3

Світлова віддача η, лм/Вт

9,7

Корельована колірна температура, К

2668

Індекс кольоропередачі Ra

99,7

Коефіцієнт

0,33

Коефіцієнт

0,18
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Рисунок 4.3 – Епюр напруги з фотодіода
4.1.2 Лампа розжарювання Iskra 75W

Рисунок 4.4 – ЛЖ Iskra 75W
Таблиця 4.2 – Фотометричні характеристики ЛЖ Iskra 75W
Діюче значення напруги живлення U, В

220

Діюче значення струму споживання I, А

0,326

Повний коефіцієнт гармонічних спотворень струму (ITHD, %)

0,8

Активна потужність споживання P, Вт

71,6

Коефіцієнт потужності PF

1,00

Потужність світлового випромінювання Fe, мВт

5284
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Продовження таблиці 4.2
Коефіцієнт корисної дії (світловий) ККДC, %

7,4

Світловий потік Φ, лм

782,7

Світлова віддача η, лм/Вт

10,9

Корельована колірна температура, К

2688

Індекс кольоропередачі Ra

99,7

Коефіцієнт

0,34

Коефіцієнт

0,18

Рисунок 4.5 – Епюр напруги з фотодіода
4.1.3 Лампа розжарювання Proeco 100W

Рисунок 4.6 – ЛЖ Proeco 100W
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Таблиця 4.3 – Фотометричні характеристики ЛЖ Proeco 100W
Діюче значення напруги живлення U, В

219,9

Діюче значення струму споживання I, А

0,42

Повний коефіцієнт гармонічних спотворень струму (ITHD, %)

0,6

Активна потужність споживання P, Вт

92,4

Коефіцієнт потужності PF

1,00

Потужність світлового випромінювання Fe, мВт

7701

Коефіцієнт корисної дії (світловий) ККДC, %

8,3

Світловий потік Φ, лм

1167

Світлова віддача η, лм/Вт

12,6

Корельована колірна температура, К

2750

Індекс кольоропередачі Ra

99,7

Червоне відношення Red Ratio, %

27,8

Коефіцієнт пульсацій освітленості Кп, %

12

Коефіцієнт

0,35

Коефіцієнт

0,19

Рисунок 4.7 – Епюр напруги з фотодіода
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4.1.4 Люмінесцентна лампа Osram 18W

Рисунок 4.8 – КЛЛ Osram 18W
Таблиця 4.4 – Фотометричні характеристики КЛЛ Osram 18W
Діюче значення напруги живлення U, В

220,3

Діюче значення струму споживання I, А

0,133

Повний коефіцієнт гармонічних спотворень струму (ITHD, %)

122,9

Активна потужність споживання P, Вт

16,4

Коефіцієнт потужності PF

0,56

Потужність світлового випромінювання Fe, мВт

3132

Коефіцієнт корисної дії (світловий) ККДC, %

19,1

Світловий потік Φ, лм

1122

Світлова віддача η, лм/Вт

68,5

Корельована колірна температура, К

2502

Індекс кольоропередачі Ra

80,8

Червоне відношення Red Ratio, %

34,5

Коефіцієнт пульсацій освітленості Кп, %

6

Індекс пульсацій освітленості Flicker index

0,038

Коефіцієнт

0,21

Коефіцієнт

0,14
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Рисунок 4.9 – Епюр напруги з фотодіода
4.1.5 Люмінесцентна лампа Philips 20W

Рисунок 4.10 – КЛЛ Philips 20W
Таблиця 4.5 – Фотометричні характеристики КЛЛ Osram 18W
Діюче значення напруги живлення U, В

220,1

Діюче значення струму споживання I, А

0,148

Повний коефіцієнт гармонічних спотворень струму (ITHD, %)

114,9

Активна потужність споживання P, Вт

19,3

Коефіцієнт потужності PF

0,59
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Продовження таблиці 4.5
Потужність світлового випромінювання Fe, мВт

4383

Коефіцієнт корисної дії (світловий) ККДC, %

22,7

Світловий потік Φ, лм

1332

Світлова віддача η, лм/Вт

69,0

Корельована колірна температура, К

6408

Індекс кольоропередачі Ra

82,5

Червоне відношення Red Ratio, %

18

Коефіцієнт пульсацій освітленості Кп, %

8

Коефіцієнт

0,81

Коефіцієнт

0,61

Рисунок 4.11 – Епюр напруги з фотодіода
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4.1.6 Світлодіодна лампа «Светокомплект» 10W

Рисунок 4.12 – LED «Светокомплект» 10W
Таблиця 4.6 – Фотометричні х-ки LED «Светокомплект» 10W
Діюче значення напруги живлення U, В

220,1

Діюче значення струму споживання I, А

0,064

Повний коефіцієнт гармонічних спотворень струму (ITHD, %)

140,6

Активна потужність споживання P, Вт

7,3

Коефіцієнт потужності PF

0,52

Потужність світлового випромінювання Fe, мВт

2260

Коефіцієнт корисної дії (світловий) ККДC, %

31,0

Світловий потік Φ, лм

718,3

Світлова віддача η, лм/Вт

98,7

Корельована колірна температура, К

4026

Індекс кольоропередачі Ra

84,6

Червоне відношення Red Ratio, %

20

Коефіцієнт пульсацій освітленості Кп, %

1,5

Коефіцієнт

0,56

Коефіцієнт

0,34
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Рисунок 4.13 – Епюр напруги з фотодіода
4.1.7 Світлодіодна лампа Civilight 10W

Рисунок 4.14 – LED Civilight 10W
Таблиця 4.7 – Фотометричні характеристики LED Civilight 10W
Діюче значення напруги живлення U, В

220,2

Діюче значення струму споживання I, А

0,045

Повний коефіцієнт гармонічних спотворень струму (ITHD, %)

15,8

Активна потужність споживання P, Вт

8,8

Коефіцієнт потужності PF

0,88

БС41с.4101.1300.3166.ПЗ
Изм. Лист № докум. Підпис Дата

Лист

66

Продовження таблиці 4.5
Потужність світлового випромінювання Fe, мВт

2246

Коефіцієнт корисної дії (світловий) ККДC, %

25,6

Світловий потік Φ, лм

770,7

Світлова віддача η, лм/Вт

87,8

Корельована колірна температура, К

2777

Індекс кольоропередачі Ra

88,8

Червоне відношення Red Ratio, %

27,7

Коефіцієнт пульсацій освітленості Кп, %

15

Індекс пульсацій освітленості Flicker index

0,036

Коефіцієнт

0,31

Коефіцієнт

0,2

Рисунок 4.15 – Епюр напруги з фотодіода
4.1.8 Світлодіодна лампа Jooby 6,5W

Рисунок 4.16 – LED Jooby 6,5W
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Таблиця 4.8 – Фотометричні характеристики LED Jooby 6,5W
Діюче значення напруги живлення U, В

220,2

Діюче значення струму споживання I, А

0,03

Повний коефіцієнт гармонічних спотворень струму (ITHD, %)

9,8

Активна потужність споживання P, Вт

6,5

Коефіцієнт потужності PF

0,98

Потужність світлового випромінювання Fe, мВт

2204

Коефіцієнт корисної дії (світловий) ККДC, %

33,8

Світловий потік Φ, лм

715,6

Світлова віддача η, лм/Вт

109,8

Корельована колірна температура, К

4085

Індекс кольоропередачі Ra

84,4

Червоне відношення Red Ratio, %

19,5

Коефіцієнт пульсацій освітленості Кп, %

22

Індекс пульсацій освітленості Flicker index

0,059

Коефіцієнт

0,55

Коефіцієнт

0,34

Рисунок 4.17 – Епюр напруги з фотодіода
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4.1.9 Світлодіодна лампа Eurolamp 11W

Рисунок 4.18 – LED Eurolamp 11W
Таблиця 4.9 – Фотометричні характеристики LED Eurolamp 11W
Діюче значення напруги живлення U, В

220,1

Діюче значення струму споживання I, А

0,101

Повний коефіцієнт гармонічних спотворень струму (ITHD, %)

46,1

Активна потужність споживання P, Вт

10,5

Коефіцієнт потужності PF

0,47

Потужність світлового випромінювання Fe, мВт

2490

Коефіцієнт корисної дії (світловий) ККДC, %

23,7

Світловий потік Φ, лм

829,7

Світлова віддача η, лм/Вт

78,9

Корельована колірна температура, К

4129

Індекс кольоропередачі Ra

75,4

Червоне відношення Red Ratio, %

18,1

Коефіцієнт пульсацій освітленості Кп, %

98

Індекс пульсацій освітленості Flicker index

0,268

Коефіцієнт

0,52

Коефіцієнт

0,34
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Рисунок 4.19 – Епюр напруги з фотодіода

4.1.10 Світлодіодна лампа Filament 4W

Рисунок 4.20 – LED Filament 4W
Таблиця 4.10 – Фотометричні характеристики LED Filament 4W
Діюче значення напруги живлення U, В

220,2

Діюче значення струму споживання I, А

0,025

Повний коефіцієнт гармонічних спотворень струму (ITHD, %)

70,2

Активна потужність споживання P, Вт

2,7

Коефіцієнт потужності PF

0,50
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Продовження таблиці 4.10
Потужність світлового випромінювання Fe, мВт

762,3

Коефіцієнт корисної дії (світловий) ККДC, %

28,1

Світловий потік Φ, лм

248,6

Світлова віддача η, лм/Вт

91,7

Корельована колірна температура, К

2525

Індекс кольоропередачі Ra

80

Червоне відношення Red Ratio, %

28,3

Коефіцієнт пульсацій освітленості Кп, %

215

Індекс пульсацій освітленості Flicker index

0,520

Коефіцієнт

0,25

Коефіцієнт

0,12

Рисунок 4.21 – Епюр напруги з фотодіода
4.1.11 Підсумок дослідження
Слід звернути увагу на два останні показники в кожній таблиці.
Коефіцієнт

- вплив джерела світла з точки зору циркадної дії

Коефіцієнт

- вплив джерела світла з точки зору небезпечності «синього»
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В таблиці 4.11 знаходиться збірна інформація по кожному досліджуваному
джерелу світла по вищеназваним коефіцієнтам.
Таблиця 4.11 – Коефіцієнти

та

досліджуваних джерел світла

Джерело світла
Volta 40W
Iskra 75W
Proeco 100W
Osram 18W
Philips 20W
Светокомлпект 10W
Civilight 10W
Jooby 6,5W
Eurolamp 11W
Filament 4W

0,33
0,34
0,35
0,21
0,81
0,56
0,31
0,55
0,52
0,25

0,18
0,18
0,19
0,14
0,61
0,34
0,2
0,34
0,34
0,12

Рисунок 4.22 – Величина
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Рисунок 4.23 – Величина
4.2 Технічне завдання

4.2.1 Найменування програми
Найменування – «Програмний продукт розрахунку фотометричних
показників джерела світла»
4.2.2 Кoрoтка характеристика сфери застосування
Даний продукт призначений для використання його лаборантами в
науково-дослідницьких лабораторіях, де досліджуються джерела світла.
4.2.3 Найменування теми розробки
Найменування теми рoзрoбки – «Розрахунок фотометричних показників
джерела світла в додатку»
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4.2.4 Призначення розробки
Призначення розробки програмного продукту поділяється:
а) функціональне призначення:
1) легке введення вхідних даних;
2) збереження результатів розрахунку в .xls файл.
б) експлуатаційне призначення –застосовується для розрахунку
фотометричних показників джерела світла.
4.2.5 Вимоги до часових характеристик
Дані зберігаються в логах лабораторії та доступні фахівцям в області фізики
для використання вирівнювання.
4.2.6 Вимоги до надійності
Вимоги для забезпечення надійного функціоналу програми.
Надійне (стійке) функціонування програми повинно бути забезпечене
виконанням замовником сукупності організаційно-технічних заходів, що
перераховані нижче:
а) організація безперебійного питання технічних засобів;
б) використання ліцензійного програмного забезпечення;
в) регулярним виконанням вимог ДСТУ 3396.0-96 (Державний стандарт
України.

Захист

інформації.

Технічний

захист

інформації.

Основні

положення).
Час відновлення після відмови.
Час відновлення після відмови, викликаної збоєм електроживлення
технічних засобів (іншими зовнішніми факторами), не фатальним збоєм (не
крахом) операційної системи, не повинно перевищувати 30-ти хвилин при
виконанні умов експлуатації технічних і програмних засобів.
Час відновлення після відмови, викликаної несправністю технічних засобів,
фатальним збоєм (крахом) операційної системи, не повинно перевищувати
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часу, необхідного для усунення несправностей технічних засобів і
переустановлення програмних засобів.
Відмови через некоректні дії користувачів системи.
Відмова програми в результаті некоректних дій користувача при взаємодії з
програмою через інтерфейс не є допустимою. Введення некоректних даних
попереджається програмою.
4.2.7 Умови експлуатації
Умови експлуатації поділяються на:
а) кліматичні умови експлуатації – кліматичні умови експлуатації, при яких
повинні забезпечуватися задані характеристики, повинні задовольняти
вимогам, щo пред'являються дo технічних засобів в частині умов їх
експлуатації.
б) вимoги дo складу і параметрів технічних засoбів - комп’ютер (тактoва
частoта oднoгo прoцесoра 1,4 ГГц (двoядерний), oперативна пам'ять – 1 Гб
мінімум, жoрсткий диск не менше 20 Гб).
4.2.8 Вимоги до програмної документації
Склад програмної документації:
а) технічне завдання;
б) стадії та етапи розробки.
Розробка має бути проведена в три стадії:
а) рoзрoбка технічного завдання;
б) рoбoче проектування;
в) тестування.
4.2.9 Етапи розробки
На стадії рoзрoбки технічнoгo завдання має бути викoнаний етап рoзрoбки,
узгoдження і затвердження справжньoго технічнoгo завдання. На стадії
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рoбoчoгo прoектування мають бути виконані перераховані нижче етапи
рoбіт:
а) рoзрoбка інтерфейсу;
б) рoзрoбка функціональності ПП;
в) розробка та впровадження алгоритмів розрахунку в програму.
4.2.10 Зміст рoбіт пo етапах
На стадії аналізу вимог отримано завдання до дипломної роботи. На основі
цього завдання відбувається огляд теорії по світлотехніці і т.д.
На стадії створення концепції відбувається аналіз розглянутої літератури,
систематизація отриманих знань, визначення методів для розв’язання
поставленої задачі і формулювання теми дипломної роботи.
На стадії проектування архітектури проходить планування інтерфейсу
користувача.
Стадія детального проектування включає в себе деталізацію всіх кроків,
продуманих на попередній стадії.
На етапі рoзрoбки програми має бути виконана рoбoта пo програмуванню
(кодуванню) серверної частини програмного продукту.
4.3 Алгоритм використання програмного продукту

Програмний продукт має назву : «Розрахунок основних фотометричних
показників джерела світла». Складається з статичного вікна, де користувач
має можливість ввести вхідні дані та отримати результати розрахунків.
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4.3.1 Алгоритм виконання розрахунків
Вхідна форма виглядає наступним чином:

Рисунок 4.24 – Вхідна форма ПП
Спершу потрібно ввести назву зразка, дату дослідження, потужність
споживання:

Рисунок 4.25 – Введення вхідних даних
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Після введених вище даних потрібно завантажити інформацію про спектр
випромінювання зразка за допомогою кнопки «Загрузить данные»:

Рисунок 4.26 – Кнопка «Загрузить данные»
Файл в якому зберігається інформація про спектр випромінювання зразка
виглядає наступним чином:

Рисунок 4.27 – Спектр випромінювання зразка (приклад)
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Якщо вхідний файл необхідного формату (приклад вище), програма видає
наступне повідомлення:

Рисунок 4.28 – Повідомлення «Данные загружены корректно»
Якщо вхідний файл не відповідає необхідному формату, програма видає
наступне повідомлення:

Рисунок 4.29 – Повідомлення «Ошибка. Входной формат данных неверный!»
При успішному завантаженню вхідних даних, користувач може натискати
кнопку «Выполнить рассчет», яка буде в активному стані (по замовчуванні
вона неактивна). Виконується розрахунок, отримуємо результати:

Рисунок 4.30 – Кнопка «Выполнить рассчет»
З'являється повідомлення:
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Рисунок 4.31 – Повідомлення «Данные расчитаны корректно!»
Результати можна копіювати:

Рисунок 4.32 – Копіювання результатів розрахунків
Можна зберегти в файл .xls формату, обравши необхідну директорію:

Рисунок 4.33 – Кнопка «Сохранить рассчеты»
Збережений файл виглядає наступним чином:
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Рисунок 4.34 – Збережений файл
Висновок до розділу 4

Проведено ряд досліджень за допомогою високоточного матричного
спектрорадіометру, проаналізовано вплив досліджуваних джерел світла на
циркадний ритм людини та на організм вцілому.
Розроблено

програмний

продукт

розрахунку

фотометричних

показників будь-якого джерела світла. Висвітлено інтерфейс користувача та
алгоритм користування програмою.

БС41с.4101.1300.3166.ПЗ
Изм. Лист № докум. Підпис Дата

Лист

81

РОЗДІЛ 5 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ В УМОВАХ
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
Вступ
Тема дипломної роботи – Вивчення впливу світла різноманітних спектрів на
циркадний ритм людини. Виконується розробка додатку для розрахунку
впливу інтенсивності світла на організм людини. Виконується на базі
науково-дослідницької

лабораторії

випробувань

та

діагностики

напівпровідникових джерел світла та освітлювальних систем на їх основі в
інституті фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова.
Метою даного розділу є дослідження санітарно-гігієнічних умов праці, умов
безпеки праці і пожежної безпеки науково-дослідницької лабораторії в
якій

експлуатується

високоточний

матричний

спектрорадіометр

та

персональні комп’ютери. У випадку невідповідності цих умов нормативним
вимогам, розробляються заходи щодо їх оптимізації.
В науково-дослідницької лабораторії, що досліджується, відбувається
дослідження напівпровідникових джерел світла, розробка, впровадження та
супроводження програмного забезпечення інституту. У робочій кімнаті
розташовані 2 ПЕОМ та високоточний матричний спектрорадіометр.
5.1 Характеристика об’єкту та умови його експлуатації
Науково-дослідницька лабораторія знаходиться на першому поверсі. У ній
відсутні шкідливі речовини та сильні вібрації. Лабораторія поділяється на 2
частини: робочий відсік та вимірювальний відсік.
План лабораторії наведений на рисунку 5.1 та характеристика вказані в
таблиці 5.1.
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Таблиця 5.1 – Характеристики приміщення науково-дослідницької
лабораторії
Параметри
Розміри приміщення(всього)
Кількість працюючих
Площа кабінета
Об'єм кабінета
Площа вимірювального відсіку
Об'єм вимірювального відсіку

Кількісна і візуальна характеристика
3,5 м × 5 м × 3 м
1 чол.
2,0 м × 5 м=10 (м2)
2,0 м × 3,0 м × 5 м = (30 м3)
5,0 м × 1,5 м = 7,5 (м2)
5,0 м × 1,5 м × 3,0 м = 22,5 (м3)

У приміщенні знаходиться ПЕОМ – модель Core 2 Duo Processor
E6750, принтер HP DeskJet F2483, сканер Epson GT-1500, а за перегородкою
знаходиться високоточний матричний спектрорадіометр HAAS-2000.
Таблиця 5.2 – Характеристики обладнання
Обладнання

Характеристика

Високоточний матричний

Передовий швидкий спектральний радіометр. Може досягти
світлодіодних вимірювань перехідних оптичних
характеристик (імпульсне вимірювання) і вимірювання
стаціонарної оптичної характеристики (вимірювання
постійного струму).
ПЗС (із заднім підсвічуванням): (1024 × 128)
Температура охолодження: -10 ℃, стабільність: ± 0,05 ℃
Лінійність ПЗС: ± 2%
А/Д: 16 біт, 1,25 МГц і
Лінійність фотометрії: ± 0,3%
Частота роботи процесора - 2.66 ГГц;
Потужність, що розсіюється 65 Вт;
Критична температура 72 ° C;
Напруга живлення 0.850 - 1.350 В.

спектрорадіометр HAAS2000

ПЕОМ (2 шт.)
Модель Core 2 Duo Processor
E6750
TFT монітор LG Flatron
L1750SQ (2 шт.)

Стул (1 шт.)
Стіл (1 шт.)
Принтер HP DeskJet
F2483 (1 шт.)
Сканер Epson GT-1500 (1шт.)
Кондиціонер SAMSUNG
AQ12UGF

Тип РК-матриці: TFT TN (ЖК дисплей (активна матриця));
Максимальна роздільна здатність, пікселі: 1280x1024;
Яскравість: 250 кд/м2;
Контрастність: 550:1;
Споживана потужність під час роботи, Вт: 40;
Розмір кроку 0.264 мм;
Колірна палітра 24-біта (16.2 млн. кольорів);
Габарити (ШхДхВ): 600х600х1000 мм
Габарити (ШхДхВ): 1800х1000х1000 мм
U= 110~220 В, Р (при роботі)= 22,8 Вт
Р (при роботі)= 12,5 Вт
Тип: спліт-система.
Холодо/Теплопродуктивн..: 3,5/3,8 кВт. Обігрів/охолодження:
1,053/1,09 кВт.
Габарити зовнішнього блока: 470х660х240 мм. Вес: 25 кг.
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В

рамках

ДП

я

розробляю

програмне

забезпечення

розрахунку

фотомотричних показників джерел світла. Вхідні дані для програми
отримуються

з

матричного

спектрорадіометру.

Спектрорадіометр

знаходиться в науково-дослідницькій лабораторії, а саме в вимірювальному
відсіку.
Науково-дослідницька лабораторія створена з дотриманням норм СН 512-78
“Інструкція з проектування будинків і приміщень для електроннообчислювальних машин” та максимально наближена до міжнародного
стандарту EIA/TIA-569 (вимоги до телекомунікаційних приміщень) та
ISO/IEC 17025:2005 (Вимоги для лабораторій в яких відбуваються
дослідження).
На Рисунку 5.1 зображена схема робочого приміщення та вимірювального
відсіку лабораторії.

Рисунок 5.1 – План науково-дослідницької лабораторії
1–

вікно, 2 – радіатор, 3 – високоточний матричний спектрорадіометр

HAAS-2000, 4 – кондиціонер, 5 – двері,

6 – сканер, 7 – телефон, 8 –

персональний комп’ютер Core 2 Duo Processor E6750, 9 – стіл, 10 – крісло, 11
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– відро для сміття, 12 – процесори спектрорадіометра HAAS-2000, 13 –
шафа, 14 – вішалка.
При розміщенні обладнання в приміщенні слід дотримуватись норм
ДСанПІН 5.5.2.007-98. У даному приміщенні норми розміщення та відстаней
наведені у Таблиці 5.3.
Таблиця 5.3 – Норми відстаней за ДСанПІН 5.5.2.007-98
Параметр

Норма

Відстань

від 90 (см)

спектрорадіометра

до

Дані параметри
10 (см)

стіни
Прохід

Не менше 1 (м)

1,7 (м)

Двері

1000 (мм) × 2100 1000 (мм) × 2100 (мм)
(мм)

Вікно

1200 (мм) × 2000

1600 (мм) × 2000 (мм)

(мм)
Відстань

від 1500 (мм)

спектрорадіометра

до

2000 (мм)

робочого місця
Площа, Sкаб

Не менше 6м2

10 м2

Об’єм, Vкаб

Не менше 20м3

30 м3

Реальні показники повністю відповідають вимогам всіх нормативних
документів з ОП, крім відстаней спектрорадіометра до стін – їх слід
збільшити. Даний факт свідчить про те, що дане приміщення може
використовуватися як виробниче, та повністю задовольняти потреби
працюючих.
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5.2 Оцінка небезпечних i шкідливих виробничих факторів.

Небезпечні та шкідливі виробничі чинники відповідно до ГОСТ 12.0.003-74
за природою дії поділяються на 4 групи таблиця 5.4.
Таблиця 5.4 – Небезпечні та шкідливі виробничі фактори
Фізичні

Хімічні

Біологічні

Психофізіологічні

Шум,

Паперовий

освітлення,

клею ПВА

пил,

випари Віруси,

Відсутні

плісеневі

мікроклімат,

гриби

пожежонебезп
ека
Будуть проаналізовані найнебезпечніші шкідливі фактори.
5.2.1 Шум
Таблиця 5.5 – Джерела виникнення шуму і наслідки
Джерело шуму

Наслідки

Кондиціонер

- Порушення слуху працівника

Сканер

- Зниження рівня працездатності

Принтер

-

Спектрорадіометр

раздратованість

ПК

- Віброакустичний дискомфорт

Втомлюваність

і

загальна

Зовнішній шум від транспорту
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Таблиця 5.6 – Порівняння нормованого і фактичного шумів
Джерело шуму

Рівень

Час

Кількість Нормований

звуку

впливу n,

рівень шуму, рівень

Li,

звуку

дБА

дБА

ti, ч

Шт

Фактичний
шуму, дБА

(ДСН
5.5.6.037-99 )

Високоточний

63

8

4

матричний
спектрорадіометр
HAAS-2000

<50

Кулер процессора 18

8

4

8

4

8

1

4

2

84,11

Intel
Core Duo 430
Жорсткий

диск 25

120Gb
7200rpm SATAII
Зовнішній

шум 35

(вулиця
та

внутрішній

шум)
Кондиціонер

30

SAMSUNG
AQ12UGF
Рівень звуку у приміщенні перевищує встановлені норми (за ДСН 5.5.6.03799 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку»). Для
того, щоб захистити працівників необхідна товща перегородка від
вимірювального відсіку. Нижче розраховується товщина шлакобетонної
перегородки.
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Розрахунок.
Lо = 85 дБ — фактичний шум, LД = 50 дБ — норма шуму.
R = Lо – Ld - LД = 85 - 10 - 50 = 25 дБ — звукоізолююча здатність, де
Ld = 10lg(a0*S0/a1*S1) = 10lg(0.31*8.4 / 0.032*8.4) = 10
, де a0 - коефіцієнт звукопоглинання шлакобетону, a1 - коефіцієнт
звукопоглинання акустичної штукатурки
S0, S1 - поверхня стінок (1,5*2*2,8) у м3
Значенню R=25дБ по відповідає шлакобетонна стіна товщиною h0 = 22 (мм)
Таблиця 5.7 – Заходи для нормалізації параметрів шуму
Вид захисту

Засоби подолання небезпеки

Технічні заходи

Перегородка
шумоізоляцією

спектрорадіометрних
для

зменшення

шаф

з

шуму

в

робочому місці (70%)
Кулери для відсутності шуму від перегріву
(30%)
Організаційні заходи

своєчасна

чистка

охолодження(кондиціонер)

системи
та

спектрорадіометр (85%)
Перевірка на відсутність зазорів (15%)
ЗІЗ

навушники, СОМЗ-1 (100%)
5.2.2 Освітлення

Основна частина роботи з програмним продуктом відбувається із
зображеннями на екрані монітору.
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Таблиця 5.8 – Джерела та наслідки
Джерела

Наслідки

Недостатнє місцеве освітлення

Порушення зору працівника

Дуже яскраве світло

Зниження рівня працездатності

Характеристика зорової роботи наведена у Таблиці 5.9.
Таблиця 5.9 – Характеристика зорової роботи
Характеристика зорової роботи
Найменший

розмір

Середньої точності
об’єкту Понад 0,5 до 1

розрізнення (мм)
Розряд зорової роботи

IV

Підрозряд зорової роботи

в

Контраст об’єкта розрізнення з фоном

Малий; Середній; Великий

Характеристика фону

Фон

програми-середовища

розробки – чорно-білий, шрифт
програми – 4 – 6 (пк), яскравість
60%,

2

–

3

(мм),

розмір

мінімальних об’єктів 3 (пк) – 1
(мм)
Яскравість
Природнє

70%
Бокове

1,5

світлення
Основні характеристики освітлення приміщення відповідають встановленим
нормам ДБН В.2.5-28-2006 та ДСанПіН 5.5.2.007-98. Виконано наступні
заходи і засоби для нормалізації параметрів освітлення (Таблиця 5.10).
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Таблиця 5.10 – Заходи для нормалізації параметрів освітлення
Вид захисту
Технічні У
заходи

Заходи
технологічному Застосовується світлий фон , з яскравістю

обладнанні

близько 60%.

У робочому відсіку

Природнє

освітлення

–

бокове

(однобічне), вікно на схід (1,6 (м) × 2,0
(м)), Склопакет двокамерний. Штучне
освітлення – комбіноване (4 лампи ЛПО01, P = 40 (Вт), висота 2,9 (м))
У

вимірювальному Штучне освітлення – комбіноване (2

відсіку

лампи ЛПО-01, P = 40 (Вт), висота 2,9
(м))

Організаційні заходи

Вологе прибирання, підтримання чистоти
вікон та світильників

ЗІЗ

Не передбачені
5.2.3 Мікроклімат виробничого приміщення

Для вимірювального відсіку лабораторії виділене окреме приміщення.
В Таблиці 5.11 представлені джерела мікроклімату.
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Таблиця 5.11 – Джерела мікроклімату
Параметри

Джерела

Наслідки

- Погана вентиляція приміщення

- Пот краплями капає зі

- Повітря, видихуване людьми

шкіри і

мікроклімату
Вологість

може

попасти

на

обладнання
-

Можливість

появи

крапель у
обладнанні
Температура - Обладнання (спектрорадіометр, ПЕОМ)

Підвищення

температури
знижує

працездатність

людини
- Пластмасові частини
корпусу
ноутбуків

та

спектрорадіометру
можуть поплавитися
Швидкість

- Відкрите вікно та двері (протяг)

- Немає

руху повітря
Робота з спектрорадіометром виконуюється на місці адміністратора сидячи і
не потребує фізичного навантаження, тому ці роботи відносяться до
категорії «Легкі роботи – 1а». Людиною виділяється до 120ккал теплової
енергії на годину.
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Таблиця 5.12 – Оптимальні та реальні величини температури та
відносної вологості повітря в робочій зоні (ДСН 5.5.6.042-99)
Період

Категорі Температура

року

я робіт

Відносна, %

Швидкість руху, м/с

повітря на, 0С
Опт.ве

Реал.вел Опт.в

л.

.

ел.

22-25

40

Холодни Легка 1а 22 - 24
й період

Реал Опт.вел. Реал.вел.
.вел.
- 55

0,1

0,1

- 45

0,1

0,1

60

року
Теплий

Легка 1а 23 - 25

22-25

період

40
60

року
В таблиці 5.13 представлені параметри мікроклімату в вимірювальному
відсіку.
Таблиця 5.13 – Параметри мікроклімату в вимірювальному відсіку
Атмосферний Температура
тиск, кПа

повітря, ◦С

84 - 107

18 - 24

Відносна
вологість
повітря, %
30 – 50

Швидкість

руху

повітря, м/с
0,1

Температура повітря в вимірювальному відсіку знаходиться в межах від +18
до +24 градусів за Цельсієм.
Відносна вологість від 30 до 50%, що відповідає встановленим нормам.
Виконано наступні заходи і засоби для нормалізації параметрів мікроклімату
(Таблиця 5.14).
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Таблиця 5.14 – Засоби захисту
Вид захисту

Заходи

Технічні У

Застосовуються куллери у персональному

заходи

комп’ютері.

технологічному
обладнанні
У

приміщенні Для

робочих місць

забезпечення

нормативами

необхідних

параметрів

за

мікроклімату

приміщення з ЕОМ обладнано системами
опалення

і

припливно-витяжною

вентиляцією. Для кондиціонування повітря
в

приміщенні

використовуються

кондиціонери типу спліт-системи, марки
Delfa DSR-07HR
У

Для

забезпечення

необхідних

за

вимірювальному нормативами параметрів мікроклімату в
відсіку

вимірювальному відсіку використовуються
кондиціонери типу спліт-системи, марки
Delfa DSR-07HR (розміри: висота – 0,25 м,
ширина – 0,71 м, глибина – 0,189 м; режим
охолодження/обігрів/осушення; потужність,
яка споживається – 0,73 кВт, потужність в
режимі охолодження – 2,1 кВт).
Спектрорадіометр оснащений куллерами.

Організаційні заходи

Вологе прибирання, природна і механічна
вентиляція,

зволоження

або

осушення

повітря
ЗІЗ

Не передбачені
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Отже,

основні

вимірювального

характеристики

відсіків

відповідають

мікроклімату
державним

робочого

нормам,

та

згідно

з

санітарно-гігієнічним нормуванням [3].
5.2.4 Пожежна безпека при надзвичайних ситуаціях
Конструкція будинку виконана із залізобетонних плит, тобто його
конструктивні елементи - не спалювані. Будинок відноситься до I-II ступеня
вогнестійкості. Межа вогнестійкості конструкції 0,5 -2,5 ч.
У вказаному приміщенні можливі горючі матеріали вказані у табл. 5.15
Таблиця 5.15 – Горючі матеріали
№

Тип матеріалу

Температура горіння

1

Папір

233 °C

2

Поліетилен

310-340 °C

3

Дерево

300 °C

4

ABS-пластик

450 °C

При

вказаних

горючих

матеріалах

приведена

характеристика

приміщення.
Таблиця 5.16 – Характеристика пожежонебезпечності приміщення
Клас пожежі

А2

–

горіння

супроводжуються

твердих

речовин,

тлінням;

Е

-

що

не

горіння

електроустановок, під напругою до 1000 В
Підклас пожежі

А1 горіння супроводжується тлінням (А2 обернено
до А1)

Вибухопожежонебезпечна

Категорія В (пожежонебезпечна)

Клас робочої зони приміщення Клас - П-ІІа
по пожежній безпеці
Горючі матеріали та речовини

Волокнисті (папір), тверді (столи, стільці,
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Таблиця 5.17 – Джерела та наслідки
Джерела

Небезпечний фактор

Наслідки

Спектрорадіометр

Коротке змикання

Опіки живих тканин

ПЕОМ

Виникнення пожежі

Матеріали і речовини Загоряння матеріалів

Знищення

схильні до займання

речей

Для

запобігання

пожежі

у

приміщенні

вжито

необхідних

наступні

заходи

протипожежної безпеки зазначені в Таблиці 5.19.
Таблиця 5.19 – Заходи протипожежної безпеки
Вид захисту

Заходи подолання небезпеки

Технічні

Кімната обладнана чотирма ручними вуглекислотними

заходи

вогнегасниками ОУ-3 згідно з [6] (на кожні 20м2
приміщення повинно бути 2 вогнегасники, але в жодному
разі не менше двох). Вільний доступ до мережних
рубильників та вимикачів. Використовуються сповіщувачі
СП 212-45 (сповіщувачі типу «димні»), що встановлені в
якості пожежної сигналізації у кількості 5 шт. рівномірно
розподілених по всій поверхні стелі. У коридорі присутній
спеціальний щит пожежного гідранта з відповідним
рукавом.

Організаційні Керівником персоналу призначене відповідальна особа,
заходи

яка відповідає за дотримання персоналом вимог пожежної
безпеки. Розроблено план евакуації персоналу офісного
приміщення.

Вільний

доступ

до

вимикача

електроживлення.
ЗІЗ

Не передбачені
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Рисунок 5.2 – План евакуації з першого поверху при пожежній небезпеці
Висновки до розділу 5

Параметри даного кабінету не відповідають встановленим нормам.
Це приміщення не призначене

для постійної роботи, а тільки для

підтримання спектрорадіометру в робочому стані. Підтримання відповідного
рівня мікрокліматичних показників використовують необхідні засоби та
здійснюють заходи їх контролю. Щоб зменшити вплив шкідливих речовин
на організм людини приймають відповідні захисні міри. Для задовольнення
ДНАОП 0.00.1.31-99 “Правила охорони праці на час експлуатації ЕОМ” і
ДСанПіН 5.5.2-007-98 “Державні санітарні правила й норми роботи з
візуальними

дисплейними

терміналами

ЕОМ”

між

праціниками

і

спектрорадіометром повинна стояти шлакобетонна стінка з товщиною 22
мм.
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РОЗДІЛ 6

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ДИПЛОМНОЇ
РОБОТИ

Вступ
Тема дипломної роботи звучить наступним чином: «Вивчення впливу
світла різноманітних спектрів на циркадний ритм людини». В даній роботі
розроблено

програмний

продукт,

який

буде

розраховувати

вплив

інтенсивності випромінювання світла того чи іншого джерела на організм
людини.

Вхідні

дані

для

розрахунку

отримуються

з

програмного

забезпечення високоточного матричного спектрорадіометра (при поміщенні
джерела світла в нього). Основною вимогою є зручність та простота у
використанні. Програмне забезпечення розроблено з використанням засобів
C# та бібліотеки Microsoft.Office.Interop, призначено для використання в
середовищі Microsoft Windows 2000/7/8.1/10.
Проаналізуємо різні варіанти реалізації програмного забезпечення з метою
вибору оптимальної, враховуючи як на економічні фактори, зокрема такі,
характеристики продукту, що впливають на продуктивність роботи і на його
сумісність з апаратним забезпеченням. Для цього було використано апарат
функціонально-вартісного аналізу.
Функціонально-вартісний аналіз (ФВА) – це технологія, яка дозволяє
оцінити реальну вартість продукту або послуги незалежно від організаційної
структури компанії. Як прямі, так і побічні витрати розподіляються по
продуктах та послугах залежно від потрібних на кожному етапі виробництва
обсягів ресурсів. Виконані на цих етапах дії у контексті методу ФВА
називають функціями. Мета ФВА полягає у забезпеченні правильного
розподілу ресурсів, виділених на виробництво продукції або надання послуг,
на прямі та непрямі витрати, у нашому випадку – аналізу функцій ПП й
виявлення усіх витрат на реалізацію цих функцій.
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Виходячи з конкретних цілей, які реалізуються при розробці, виділимо
основні функції:
F1 – вибір мови програмування;
F2 – подання даних у пам’яті ЕОМ;
F3 – розпізнавання вхідних даних;
F4 – обробка даних;
F5 – інтерфейс користувача.
Для реалізації кожної з основних функцій можуть бути використані різні
засоби реалізації.
Функція F1:
а) мова програмування С#;
б) мова програмування С++;
Функція F2:
а) занесення даних в масив;
б) занесення даних в матрицю;
Функція F3:
а) розпізнавання даних за допомогою бібліотеки Microsoft.Office.Interop;
б) розпізнавання даних за допомогою ActiveX Control;
в) написання нового модулю розпізнавання даних;
Функція F4:
а) застосування методу «перемноження масивів» та виконання подальших
арифметичних операцій;
б) застосування методу «перемноження матриць» та виконання подальших
арифметичних операцій;
Функція F5:
а) інтерфейс користувача, створений на основі WinForms;
б) інтерфейс користувача, створений на основі MFC.
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Рисунок 6.1 – Морфологічна карта
На основі цієї карти побудована позитивно-негативна матриця (таблиця 6.1).
Таблиця 6.1 – Позитивно-негативна матриця варіантів реалізацій
функцій
Основні
функції

Варіанти
реалізації

F1

а
б

F2

а
б

F3

а

Переваги
Займає менше часу під час
написанні коду
Код швидко виконується,
кросплатормений
Швидкість виконання дій
Найоптимальніший для
методів з паралельними
розрахунками
Використання будь-якої версії
MS Excel

Недоліки
Не кросплатформений
Займає більше часу під час
написання коду
Додаткова пам'ять
Складний у створенні та
використанні
Складний у використанні
Використання конкретної
версії MS Excel

б

Простий у використанні

в

Найоптимальніший для
використання тільки у власних Затрачений час
програмних продуктах

БС41с.4101.1300.3166.ПЗ
Изм. Лист № докум. Підпис Дата

Лист

99

Продовження таблиці 6.1
F4

Можливість отримання більш
Складність реалізації
чітких результатів
Легкий у створенні
Не кросплатформений
Стабільний у використанні,
Складний у створенні
проста інтеграції з С#

б
F5

а
б

У

результаті

Чіткість результатів занадто
сильно залежить від вхідних
даних

Простота реалізації

a

попереднього

аналізу

варіантів

реалізації

функції,

неефективними можна вважати варіанти F2(а)- F4(а).
6.1 Обґрунтування системи параметрів
Для характеристики процесу тестування виробу можна застосувати такі
параметри:
X1 – швидкодія мови програмування;
X2 – об’єм пам’яті для збереження даних;
X3 – час обробки даних, залежний від формату подання даних у пам’яті
ЕОМ;
X4 – потенційний об’єм програмного коду.
Таблиця 6.2 – Основні параметри моделі
Найменування параметра

Позначення
параметра

Гранично
допустиме
значення

Х1

150

280

600

Х2

95

95

95

Х3

97

98

100

Х4

97

98

100

швидкодія мови
програмування, с
об’єм пам’яті для
збереження даних, МБ
час обробки даних,
залежний від формату
подання даних у пам’яті
ЕОМ, хв
потенційний об’єм
програмного коду, тис. зн.

Значення параметра
середнє
Може
отримане
досягати
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Рисунок 6.2 – Шидкодія мови програмування

Рисунок 6.3 - Об’єм пам’яті для збереження даних

Рисунок 6.4 - Час обробки даних, залежний від формату подання даних
у пам’яті ЕОМ
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Рисунок 6.5 - Потенційний об’єм програмного коду
Таблиця 6.3 – Результат ранжування параметрів
Найменування
параметра
швидкодія
мови
програмування
,с
об’єм пам’яті
для
збереження
даних, МБ
час обробки
даних,
залежний від
формату
подання даних
у пам’яті ЕОМ,
хв
потенційний
об’єм
програмного
коду, тис. зн.

Ранг параметра по оцінці
експерта
2
3
4
5
6

7

Сума
рангів,
Ri

Відх
илен
ня,
Δi

Квадр
ат
відхи
лення,
(Δi)2

1

1

9

-8,5

72,25

1

2

2

12

-5,5

30,25

4

4

3

3

24

6,5

42,25

4

3

3

4

4

25

7,5

56,25

10

10

10

10

10

T=17,5

0

201

По
зна
чен
ня

1

Х1

1

1

1

2

2

Х2

2

2

2

1

Х3

4

3

3

Х4

3

4

10

10
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Далі визначають коефіцієнт узгодженості (конкордації) за формулою:

де
N – число експертів ;
n – кількість оцінюваних параметрів.
; N =7; n =4.

ПП, що розробляється відноситься до радіотехнічного направлення, отже
Wн=0,77. Оскільки W> Wн, то можна використовувати результати
опитування експертів для наступних розрахунків.
Вагомість параметрів визначається методом попарного їх зрівняння,
використовуючи результати оцінок експертів (таблиця 6.4).
Таблиця 6.4 – Попарне порівняння параметрів
Парамет
р

Експерт
1 2

3

4

5

6

7

Підсумков

Числове значення

а оцінка

коефіцієнтів
переваги (хij)

Х1 і Х2

< <

<

>

>

<

<

<

0,5

Х1 і Х3

< <

<

<

<

<

<

<

0,5

Х1 і Х4

< <

<

<

<

<

<

<

0,5

Х2 і Х3

< <

<

<

<

<

<

<

0,5

Х2 і Х4

< <

<

<

<

<

<

<

0,5

Х3 і Х4

> <

<

>

>

<

<

<

0,5
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Таблиця 6.5 – Розрахунок вагомості параметрів
Параметр

Параметри Хj

и Хі

Х1

Х2

Х3

Х4

bi

φi

b'i

φ'i

Х1

1

0,5

0,5

0,5

2,5

0,16

9,25

0,16

Х2

1,5

1

0,5

0,5

3,5

0,22

12,25

0,2

Х3

1,5

1,5

1

0,5

4,5

0,28

16,25

0,28

Х4

1,5

1,5

1,5

1

5,5

0,34

21,25

0,36

16

1

59

1

∑

Перший крок

Другий крок

Найбільш вагомими параметрами функцій моделі є – Х3 та Х4 – час обробки
даних, залежний від формату подання даних у пам’яті ЕОМ та потенційний
об’єм програмного коду.
6.2 Аналіз варіантів реалізації функцій
Розглядаючи можливі варіанти реалізації функцій, можна зробити висновок,
що в подальшому доцільно розглядати лише наступні:
- F1а+ F2а + F3a + F4а+ F5а;
- F1а+ F2б + F3б + F4б+ F5а;
Розрахуємо показники якості отриманої моделі за формулою:

Результати розрахунків зведено в таблицю 6.6.
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Таблиця 6.6 – Розрахунок показників якості варіантів реалізації

F1

А
А

F2
Б
А
F3

Б

А
F4
Б
F5

А

функції
Параметри, які

Абсолютне

Оцінка

Коефіцієнт

значення

параметра

вагомості,

параметра

в балах, Ві

φі

Х1

150

2,5

0,16

Х1

150

2,5

0,16

Х2

95

3,5

0,22

Х1

150

2,5

0,16

Х2

95

3,5

0,22

Х1

150

2,5

0,16

Х2

95

3,5

0,22

Х2

95

3,5

0,22

Х1

150

2,5

0,16

Х3

97

4,5

0,28

Х4

97

5,5

0,34

Х3

97

4,5

0,28

Х4

97

5,5

0,34

Х3

97

4,5

0,28

у функції

реалізації

функція
Варіант

Основна

основних функцій виробу
Показник
технічног
о

рівня,

Кя
0,4
1,77

1,77

1,77
0,77

3,53

3,13
3,13

За даними таблиці 6.6 та формулою нижче визначаємо показник рівня якості
кожного з варіантів реалізації:

(5.3)
Кя1 = 0,4 + 1,77 + 1,77 + 3,53 + 3,13 = 10,6;
Кя2 = 0,4 + 1,77 + 0,77 + 3,13 + 3,13 =9,2.
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6.3 Економічний аналіз варіантів реалізації виробу
Отже для розробки ПП необхідно провести вибір мови, встановити зв’язок
між логікою і реалізацією, розрахувати ефективні параметри і перейти до
розробки ПП. Сформулюємо завдання та визначимо ступінь новизни і
складність алгоритму, для кожного.
Провести вибір мови – Г-3.
Провести обробку і аналіз отриманних даних В-3.
Створити ПП в середовищі C#.
Загальна трудомісткість обчислюється за формулою:
То=Тр · Кск · Км · Кст · Кст.м
Розрахуємо загальну трудомісткість для кожного по обом варіантам та
зведемо результати в таблицю 6.7
Таблиця 6.7 – Розрахунок загальної трудомісткості завдань
Параметр

Варіант 1

Завдання

1

2

3

1

2

3

Норма часу Тр

8

12

90

8

12

90

1

1

0,3

1

1

Поправочний

коефіцієнт 0,3

Варіант 2

Кск
Коефіцієнт рівня мови Км
Коефіцієнт

1,15

використання 0,6

0,8

стандартних модулів Кст
Коефіцієнт

використання 1,2

1,6

стандартного
математичного
забезпечення Кст.м
Загальна трудомісткість То

2

10

74,5 3,5

18
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Складемо трудомісткість відповідних завдань, щоб отримати трудомісткість
по кожному варіанту:
Т1 = (2+10+74,5) · 8 = 692 людино-години
Т2=(3,5+18+132,5) · 8 =1232 людино-години
Зрозуміло, що вищу трудомісткість має 2 варіант.
В процесі моделювання приймає участь 1 програміст, оклад якого прийнято
як 12000 гривень.
Годинну заробітню плату визначимо, виходячи із місячних окладів
програмістів, враховуючи тривалість умовного місяця 21,1 день при 5-ти
робочих днів на тиждень.

Тоді зарплата розробників за варіантами відповідно до формули:
1.

Сзп = 71,1·692·1,35 = 66421,62 грн.

2.

Сзп = 71,1·1232·1,35 = 118253,92 грн

Клас професійного ризику виробництва – 2. Розмір ЄСВ – 36,77%.
Відрахування на всі види соціального страхування за варіантами:
1.

Сзп = 66421,62· 0,3677 = 24423,23 грн.

2.

Сзп = 118253,92 · 0,3677 = 43481,97 грн

Потім визначимо витрати на оплату однієї машино-години (См).
Оскільки ЕОМ обслуговує один спеціаліст з окладом 12000 грн, з
коефіцієнтом зайнятості 0,2 то для однієї машини отримаємо:
Сг= 12000 · 0,2 = 2400 грн
З урахуванням додаткової заробітної плати
Сзп= 2400 · (1 + 0,35)=3240 грн
Відрахування на єдиний соціальний внесок:
Свід=Сзп · 0,3677 = 3240 • 0,3677 = 1191,348 грн
Амортизаційні відрахування обчислимо за формулою (за амортизації 25 %
та вартості ЕОМ 10000 грн):
Са= 1,15 · 0,25 · 10000 = 2875 грн.
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Витрати на ремонт та профілактику розрахуємо за формулою :
Срем= 1,15 · 10000 · 0,05 = 575 грн
Ефективний годинний фонд часу ПК за рік розрахуємо за формулою:
Теф = (365 – 104 – 8 – 16) · 8 · 0.9 = 1706,4 годин
Витрати на оплату електроенергії знаходимо за формулою :
Сел= 1706,4 · 0,156 · 1,3 · 2 = 692,12 грн
Накладні витрати:
Снакл = 19200 · 0,67 =6432 грн
Тоді, річні експлуатаційні витрати:
СЕКС = 2400 + 1191,348 + 2875 + 575 + 692,12 + 12864= 20597,47 грн
Собівартість однієї машино-години ЕОМ дорівнюватиме:
СМ-Г = Секс / Теф=20597,47 /1706,4 = 12,07 грн/год
Оскільки в цьому випадку всі роботи, пов’язані з моделюванням, ведуться на
ЕОМ, витрати на оплату машинного часу в залежно від обраного варіанта
реалізації пакета, становитимуть:

1.

См.ч = 12,07 · 692 = 8352,44 грн.

2.

См.ч = 12,07 · 1232= 14870,24 грн.

Накладні витрати становлять 67 % від заробітної плати:
1.

Снакл = 66421,62 · 0,67 =44502, 54 грн.

2.

Снакл =118253,92 · 0,67 =79230,13 грн.

Визначимо вартість моделювання за варіантами:
1.

СПП = 66421,62 + 24423,23 + 8352,44+ 44502,54 = 143699,83 грн.

2.

СПП = 118253,92 + 43481,97 + 14870,24 + 79230,13 = 255836,26 грн.
6.4 Вибір кращого варіанта реалізації за техніко-економічним рівнем

Коефіцієнт техніко-економічного рівня розраховують за формулою:
1.

КТЕР1 = 10,6/ 143699,83 = 0,73 · 10-4;

2.

КТЕР2 = 9,2 / 255836,26 = 0,35 · 10-4;
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КТЕР1= 0,73·10-4 у 2 рази перевищує критерій ефективності другого варіанту
реалізації ПП.
Висновки до розділу 6

У результаті розрахунку критерій ефективності першого варіанту реалізації
ПП з коефіцієнтом техніко-економічного рівня КТЕР1= 0,73·10-4 у 2 рази
перевищує критерій ефективності другого варіанту реалізації ПП.
Хоч перший варіант реалізації моделі є ефективним і дешевшим у два рази
(143699,83 грн), але при його реалізації не будуть виконані всі вимоги до
якості і безпечності розробки ПП.
Другий варіант реалізації ПП у два рази дорожчий за перший (255836,26
грн), але він наділить ПП усім необхідним функціоналом, що в результаті
допоможе проводити більш точні розрахунки не тільки зручно і якісно, але й
швидко. Такий варіант реалізації дозволить отримувати якісний розрахунок.
До того за допомогою такої конфігурації буде забезпечено коректне
збереження даних в файл.
Аналізуючи

отримані

результати

можна

прийти

до

висновку,

що

поступаючись якістю ми будемо вигравати у ціні виготовлення, але воно
того не коштує, адже безпечність і якість застосування, а також
конкурентоспроможність приладу є важливішою.
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ВИСНОВКИ
В ході виконання дипломної роботи було виконано поставлені задачі, а
саме:
а) розроблений простий та доступний інтерфейс додатку;
б) забезпечена швидкодія розрахунку та знаходження найбільш точних
результатів;
в)

проведені дослідження та порівняльну характеристику впливів

відносно денних джерел світла.
В ході проведення дослідження джерел світла можна зробти висновок,
що коефіцієнти циркадного впливу та «небезпечності синього» (вплив на
кришталик ока) у природніх джерел світла не вище ніж у джерел штучного
освітлення з аналогічною колірною температурою. Це означає, що в першу
половину дня в місцях інтенсивної зорової роботи слід використовувати
холодне світло, а чим ближче день відходить до ночі світло потрібно робити
більш теплим, так як з точки зору циркадного впливу – ввечері, працюючи
під теплим світлом – людина більш буде хотіти спати і не пошкодить свій
біоритм.
Що стосується коефіцієнту впливу «небезпечності синього» - даний
коефіцієнт відіграє роль більше у дітей. Кришталик дітей більш чистий, ніж
у людей похилого віку – він не фільтрує інтенсивність. Тому слід грамотно
вибирати освітлення та його інтенсивність, особливо для дітей.
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